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Alex ROŞCA
Redactor Şef

De la cotă la profit
Ţintele din TOP 10 s-au terminat. S-a vândut cam tot, iar goana după cota de piaţă ar trebui să se încheie. Furtuna achiziţiilor s-a încheiat şi, odată cu liniştea de
după ea, acţionarii se vor gândi, evident, şi la profit.
Un motiv suficient pentru care s-a mers până acum pe cifre de afaceri mari, în
dauna profitabilităţii, a fost acela de a fi cât mai sus pe valul achiziţiilor. Preţul de
aproape de doi euro pentru un euro cifră de afaceri în cazul ASIBAN – GROUPAMA
o dovedeşte cu prisosinţă.
Toată lumea calculează acum cote de piaţă pentru a vedea cine este noul lider.
Oare ce va urma? Oare 1+1=2?
ASIROM, ARDAF, ASTRA, BT Asigurări şi, mai nou, ASIBAN şi companiile de asigurări aparţinând grupului ERSTE în România au şi ele noi stăpâni. Va începe oare, în
sfârşit, lupta pentru profitabilitate?
Probabil că da, iar în competiţia pentru profit vor fi net avantajate companiile
care nu au urmărit neapărat cotă de piaţă sau chiar au renunţat la ea în favoarea
profitabilităţii.
Într-o piaţă sufocată de asigurările auto şi în care jucători importanţi au înregistrat anul trecut pierderi sau profituri minime, va fi foarte interesant de urmărit ce
soluţii vor adopta companiile în această luptă pentru profitabilitate.

Comitetul Consultativ Internaţional
Austria: Eva Kois, Legal and International Affairs, Austrian Insurers’ Association n Belarus: Irina Merzlykova, Int’l Relations
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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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În contextul în care presiunile generate de
creşterea competiţiei între asigurători pe
segmentul auto şi majorarea ratei daunelor
pe această clasă creează probleme tot mai
mari la nivelul pieţei locale de profil, s-a desfăşurat, pe 6 martie 2008, cea de a II-a Ediţie
a CNA - Conferinţa Naţională a Asigurărilor
Auto. Citiţi concluziile evenimentului într-un
articol semnat de Andreea IONETE.

Brokeri de Asigurare

Managementul riscului
de competiţie

14

Aproape invariabil, orice studiu al percepţiei
managerilor despre risc situează în poziţii
dominante două riscuri strategice: modificarea cererii şi presiunea concurenţei. Interesant este că aceste două riscuri nu sunt altceva decât faţete ale aceluiaşi concept: riscul
de competiţie. Aflaţi detalii din materialul
semnat de Gabriel POPESCU, MARSH Romania.

Punct de vedere cu...
Gheorghe GRAD,

Director General, SRBA

15

Despre profitabilitatea asigurărilor auto, în
condiţiile în care acestea reprezintă peste
jumătate din piaţa asigurărilor.

Interviu

Mesut YETISKUL &
Radu MANOLIU

CREDIT Europe Asigurări

17

Deşi a fost înfiinţată doar de nouă luni, compania de asigurări CREDIT Europe şi-a stabilit
ţinte ridicate. Vă invităm să aflaţi, din acest
interviu, modalităţile în care CREDIT Europe
Asigurări plănuieşte atingerea obiectivelor
pe care şi le-a propus.

Piaţa Asigurărilor

IMM-urile: tot mai
importante

20

În ultima vreme, IMM-urile au devenit tot mai
importante. În industria asigurărilor, în ultimii trei ani, acestea au intrat din ce în ce mai
mult în centrul atenţiei, nu doar ca potenţiali
2

clienţi, dar chiar în calitate de potenţiali jucători ai timpurilor ce vor veni. Despre asigurări
şi IMM-uri, într-un articol de Cristian ANGHEL, CAPITAL&ALLIANCE.

Profil de ţară
PORTUGALIA

22

Evoluţia pieţei asigurărilor din ţara navigatorilor, în anul precedent, vă este prezentată
într-un articol semnat de Vlad BOLDIJAR.

Risk Management
Asigurarea daunelor
de încredere

26

Mihaela COJOCARU propune un subiect
axat pe importanţa şi caracteristicile
uneia dintre formele mai puţin obişnuite
şi întâlnite în practica asigurărilor din ţara
noastră, dar care este răspândită în pieţele
de asigurări mai dezvoltate.

Pensii

Despre pensiile facultative

36

Ca instrument investiţional, pensiile facultative respectă fidel mecanismele de piaţă liberă. În ciuda avantajelor, sistemul scârţâie în
România. Triada angajat – angajator – administrator de fond nu e încă pe deplin funcţională, iar interesele par mai degrabă divergente. Despre toate acestea, într-un articol
semnat de Constantin NĂSTASE.

Pensii

Cursa miliardelor de euro:
pensiile bat asigurările,
în 2015

38

Deşi au un handicap mai mare de două decenii faţă de piaţa asigurărilor, activele nete ale
fondurilor de pensii obligatorii vor depăşi, în
următorii opt ani, primele brute subscrise în
asigurări, potrivit prognozelor celor două
pieţe. Citiţi detalii într-un articol semnat de
Mihai BOBOCEA.

Forumuri Regionale de
Pensii Private
CRAIOVA 
TIMIŞOARA 

Interviu
Theodor ALEXANDRESCU
AIG Life
10
AIG Life, reprezentând în România cel mai
mare grup de
asigurări la nivel mondial,
se află, cu certitudine, pe
calea cea bu
nă. Care sunt
însă planurile
viitoare ale companiei, în raport cu
evoluţia anticipată a pieţei de profil?
Sunt întrebări la care răspunde Theodor ALEXANDRESCU, de trei ani
CEO al AIG Life, în interviul realizat
de Vlad PANCIU şi Alexandru D.
CIUNCAN.

Interviu
Dr. Crinu ANDĂNUŢ

ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private28
Începutul anului 2008 a consemnat încheierea
unei
etape importante în implementarea Pilonului II de
pensii private:
aderarea iniţială. Nu peste mult timp, primele fonduri de pensii facultative vor împlini
un an de existenţă. Despre victorii,
dar şi despre dificultăţile care mai
sunt de depăşit, într-un interviu realizat de Daniela GHEŢU.
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Piaţa Asigurărilor

> În contextul în care presiunile generate de creşterea competiţiei între asigurători pe segmentul auto şi majorarea
ratei daunelor pe această clasă creează probleme tot mai mari la nivelul pieţei locale de profil, s-a desfăşurat, pe
6 martie 2008, cea de a II-a Ediţie a CNA - Conferinţa Naţională a Asigurărilor Auto. Evoluţia daunalităţii aferente
clasei auto, precum şi perspectivele privind colaborarea tuturor actorilor implicaţi în scopul găsirii şi implementării
celor mai bune soluţii de reducere a proporţiilor acestui fenomen au oferit, de asemenea, cadrul pentru generarea
unor discuţii mult mai focusate, programate pentru Ziua Asigurărilor Auto din cadrul FIAR 2008.

ASTENIE
DE PRIMĂVARĂ

PE PIAŢA
ASIGURĂRILOR AUTO
Dominând portofoliul celor mai multe dintre companiile de asigurări generale sau compozite şi consemnând
dinamici pozitive care s-au menţinut, în ultimii cinci ani, la
peste 25%, clasa asigurărilor auto se bucură încă de statutul de “motor” de creştere al pieţei de profil din România.
Însă tocmai factorul dominaţiei face ca acest segment să
reprezinte, în aceeaşi măsură, un important element de risc
pentru stabilitatea financiară a pieţei.
În contextul noutăţilor referitoare la implementarea cerinţelor europene în domeniu şi apartenenţa la convenţiile internaţionale pentru răspundere civilă auto, necunoscutele problemei, a cărei rezolvare presupune rezultate
tehnice pozitive şi o profitabilitate mai ridicată a asigurătorilor auto, s-au căutat în repetate rânduri, atât la nivel de
companie, cât şi la nivel de piaţă, per ansamblu.

foto: Cristian Gache - Media XPRIMM

Privind în oglinda retrovizoare…

4

Piaţa europeană a asigurărilor auto a atins, în 2006,
potrivit statisticilor CEA (Comité Européen des Assurances),
un volum de prime subscrise de 127 miliarde euro, care este
asociat unei pieţe de 300 milioane de autovehicule supuse
obligativităţii asigurării de răspundere civilă. Scăderea cu
1% a subscrierilor comparativ cu 2005, pentru cel de-al doilea an consecutiv, în pofida creşterii numărului de vehicule
asigurate, se datorează instaurării unui nivel înalt al competiţiei între asigurători.
Astfel, prin comparaţie cu pieţele mature ale
Europei de Vest, în care posibilităţile de extindere a afacerii
rezidă, în principal, în identificarea unor nevoi de asigurare încă neacoperite şi dezvoltarea de produse adecvate
sau în atragerea unui segment de clientelă din portofoliul
competitorilor, gradul redus de saturaţie al pieţelor auto
din Europa Centrală şi de Est lasă loc unei creşteri susţinute
pentru încă mulţi ani.
Evoluţia pieţei de asigurări auto din România, în
comparaţie cu ansamblul pieţei europene, reflectă din plin
acest potenţial şi perspectivele tentante, ratele de creştere
înregistrate pe segmentul auto în ultimii doi ani cunoscând
valori semnificative.
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Cristian
CONSTANTINESCU
Preşedinte, UNSAR

Bogdan
ANDRIESCU

Preşedinte, UNSICAR

Marius BULUGEA
Director General, Direcţia
Asigurări Obligatorii, CSA

Totuşi, ponderea foarte mare a acestei linii de asigurare în portofoliul asigurătorilor români, comparativ cu
ţările din Vest, imprimă o cu totul altă greutate implicaţiilor volumului semnificativ al daunelor şi profitabilităţii în
scena pieţei. Astfel, dacă la nivel european asigurările auto,
deşi sunt cea mai importantă clasă de asigurări generale,
nu deţin o cotă mai mare de 13% din întregul portofoliu,
sau 33% din cel de asigurări generale, în România situaţia
este total diferită: în ultimii cinci ani, clasele de asigurări
auto n-au reprezentat niciodată mai puţin de 50% din volumul întregii pieţe sau 60% din asigurările generale.
Exemplificând pe anul 2007, ponderea asigurărilor
auto în totalul pieţei de profil a fost de 58%, valoarea primelor brute subscrise ridicându-se la 1,24 miliarde euro,
şi a reprezentat mai mult de 72% din totalul segmentului
asigurărilor generale.
În acelaşi timp, în contextul în care daunele totale plătite de asigurătorii din România au depăşit, în 2007,
1 miliard euro, în creştere nominală cu 35% faţă de 2006,
726 milioane euro au reprezentat daune pe clasa asigurărilor auto, aferente unui procent de 59% din totalul primelor
brute subscrise din asigurările amintite. Cu toate acestea,
evoluţia subscrierilor pentru asigurările auto a consemnat
în anul precedent o creştere nominală în monedă europeană de aproape 41%, cu peste 14 puncte procentuale
peste dinamica daunelor plătite.
Mai bine de o jumătate de miliard euro a fost valoarea daunelor plătite pentru asigurările CASCO, în creştere nominală în euro cu peste 32% faţă de 2006, în timp
ce subscrierile pe această clasă au ajuns la aproape 780
milioane euro, în 2007. Practic, asigurările CASCO reprezintă aproape 37% din totalul subscrierilor şi aduc peste
50% din totalul daunelor consemnate la nivelul pieţei.
Pe viitor, se estimează că nivelul despăgubirilor
plătite va urca, în continuare, ca urmare a majorării nivelului minim al daunelor. Astfel, conform specialiştilor pieţei,
în 2008 limita inferioară pentru vătămări corporale şi decese va creşte de la 500.000 euro, în prezent, la 750.000 euro,
în timp ce despăgubirile plătite de către asigurătorii RCA
pentru pierderi materiale vor fi de minimum 150.000 euro,
faţă de 100.000 euro, în prezent.

Profitabilitate? …în asigurări auto?

Alături de majorarea nivelului minim al daunelor,
daunalitatea pe segmentul auto este influenţată de o serie
de tendinţe, precum creşterea frecvenţei daunei, a costului reparaţiilor, a majorării fraudei şi a limitei minime a
răspunderii.
În ceea ce priveşte frecvenţa daunelor, printre cele
mai ridicate din Europa, această este influenţată de o serie

APRILIE 2008

Maria BOGHIAN
Preşedinte, ANSDAR

Ionel DIMA

Deputy General Manager,
AVUS International Group

de factori, ca, de exemplu, indisciplina conducătorilor auto,
creşterea numărului de vehicule înmatriculate, reţeaua de
şosele subdimensionată şi starea precară a drumurilor.
Creşterea daunalităţii are loc pe fondul expansiunii parcului auto din România, numai în luna ianuarie numărul înmatriculărilor de maşini noi crescând cu 34,5%, la
29.495 de unităţi, de la 21.931 de unităţi în perioada similară a anului precedent.
De asemenea, dinamica accidentelor grave, ca factor principal al dimensiunii daunelor înregistrate de piaţă,
precum şi indisciplina conducătorilor auto reprezintă numai două aspecte îngrijorătoare care influenţează creşterea mult discutatei probleme a pieţei de profil.
Dacă acum un an semnalam o ameliorare a numărului de accidente, 2007 a fost un an foarte rău din acest punct
de vedere, a declarat Nicu CRĂCEA, Comisar Şef, Direcţia
Poliţiei Rutiere, în cadrul lucrărilor Conferinţei Naţionale
a Asigurărilor Auto. Astfel, numărul de cazuri a crescut cu
14% faţă de 2006, până la 8.203 de accidente, în timp ce
numărul de decese din evenimente rutiere a înregistrat
o evoluţie de 5,28%. În ceea ce priveşte cauzele care au
provocat accidentele, anul 2007 a marcat o creştere în importanţă a factorilor uman şi de drum şi o diminuare a evenimentelor cauzate de starea tehnică a vehiculelor.
Valoarea medie a daunelor, care a crescut foarte
mult, este afectată, în opinia lui Daniel SĂVESCU, Director
Asigurări, BCR Asigurări, de majorarea numărului de maşini noi, cu valoare de peste 15.000 euro, de numărul din
ce în ce mai mare de autovehicule de lux, precum şi de
preţul în creştere al pieselor de schimb, al materialelor şi al
manoperei. Punctul de convergenţă al acestor elemente,
reflectat de situaţiile financiare ale asigurătorilor de specialitate, se concretizează în rezultate tehnice negative, la
nivelul agregat al pieţei asigurărilor.
Piaţa de asigurări reprezintă singura industrie financiară din România din care se pierd bani. De trei ani, această
piaţă înregistrează pierderi şi, mai mult, rezultatele reflectă
o tendinţă accentuată de înrăutăţire a situaţiei, a declarat
Cristian CONSTANTINESCU, Preşedintele UNSAR, în cadrul
CNA.
Astfel, încercând să răspundă la întrebarea “Piaţa
asigurărilor auto - Ce ne rezervă viitorul?”, una din principalele teme ale evenimentului, Cristian CONSTANTINESCU
a menţionat că investitorii, în special cei străini, au ajuns la
concluzia că au aruncat destui bani în această piaţă şi vor să
vadă rezultate. Infuzia substanţială de capital din ultima perioadă nu a avut alt scop decât acoperirea pierderilor financiare şi nicidecum dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor
companiilor de profil. Dacă vrem să realizăm performanţe
pe piaţa asigurărilor auto, avem la dispoziţie trei pârghii im5

Piaţa Asigurărilor

Sorin GRECEANU

Gheorghe AXINTE

Director General, FPVS

CEO, AUDATEX Services

Liviu STOICESCU
Preşedinte, BAAR

portante, şi anume: controlul asupra daunalităţii, mai exact,
al cheltuielilor cu despăgubirile; franşiza, cu rol esenţial în
responsabilizarea asiguratului, precum şi tarifele de primă.
În ceea ce priveşte ultimul aspect, piaţa asigurărilor auto
prezintă deja semne îmbucurătoare, o mare parte din companiile de profil începând să ia în considerare segmentarea
tarifului, a adăugat Preşedintele UNSAR.

Asigurările auto, în continuare copilul problemă

Preşedinte, FPVS

Daniel SĂVESCU

Director Asigurări, BCR Asigurări

industrie, a precizat Radu MUSTĂŢEA, Director General al
ASTRA-UNIQA, una dintre companiile care a introdus segmentarea tarifului pentru asigurările auto, inclusiv la RCA.
Deşi există societăţi care au făcut primii paşi pentru evaluarea mai exactă a riscului, utilizând un set complex de criterii de subscriere, preţurile practicate la nivelul
pieţei de asigurări auto, în ansamblu, se află încă, în multe
situaţii, la o cotă prea scăzută comparativ cu pieţele europene. Întrebat în ce măsură CSA-ul sprijină sau influenţează reglementarea procesului de stabilire a tarifelor la asigurările RCA, Marius BULUGEA a declarat că aceasta este
treaba asigurătorilor, iar autoritatea nu poate interveni
decât în cazul în care se depăşesc limitele legale de lichiditate sau de solvabilitate.
Totuşi, pentru a menţine preţurile la un nivel
accesibil consumatorilor trebuie acţionat şi în sensul controlului cheltuielilor cu daunele şi al realizării unei mai
bune selecţii a riscurilor.
Primele trebuie calculate şi corelate cu despăgubirile, iar în ceea ce priveşte profitul, un 2%-3% ar trebui să
fie mulţumitor pentru asigurările RCA, este de părere Liviu
STOICESCU, Preşedintele Biroului Asigurătorilor Auto din

foto: Cristian Gache - Media XPRIMM

O soluţie la rezultatul negativ care se înregistrează
pe piaţa asigurărilor auto este dimensionarea cheltuielilor în
raport cu daunele. Mai mult, acest rezultat negativ aduce un
semn de întrebare: la ce bun toate aceste calcule care se fac,
dacă deciziile care se iau conduc la o insuficienţă a fondului
despăgubirilor? O primă corectă înseamnă posibilitatea despăgubirii asiguratului, a declarat Marius BULUGEA, Director
General, Direcţia Asigurări Obligatorii, CSA.
Autoritatea de supraveghere în asigurări a fost constituită cu acelaşi scop cu care au fost create şi asigurările, şi
anume protecţia victimelor, a pus punctul pe “i”, Ionel DIMA,
Deputy General Manager, AVUS International Group.
Motivul existenţei noastre ca asigurători este clientul, el trebuie să beneficieze de serviciile prestate de această

Ovidiu CIOBANU
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Radu MUSTĂŢEA
Director General
ASTRA Asigurări - UNIQA

Bogdan STAN

CEO, ASITRANS-EUROINS

Adriana AHCIARLIU
Secretar General, ALB

România (B.A.A.R.), referitor la acest aspect. Aderarea
României la Uniunea Europeană a adus o serie de consecinţe pe piaţa asigurărilor auto şi, în principal, pentru
B.A.A.R., consecinţe printre care se numără şi intrarea în
vigoare a Acordului Multilateral de Garantare (MGA).
Până la data semnării Acordului Multilateral de
Garantare, responsabil pentru daunele produse din accidente în care au fost implicate maşini neasigurate era Fondul de
Garantare; după intrarea în vigoare a MGA în România, la 1
august 2007, responsabilitatea a trecut la B.A.A.R. Şi dacă în
anul 2006, din 574 de dosare deschise, 70 se refereau la maşini neasigurate, în 2007, din 539 de avizări, numărul maşinilor neasigurate s-a dublat, a precizat Liviu STOICESCU.
În ceea ce priveşte despăgubirea victimelor din
accidente auto cu autori necunoscuţi sau neasiguraţi,
Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii (F.P.V.S.), la care toţi
asigurătorii de profil contribuie anual cu o cotă de 1,5%
din primele brute subscrise, a înregistrat, de asemenea,
o creştere de 75% a numărului de dosare în 2007, până
la 145, iar tendinţa este crescătoare, potrivit lui Ovidiu
CIOBANU, Preşedintele F.P.V.S.
În funcţie de evoluţia acestui indicator, cota de contribuţie poate scădea şi mai mult. Pentru moment, suntem
în discuţii cu Poliţia Rutieră şi CSA privind o popularizare
mai intensă a atribuţiilor şi rolului F.P.V.S., a declarat Ovidiu
CIOBANU.
Referitor la această contribuţie a asigurătorilor la
despăgubirea victimelor neasigurate, posesorii banilor nu
sunt, în nici un caz, societăţile de asigurări. Aceşti bani trebuie să ajungă la victime, iar singurii care pot protesta sunt
asiguraţii. Unica soluţie la acest conflict este mărirea gradului de acoperire în asigurare, a precizat Albin BIRO, Membru
în Consiliul CSA.
De la dezbateri nu putea lipsi cel mai important client al pieţei asigurărilor auto, piaţa de leasing, reprezentată de Secretarul General al Asociaţiei de Leasing şi Servicii
Financiare Nebancare (ALB), Adriana AHCIARLIU, care este
de părere că se pot îmbunătăţi atât aspectul legislativ, cât şi
paşii operaţionali în relaţia companie de leasing-asigurător.
Suntem singura industrie din ţară care obligă la încheierea
asigurării CASCO, însă trebuie ţinut cont de faptul că, prin
contractul de leasing, atât riscul, cât şi beneficiile revin utilizatorului autovehiculului.
Alături de daunalitatea ridicată, şi alte probleme
care afectează piaţa de asigurări auto au fost pe larg dezbătute cu ocazia Conferinţei Naţionale a Asigurărilor Auto,
ca, de exemplu, relaţia asigurătorilor cu service-urile, precum şi fraudele în asigurări, semnificative pe segmentul
auto.
Referitor la tarifele de manoperă percepute de
service-urile auto, Cristian CONSTANTINESCU a precizat:
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Albin BIRO

Membru al Consiliului CSA

Nicu CRĂCEA

Comisar Şef
Direcţia Poliţiei Rutiere

Aceste tarife de manoperă cresc de aproape trei ori peste
nivelul normal, dat fiind faptul că nu se pot controla timpii
necesari manoperei. De asemenea, există multe dosare de
daună unde se poate observa că preţul pieselor after-market
este de trei, patru ori mai mare decât preţul pieţei.
Potrivit Preşedintelui ANSDAR - Asociaţia Naţională
a Societăţilor de Dezmembrare Auto şi Reciclare, Maria
BOGHIAN, lipsa de transparenţă şi colaborare între asigurători, lipsa de interes în implementarea şi schimbarea
managementului daunelor în condiţiile creşterii alarmante a fraudei interne, lipsa motivaţiei personalului de a crea
profit pentru companie, în raport cu profitul personal,
dezinteresul faţă de deconspirarea fraudelor, evaluarea şi
valorificarea neadecvată a epavelor, precum şi existenţa
unei puternice reţele interlope, “specializată” în brokerajul
daunelor auto, reprezintă principalele cauze care conduc
la creşterea pierderilor în asigurări. Companiile de asigurări au nevoie de o schimbare a transparenţei declarative
cu cea reală şi de renunţarea la acele persoane care trăiesc
pe spatele asigurătorului şi al asiguraţilor, a precizat Maria
BOGHIAN. Cu referire la problema fraudelor în asigurările
auto şi a necesităţii unei transparenţe sporite, Preşedintele
UNSICAR, Bogdan ANDRIESCU, consideră ca asigurătorii ar
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trebui să informeze atât piaţa, cât şi Uniunea, în cazul brokerilor care i-au prejudiciat.

Cooperarea între companii - colacul de salvare

În scopul reducerii daunalităţii pe piaţa asigurărilor auto, cele mai eficiente măsuri necesită cooperarea
între asigurători, este opinia împărtăşită audienţei CNA de
Bogdan STAN, CEO, ASITRANS-EUROINS. În opinia oficialului, evenimentele care generează daunele pe segmentul
auto au la bază atât riscurile reale, cât şi o doză considerabilă de stupizenie, nerespectarea regulilor de circulaţie şi
fraudele, care se traduc în despăgubiri ce trebuie evitate
de asigurători.
În contextul previziunilor care estimează depăşirea
pragului de 1 miliard euro prime brute subscrise din asigurările CASCO , trebuie să tratăm cu mai mare seriozitate această clasă şi să nu mai dăm vina pe alţii pentru daunalitatea
în creştere. Astfel, companiile de profil ar trebui să găsească
soluţii comune pentru reducerea daunalităţii, care să vizeze
modalităţile de lichidare a daunelor, soft-uri specializate de
evaluare, precum şi o politică unitară în relaţia cu serviceurile, precizează Bogdan STAN.
Printre soluţiile cele mai la îndemână la limitarea
efectelor majorării daunalităţii pe piaţa de asigurări auto
din România se numără introducerea de franşize deductibile, implementarea sistemului bonus-malus, folosirea de
sisteme independente de calculaţie a costurilor şi utilizarea
sistemelor transparente de evaluare a daunelor din asigurări auto. În ceea ce priveşte primul aspect, majoritatea
companiilor care subscriu poliţe CASCO au introdus deja
o franşiză deductibilă de 100 euro pe eveniment, aceasta
fiind, de altfel, una dintre cele mai utilizate metode de reducere a daunelor pe plan internaţional.
Cu ocazia celei de a II-a Ediţii a Conferinţei Naţionale
a Asigurărilor Auto, Michael NEEB, Motor Consultant în cadrul MUNICH Re, a prezentat sistemul bonus-malus aplicat
în Germania, implementat în această ţară încă din 1971 un model excelent de urmat, potrivit lui Sorin GRECEANU,
Director General, F.P.V.S.
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În afara unei cooperări pentru lichidarea daunelor,
actorii de pe această piaţă pot coopera şi în scopul creării unui
sistem similar celui german, fără ca acesta să fie condiţionat
de existenţa unei baze de date comune, ci printr-o bună colaborare şi informare între asigurători, este opinia oficialului
F.P.V.S.
Cu privire la aspectul unei soluţionări mai eficiente
a daunelor, introducerea sistemelor informatice specializate, disponibile pe piaţa românească prin intermediul soluţiilor oferite de AUDATEX sau EUROTAXGLASS’s, se impune
deja cu puterea evidenţei ca fiind unica modalitate capabilă să faciliteze controlul asigurătorilor asupra costurilor de
manoperă şi piese de schimb aferente reparaţiilor, în relaţie
cu atelierele de service auto.
Dincolo de dificultăţile întâmpinate în sensul convingerii service-urilor auto să înlocuiască soft-ul propriu
cu un sistem informatic specializat, este nevoie de stabilirea
unor proceduri, a unei platforme comune la care să aibă acces
cele două părţi implicate: asigurătorul şi reparatorul, precizează Gheorghe AXINTE, CEO, AUDATEX Services.
De asemenea, regularizarea independentă de daune oferită de o societate specializată ar aduce beneficii
economice certe, cel puţin pentru companiile de asigurări
aflate la începutul activităţii, prin eficientizarea funcţionării.
Totodată, trecerea de la circuitul actual de acordare a despăgubirii, cunoscut în practica din România - constatare,
reparare, regularizare, plata finală, la cel normal, respectiv,
constatare şi evaluare a daunei, regularizare, plata efectivă
către client şi, abia după aceea, reparaţia, ar avea avantaje
indiscutabile pentru eficientizarea acestui proces, potrivit
lui Ion MOISE, Managing Director, E-CLAIMS Management.
Dintre aceste consecinţe favorabile, oficialul a menţionat
diminuarea fraudelor, existenţa unui istoric, reducerea
timpului de lucru şi de rezolvare a daunelor, toate acestea
aducând un beneficiu evident păgubitului, în primul rând,
precum şi un statut respectabil profesiei de expert în evaluare de daune.

Primăvara… asigurărilor auto

Problemele cu care piaţa de asigurări auto se confruntă deja de ceva timp, dar şi efectele acesteia asupra profitabilităţii industriei naţionale de profil nu mai constituie
o necunoscută pentru nimeni. Soluţiile rezidă în detaliile
care dictează gradul de dificultate întâmpinat în modernizarea pieţei asigurărilor auto şi eficientizarea procedurilor
de rezolvare a daunelor, multe dintre acestea fiind legate
de o comunicare insuficientă, incompletă sau nerelevantă
între conducere şi departamente şi, în general, din cauza
unei lipse a culturii comunicării între toţi “factorii relevanţi
ai problemei”.
Aşadar, se impune ca necesară adoptarea unei atitudini de colaborare, în sensul creării unei baze de date comune, a implementării sistemului bonus-malus şi a tarifării
în funcţie de profilul de risc. De asemenea, companiile de
profil trebuie să ia măsuri în scopul separării activităţii de
constatare de cea de lichidare, precum şi pentru regularizarea daunelor în sistem centralizat.
Aşa cum era de aşteptat, Conferinţa Naţională
a Asigurărilor Auto, îngrădită de factorul timp, a lăsat un
număr de întrebări deschise pentru Ziua Asigurărilor Auto
din cadrul FIAR 2008 - Forumul Internaţional AsigurăriReasigurări.

Ziua
Asigurărilor
Auto
din cadrul

din cadrul

2008

Forumul
Internaţional
Asigurări - Reasigurări
19-23 mai 2008
Sinaia
ROMANIA

Cel mai important eveniment
european de primăvară

Un eveniment
Andreea IONETE
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www.fiar.ro

9

Interviu

> AIG Life, reprezentând în România cel mai mare grup de asigurări la nivel mondial, se află, cu certitudine, pe calea cea
bună. Care sunt însă planurile viitoare ale companiei, în raport cu evoluţia anticipată a pieţei de profil? Sunt întrebări la care
numai Theodor ALEXANDRESCU, de trei ani CEO al AIG Life, ne poate răspunde…

Un interviu cu

Theodor ALEXANDRESCU
CEO, AIG Life

PRIMM: Cum apreciaţi evoluţia pieţei asigurărilor de viaţă
în anul 2007?
Theodor ALEXANDRESCU: Consider că anul 2007 a fost un
an foarte bun pentru AIG Life şi un an bun pentru întreaga
industrie a asigurărilor de viaţă. Reforma pensiilor a avut o
contribuţie semnificativă în creşterea conştientizării nevoii
de economisire pe termen lung. Astfel, apreciez că oamenii
înţeleg din ce în ce mai bine nevoia de a economisi pentru
momentele în care nu vor mai putea genera venituri,
respectiv retragerea din activitate.
Piaţa asigurărilor de viaţă a evoluat, în opinia mea,
după un grafic aşteptat. Practic, oportunitatea apărută
la sfârşitul anului precedent a fost capitalizată de acele
companii care şi-au pregătit din timp liniile de distribuţie.
Reforma pe Pilonul II a sprijinit dezvoltarea pieţei prin
investiţii semnificative în comunicare/publicitate, dar şi în
dezvoltarea distribuţiei. 260.000 de agenţi de marketing
au urmat cursuri de training, ulterior promovând nevoia
pensiilor în piaţa lor naturală.
AIG Life a fost una dintre companiile care au
beneficiat din plin de această oportunitate. Jucătorii care
nu s-au implicat probabil că regretă în acest moment.
Sunt companii relevante pe piaţa românească care au
avut un focus disociat. Ele au urmărit creşterea distribuţiei
pe segmentul pensiilor, ulterior dorind să păstreze aceiaşi
oameni pentru a vinde asigurări de viaţă, însă nu i-au pregătit
din timp în acest sens. În acelaşi timp, noi am construit de la
început o reţea de distribuţie pe pensii care să poată oferi şi
asigurări de viaţă, deci agenţii noştri de marketing au primit
training, concomitent, şi pe acest segment.
PRIMM: Prin urmare, nu se poate vorbi de o canibalizare
între asigurările de viaţă şi pensiile private?
Th. A.: Nu, ele sunt complementare. Dezvoltarea unui agent,
fie că a fost recrutat pentru pensii, fie că a fost recrutat
pentru asigurări, a urmărit piramida nevoilor financiare
individuale, care se compune din următoarele elemente:
protecţie, economisire, investiţie.
Pensiile de Pilon II erau o treaptă superioară
nivelului de protecţie şi, practic, am integrat în procesul

> Un mare avantaj este că această piaţă se va autoeduca.
Chiar dacă noi contribuim la acest proces prin reprezentanţii
noştri din distribuţie, prin publicitate, comunicare, oamenii
se vor educa şi de nevoie, pe măsură ce se familiarizează cu
beneficiile din asigurări.
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nostru de vânzare acest concept. Toţi agenţii noştri ştiu să
vândă şi asigurări de viaţă, iar acest aspect va reprezenta
un avantaj competitiv major pentru noi. Ca dovadă pentru
această afirmaţie, avem chiar vânzările noastre individuale
de asigurări de viaţă, care au crescut semnificativ în
această perioadă de subscriere datorită faptului că agenţii
au vândut atât pensii obligatorii, cât şi asigurări de viaţă
pentru complementaritatea sistemului.
PRIMM: Cu cât au crescut vânzările pe segmentul de viaţă?
Th. A.: Încasările din asigurări de viaţă s-au majorat cu peste
50%, atât pentru reţeaua noastră directă, dar şi pentru
partenerii noştri, care au resimţit şi ei efectele pozitive,
pentru că au îmbrăţişat această modalitate de promovare.
Cum s-ar traduce concret această strategie:
am creat o serie de produse de asigurare care să fie
complementare pensiilor, am realizat mai multe sesiuni
de training, astfel încât agenţii noştri să facă o ofertă de
prezentare completă, şi am avut o abordare diferită din
punctul de vedere al managementului acestui proces.
Agenţii noştri au fost întrebaţi atât câte înrolări au realizat,
dar şi câte soluţii complete de asigurări de viaţă şi pensii
obligatorii au reuşit să vândă.
Eu, personal, nu cunosc altă companie care să fi
procedat atât de direct şi structurat în această privinţă. Sunt
convins că toate companiile doreau să vândă şi asigurări,
dar erau atât de concentraţi pe înrolarea cât mai multor
persoane, încât nu cred că au avut disponibilitatea de a
structura strategia şi în funcţie de acest concept. În schimb,
în acest moment, îşi doresc să facă cross-selling, dar această
variantă de vânzare nu se poate realiza decât cu o echipă
bine pregătită în prealabil. Noi am ales să abordăm toate
necesităţile clienţilor mai degrabă decât să ne limităm la
Pilonul II de pensii.
PRIMM: Sunteţi mulţumiţi de poziţia şi de locul deţinute pe
piaţa asigurărilor de viaţă?
Th. A.: AIG Life ocupă pe piaţa românească de profil un ono
rant loc doi, după primele subscrise şi colectate. Această
poziţie ne onorează, dar ne şi obligă. Tindem să fim lideri,
dar vrem să realizăm acest lucru doar în contextul unei
creşteri profitabile, aceasta pentru că, odată ajuns lider,
trebuie să te menţii în acea poziţie.
Principala noastră ţintă este să ajungem prima
alegere pentru clienţii noştri în ceea ce priveşte produsele
de asigurare de viaţă. Când spun prima alegere pentru
asigurări de viaţă, vreau să le diferenţiez clar de investiţii
personale şi economii. Pentru noi, asigurarea de viaţă
Anul X - Numărul 3/2008 59

Interviu

> Experienţa noastră arată că,
pe termen lung, AIG devine lider.
Pentru că, în momentul în care
construcţia este rezistentă şi
profitabilă, îţi dă posibilitatea
să trăieşti timpurile. În viaţă vor
apărea diverse variaţii pe care
trebuie să le anticipezi şi să fii
pregătit. Pentru aceasta, trebuie
să dezvolţi un mecanism care, în
orice condiţii, va genera valoare
pentru toţi cei implicaţi: clienţi,
distribuţie, angajaţi şi acţionari.
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înseamnă în primul rând preluarea riscului. Bineînţeles că
există în componenţa portofoliului de investiţii şi produse
pe termen mediu şi lung, dar principalul scop al asigurării
de viaţă, de la care nimeni nu ar trebui să se abată, este
preluarea riscului. AIG Life se conformează acestui principiu,
nu uităm niciodată scopul activităţii noastre.
Termenul în care ne propunem să ajungem pe
locul întâi este de cinci ani; aceasta este o perspectivă
realistă şi în conformitate cu strategia noastră de a creşte
profitabil.
PRIMM: Care consideraţi că este cea mai mare problemă
existentă la nivelul pieţei asigurărilor de viaţă? Dar cea mai
importantă oportunitate?
Th. A.: Foarte mulţi consideră că deductibilitatea este
principala problemă. Eu vreau să atrag atenţia asupra
faptului că deductibilitatea, deşi ar fi, fără nici o îndoială, un
factor pozitiv, care ar contribui la dezvoltare, nu este cheia
creşterii pieţei de asigurări sau, cel puţin, nu singura.
În această industrie a existat pentru mult timp
deductibilitate în cazul primelor de asigurare plătite de
companii, dar suntem vinovaţi pentru că nu am reuşit să o
menţinem.
Totuşi, noi beneficiem de un avantaj fiscal acum,
pe care poate nu-l percepem corespunzător, dar el există:
beneficiile din asigurare nu sunt impozitate. Cred că cea mai
mare provocare a pieţei noastre de asigurări de viaţă este
faptul că unele companii nu vor să vândă asigurări de viaţă,
ci soluţii financiare de investiţii sau consiliere în domeniul
investiţiilor. Acestea sunt importante, fără îndoială, dar
conduc la o abatere de la principalul scop: acela de a oferi
protecţie financiară.
Şi aici noi ne diferenţiem complet, deoarece
AIG vinde în primul rând protecţie, dar fără a neglija
totuşi componentele de investiţie. Ele au întotdeauna o
componentă semnificativă de protecţie. Credem că vor
avea succes doar aceia care vor fi pregătiţi.
Un mare avantaj este că această piaţă se va
autoeduca. Au început să apară primele maturităţi de
poliţe, iar oamenii pot vedea puterea acestora, câstigând
astfel încredere în produsele de asigurare de viaţă. Educarea
continuă a forţei de distribuţie, plus evoluţia empirică a
pieţei sunt două mari oportunităţi.
PRIMM: Să înţelegem că una dintre cheile succesului este
distribuţia?
Th. A.: Într-o piaţă precum cea românească, o piaţă acoperită
într-o proporţie mică, distribuţia este cu certitudine cheia
succesului atât pentru companie, cât şi pentru client.
Mesajele de asigurare nu pot fi transmise doar printrun spot frumos. Aşa nu ai cum să ajungi în intimitatea
clientului. Pe de altă parte, când trimiţi 260.000 de oameni
în piaţă (n. red.: numărul total al agenţilor autorizaţi pentru
a încheia pensii de Pilon II), trebuie să controlezi foarte
bine mesajul, iar reglementările comunităţii europene vor
obliga şi mai mult asigurătorii să investească în educarea şi
managementul acestei forţe de vânzări.
Distribuţia noastră actuală arată în felul următor:
peste 50% forţă de vânzare proprie, brokeri - peste 20%,
15% instituţii financiare, restul - vânzări de beneficii pentru
angajaţi. În acest moment, avem 1.500 de agenţi specializaţi
pe segmentul de viată ca principală distribuţie.
Urmărim să realizăm o diseminare geografică
bună a agenţilor noştri. Suntem prezenţi în 14 oraşe, iar
strategia noastră vizează extinderea într-un nou oraş, când
acela a ajuns la un anumit grad de dezvoltare.
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PRIMM: AIG Life este în acest moment cea mai profitabilă
companie de asigurări. Ce se află la baza succesului?
Th. A.: Într-adevăr, suntem cea mai profitabilă companie
de asigurări de viaţă, considerându-le pe cele relevante din
ţara noastră. Aceasta înseamnă că funcţionăm la parametri
optimi şi, cu toate acestea, AIG Life nu este o “maşină” ieşită
din comun, ci consider că funcţionează exact cum ar trebui
să facă orice companie de asigurări de viaţă, cu un anumit
standard de calitate, poate ceva mai bine.
PRIMM: În anul precedent, mai multe companii de asigurare
de viaţă au înregistrat scăderi ale profitabilităţii. Este şi
cazul AIG Life?
Th. A.: Dimpotrivă, AIG Life a cunoscut o creştere a
profitabilităţii, pentru că investiţiile pe pensii s-au realizat
prin infuzie de capital. AIG are o filozofie prin care fiecare
business trebuie să fie conceput pentru a se susţine pe
propriile picioare.
AIG Life este principalul acţionar al AIG Fond de
Pensii. Eu consider că, într-o companie de asigurări de viaţă,
profitabilitatea depinde de calitatea business-ului pe care
îl vinzi, de calitatea produselor pe care le ai. Să fii clientul
unei companii profitabile înseamnă că acea companie este
stabilă şi că investiţia ta este în siguranţă. Motto-ul meu, în
calitate de client, ar fi: “Alege-ţi compania de asigurări de
viaţă care va trăi mai mult decât tine”. Adică o companie
solidă, profitabilă.
PRIMM: Care este situaţia actuală şi care sunt
planurile dumneavoastră în legătură cu segmentul de
bancassurance?
Th. A.: În primul rând, din ce în ce mai multe instituţii
financiare preferă să nu mai aibă firme captive. Aceasta
pare să nu mai reprezinte cea mai bună soluţie, întrucât
capitalul mobilizat este mai bine folosit în dezvoltarea ariei
principale de expertiză.
Bancassurance nu înseamnă numai o asigurare
legată de credite. În bancassurance există trei tipuri de relaţii
pe care le poate avea o bancă cu un asigurător: să ataşezi
asigurări la produsele lor de bază, precum mortgage (n. red.:
credite cu garanţie ipotecară), credite de nevoi personale
etc., a doua linie este direct marketing, utilizând baza
de date a băncii, şi a treia abordare este să vinzi produse
independente, aşa-numitele „over the counter” (n. red.: la
ghişeu).
Piaţa a trecut prin mai multe etape, abordarea
iniţială a vizat produsele legate de „serviciile core” (de bază)
ale băncii. Industria a evoluat, noi plasându-ne printre
pionierii direct-marketing-ului pe piaţa românească.
Următoarea etapă este vânzarea de produse „over
the counter”. Astfel, noi am ales să comercializăm produsele
de pensii prin bănci, colaborând cu cele mai multe instituţii
financiare: RAIFFEISEN, CITI Financial, ALPHA Bank şi
Banca ROMÂNEASCĂ. Doar 25% din portofoliu a venit în
acest mod, dar aceasta ne-a oferit oportunitatea de a ne
calibra pe specificul băncii, pentru a vinde şi alte produse
în viitor. A fost o experienţă extraordinară, pe care nimeni
în afară de noi nu o mai are în acest moment pe piaţa
românească, următoarea fază de dezvoltare fiind produsele
de economisire şi asigurare vândute efectiv în bancă.
Apreciez că acest canal va avea o pondere foarte
mare în piaţa de asigurări. Eu cred că piaţa se va dezvolta
extrem de mult datorită acestor vânzări „over the counter”.
Vlad PANCIU
Alexandru D. CIUNCAN
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Managementul riscului
de competiţie
Gabriel POPESCU

Manager
Risk Management & Risk Consulting
MARSH Romania
Aproape invariabil, orice studiu al percepţiei
managerilor despre risc situează în poziţii dominante
două riscuri strategice: modificarea cererii şi presiunea
concurenţei. Interesant este că aceste două riscuri nu
sunt altceva decât faţete ale aceluiaşi concept: riscul de
competiţie. Şi mai interesant este că, pentru o companie
având capacitate concurenţială mare, riscul de modificare
a cererii încetează de a mai fi o ameninţare şi se transformă
într-o oportunitate. Pentru o astfel de companie, presiunea
concurenţei are mai degrabă un efect stimulativ decât unul
descurajant.
Capacitatea concurenţială face diferenţa între
companiile care acţionează şi cele care reacţionează. Cele
care acţionează sunt deschizătoare de drumuri, cele care
reacţionează, luptă pentru supravieţuire. Este posibil ca
unele avantaje concurenţiale să apară mai mult din întâmplare decât ca urmare a unui management riguros. Dar
menţinerea în timp a unei înalte capacităţi concurenţiale
este, cu siguranţă, meritul unui management performant.
Cum se poate opri declinul unei companii? Ce
trebuie făcut pentru a înţelege de ce scade cota de piaţă?
Cum se pot dezvolta avantaje competitive pentru o companie aflată în stagnare? Ce trebuie să faci când creşti întrun ritm inferior creşterii pieţei? Cum se pot menţine avantajele competitive ale unei companii aflate pe val?
Orice companie poate pierde uşor cota de
piaţă ca urmare a faptului că nu reuşeşte să ţină seama
corespunzător de schimbările de pe piaţă şi de acţiunile
competitorilor. Organizaţiile aflate în această situaţie pot
deveni nejustificat de încrezătoare în produsele sau serviciile lor pe măsură ce vânzările scad, eşuează în a se adapta
schimbărilor în preferinţele clienţilor, se cramponează de o
strategie de preţ necorespunzătoare sau nu reuşesc să integreze tehnologia la fel de eficient ca şi competitorii lor.
Este adevărat că analiza riscului de competiţie nu
numai că nu este simplă dar, cel mai adesea, poate apărea
ca descurajant de complicată. Dar este la fel de adevărat că
eşecul sau dezinteresul de a controla riscul de competiţie
poate conduce la consecinţe dezastruoase.
Vă supunem atenţiei 10 întrebări critice pentru
evaluarea capacităţii concurenţiale:
> Vă cunoaşteţi şi înţelegeţi competitorii pe care îi aveţi pe
segmentul dumneavoastră de piaţă?
> V-aţi analizat competitorii din perspectiva ameninţării pe
care o reprezintă pentru dumneavoastră?
> Vă cunoaşteţi avantajele concurenţiale şi motivele precise pentru care aveţi aceste avantaje?
> Aveţi o imagine clară a situaţiei competitorilor în raport
cu avantajele competitive pe care le aveţi?
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> Care sunt elementele prin care vă protejaţi produsele
şi serviciile, şi care sunt barierele în calea pătrunderii
concurenţei?
> Aţi analizat toate căile prin care puteţi utiliza strategia de
branding pentru a va apăra produsele şi serviciile?
> Cunoaşteţi care sunt primele 10 riscuri – strategice,
financiare, operaţionale – la care este expusă compania
dumneavoastră?
> Aveţi un plan de continuitate auditat şi e
 xersat?
> Aţi identificat cele mai eficiente metode de a fideliza
angajaţii de care depinde performanţa companiei dum
neavoastră?
> Cum integraţi inovaţia în strategia companiei?
În mediul de afaceri în continuă schimbare, multe
companii se pot afla în situaţia de a nu avea oportunitatea
să-şi evalueze bunurile şi serviciile în raport cu cele ale competitorilor. Această situaţie poate lăsa respectivele companii expuse la pericolul de a pierde cota de piaţă, clienţi şi
venituri, mare parte din aceste evoluţii nefavorabile fiind
rezultatul neevaluării:
g schimbărilor la nivelul consumatorilor;
g noilor forţe şi tendinţe de pe piaţă;
g noilor competitori;
g reorientării competitorilor existenţi;
g consecinţelor noilor reglementări;
g efectelor produselor şi serviciilor alternative;
g barierelor în calea dezvoltării concurenţei;
g problemelor rezultând din fuziuni şi achiziţii.
Multe alte variabile pot afecta poziţia competi
ţională a unei companii, incluzând: lipsa de inovaţie, mar
keting empiric, pregătire profesională inadecvată, branding
deficitar, management ineficient, strategie slabă, cultură
organizaţională redusă, planuri de afaceri inconsistente,
incapacitate de a recruta şi/sau reţine personal specializat, pachete salariale nestimulative, stres excesiv la locul
de muncă, procese insuficient optimizate, măsuri slabe de
prevenire a producerii unor riscuri catastrofale sau de limitare a impactului lor, planuri de continuitate slab exersate,
şi lista poate continua.
Care dintre aceste variabile au cel mai mare impact asupra afacerii dumneavoastră şi de ce? Care măsuri
de corecţie sunt necesare şi cum trebuie aplicate? Care este
ordinea de prioritate în care trebuie implementate aceste
măsuri? Cum se poate evalua eficienţa implementării?
Iată tot atâtea întrebări la care o analiză a riscului
de competiţie poate da răspunsuri utile pentru întărirea
capacităţii concurenţiale a companiei dumneavoastră.
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Profitabilitatea pieţei auto:

Între declaraţii şi realitate

Gheorghe GRAD

Director General SRBA

S-a scris mult şi se va scrie în continuare la fel de mult despre acest subiect, cel
puţin pentru că două produse de asigurare
reprezintă peste jumătate din totalul primelor de asigurare încasate pe segmentul de
asigurări non-life. Desigur că, în acest context, interesul asigurătorilor pentru rentabilitatea şi profitabilitatea acestui important
segment al afacerii este deosebit de mare,
motiv pentru care toţi factorii de răspundere
din departamentele de specialitate caută soluţii în acest sens.
La o ultimă analiză făcută de către
piaţă s-a ajuns la concluzia că există o serie de
fenomene favorizante a căror evoluţie va continua şi în viitor, cum ar fi: creşterea frecvenţei
daunelor şi a valorii medii a daunei, creşterea
costului reparaţiilor atât prin scumpirea orei
de manoperă, cât şi a preţului pieselor de
schimb, creşterea limitelor de răspundere la
RCA şi a fraudei interne şi externe.
Cauzele care au condus la o mai
mare amplitudine a acestor factori sunt şi
ele cunoscute foarte bine: creşterea nu-

mărului de vehicule aflate în circulaţie, infrastructura rutieră deficitară, indisciplina
şi teribilismul la volan, creşterea valorii de
nou a vehiculului şi a numărului de maşini
scumpe în trafic, creşterea salariilor şi, implicit, a manoperei, alinierea la legislaţia
Uniunii Europene.
Soluţiile există şi ele, dar nu se ştie
exact cine şi când va începe să le aplice, deşi
trebuie să recunosc că am fost plăcut surprins să constat ca o primă măsură că, un
număr de cinci asigurători, simultan, au stabilit o franşiză de 100 euro/eveniment. S-ar
mai putea enumera: reanalizarea excluderilor din condiţiile CASCO sau instituirea unor
franşize pentru daunele provocate ca urmare
a încălcării grave a regulilor de circulaţie, realizarea mult discutatei baze de date comune
care să permită aplicarea sistemului malus/
bonus, înfiinţarea unui organism specializat
în investigarea fraudelor, controlul informatic al costului reparaţiilor, implementarea de
sisteme transparente în evaluarea şi valorificarea epavelor, implicarea asigurătorilor împreună cu Poliţia Rutieră în implementarea
unor măsuri de educaţie rutieră şi creştere a
siguranţei în trafic, creşterea salariilor şi, implicit, a manoperei, alinierea la legislaţia Uniunii Europene.
Dacă facem o analiză a acestor factori, vom constata cu uşurinţă că în marea lor
majoritate nu sunt specifici doar României,
ci şi multor altor ţări din Uniunea Europeană,
ca atare, nu suntem singuri. Aş mai spune că,
în comparaţie cu multe ţări din Uniune, noi
chiar stăm foarte bine la gradul de cuprindere în asigurare pe linia de asigurare CASCO.

Am mai văzut că rata daunei prezentată în rapoartele oficiale nu are valori atât
de dramatice precum invocă reprezentanţii
companiilor de asigurări. Marea majoritate
a asigurătorilor raportează o rată a daunei
pe segmentul auto de 60-65%. Dacă luăm în
consideraţie o cheltuială medie de contractare de 10-13% şi o cheltuială de regie de 15%,
mai rămân în jur de 10%. Desigur că mai sunt
şi alte costuri aferente primelor de asigurare,
dar, repet, situaţia nu este atât de dramatică
precum este prezentată. Aş spune mai degrabă că nu aduce profit şi nu că această linie de
asigurare aduce neapărat pierderi.
Cred că după primele şase luni ale
acestui an vom putea să analizăm deja efectele primei măsuri introduse pe linie de auto
şi anume aplicarea unei franşize deductibile
de 100 euro/eveniment. Şi sunt convins că
efectele pozitive vor exista. În alte state din
Uniunea Europeană, care au aplicat această
măsură înaintea noastră, s-a redus numărul
dosarelor de daună cu 10%. Ceea ce reprezintă o rată a daunei de 54-59%, adică înseamnă,
în sfârşit, profit pentru asigurători.
Şi au nevoie de profit, pentru că
altfel nu vor prezenta suficientă credibilitate
asiguraţilor. Şi, evident, cu toţii avem nevoie de asigurători profitabili, cu active mari şi
lichidităţi adecvate riscurilor preluate în asigurare.
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Legis

ACTE NORMATIVE

publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, 1 martie 2008 – 7 aprilie 2008
ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURĂRILOR

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
> Hotărârea nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei nr.
7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul
pensiilor administrate privat, publicată în M. Of. nr. 272/7 apr. 2008
> Hotărârea nr.17/2008 pentru aprobarea Normei nr. 8/2008
privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative, publicată în M. Of. nr. 272/7 apr. 2008
Actele normative pot fi accesate pe www.1asig.ro şi, după caz, pe www.pensiileprivate.ro

www.dreamstime.com

> Ordin nr. 2/2008 privind abrogarea Ordinului preşedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor
tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse
în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 3.109/2003, publicat în M. Of. nr. 251/31 mar. 2008
> Decizia nr. 153/2008 privind autorizarea funcţionării ca
broker de asigurare a Societăţii Comerciale „UNION FIRST INSURANCE
BROKERS”- S.R.L., publicată în M. Of. nr. 172/6 mar. 2008
> Decizia nr. 154/2008 privind autorizarea funcţionării
ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale „LIDA BROKER DE
ASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 172/6 mar. 2008
> Decizia nr.132/2008 privind retragerea aprobării acordate
de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor domnului Mihail Emanuel
Niculescu, administrator al Societăţii Comerciale „AQ BROKER DE
ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 175/6 mar.
2008
> Decizia nr. 133/2008 privind retragerea autorizaţiei de
funcţionare a Societăţii Comerciale „AQ BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 175/6 mar. 2008
> Decizia nr. 189/2008 privind autorizarea funcţionării
ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale „AG - BROKER DE
ASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 210/19 mar. 2008
> Decizia nr. 200/2008 privind autorizarea funcţionării ca
broker de asigurare a Societăţii Comerciale „NC SERVICES BROKER DE
ASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 212/19 mar. 2008

> Decizia nr. 202/2008 privind retragerea autorizaţiei de
funcţionare a Societăţii Comerciale „FOCUS BROKER ASIGURARI” S.R.L., publicată în M. Of. nr. 212/19 mar. 2008
> Decizia nr. 214/2008 privind autorizarea funcţionării ca
broker de asigurare a Societăţii Comerciale ELITASIG BROKER DE
ASIGURARE - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 225/24 mar. 2008
> Decizia nr. 225/2008 privind autorizarea funcţionării
ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale „CAVI — BROKER DE
ASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 244/28 mar. 2008
> Decizia nr. 226/2008 privind autorizarea funcţionării
ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale „LEUMI BROKER DE
ASIGURARE-REASIGURARE”- S.R.L., publicată în M. Of. nr. 244/28 mar.
2008
> Decizia nr. 233/2008 privind retragerea autorizaţiei
de funcţionare a Societăţii Comerciale „INSURANCE CONSULTING
BROKER DE ASIGURARE”- S.R.L., publicată în M. Of. nr. 262/3 apr.
2008
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Interviu

> Deşi a fost înfiinţată doar de nouă luni, compania de asigurări CREDIT Europe şi-a stabilit ţinte înalte. Astfel, societatea
îşi propune ca la finele acestui an să se situeze între primii 15 jucători ai pieţei de profil, din punct de vedere al cifrei de
afaceri. În acelaşi timp, asigurătorul vrea să ocupe la finele lui 2009 o poziţie în Top 10 jucători de profil. Vă invităm să
descoperiţi modalităţile în care CREDIT Europe Asigurări plănuieşte atingerea implicită a acestor obiective, într-un...

Interviu cu

Mesut YETISKUL & Radu MANOLIU
Director General

Director General Adjunct

PRIMM: Cum aţi caracteriza, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, evoluţia companiei în cele nouă luni scurse
de la autorizare?
Mesut YETISKUL: După cum sugerează însăşi denumirea
companiei, CREDIT EUROPE Asigurări, societate de asigurări generale autorizată să desfăşoare activităţi specifice
începând cu data de 9 iulie 2007, face parte din grupul
financiar CREDIT EUROPE GROUP N.V. (Olanda), care era
deja prezent în România, la momentul înfiinţării societăţii pe care o reprezint, prin intermediul unor entităţi precum CREDIT EUROPE Bank (fosta FINANSBANK) sau Credit
EUROPE Leasing (fosta FINANS International Leasing),
recunoscute pe piaţa financiară locală nu doar ca urmare a rezultatelor deosebite obţinute, ci şi a produselor şi
serviciilor inovative implementate. După cum ştiţi, grupul
menţionat anterior face parte dintr-un mare holding internaţional, FIBA, prezent în 13 ţări din Europa şi Asia, prin intermediul a nu mai puţin de 55 de companii cu active totalizând peste 17,1 miliarde USD şi un capital social de peste
4,1 miliarde USD; în România, holding-ul mai este prezent
şi prin intermediul altor entităţi foarte puternice, precum
ANCHOR Grup – cunoscut publicului larg prin intermediul
mall-urilor Bucureşti Mall şi Plaza Romania, a clădirii de birouri Anchor Plaza sau a proiectului rezidenţial InCity – sau
GIMROM Holding – , cunoscut prin intermediul lanţului de
supermarket-uri G-Market.
După cum se poate deduce cu uşurinţă, premisele necesare înfiinţării societăţii pe care o reprezint existau
deja, de ceva timp, în România – toţi angajaţii holding-ului
aşteptând doar momentul înfiinţării pentru a putea beneficia de sprijin de specialitate, punând, astfel, implicit, umărul la dezvoltarea acestei noi afaceri; în acest ultim sens,
nu este nici un secret faptul că atingerea actualului nivel
al cifrei de afaceri a companiei, de peste 12 milioane lei în
doar nouă luni de activitate, se datorează în mare măsură
susţinerii de care aceasta s-a bucurat din partea băncii şi a
societăţii de leasing din grup, precum şi a celorlalte entităţi menţionate mai sus – iar faptul că, pentru fiecare caz în
parte, susţinerea s-a bazat pe furnizarea către clienţi a unor
condiţii mai bune decât concurenţa nu a făcut altceva decât să contribuie la îmbunătăţirea competitivităţii companiei. Pe de altă parte, una dintre consecinţele adoptării politicii de subscriere profitabilă a constat în generarea unei
structuri a portofoliului, din punct de vedere al claselor de
asigurări, semnificativ diferită faţă de majoritatea celorlalte cazuri existente pe piaţa românească de profil. Astfel, la
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Interviu
De altfel, cred că vom atinge una dintre primele 15
poziţii ale pieţei româneşti de profil la sfârşitul anului 2008,
fără ca acest aspect să reprezinte un scop în sine. În ceea
ce priveşte evoluţia structurii portofoliului, din punct de
vedere al ponderii claselor de asigurări, preconizez o creştere spectaculoasă a ponderii asigurărilor de accidente de
persoane, atât ca urmare a actualului grad extrem de redus
de penetrare a acestui tip de asigurări în rândul populaţiei,
în pofida acoperirilor asemănătoare asigurărilor de viaţă
pentru niveluri semnificativ mai scăzute ale costurilor corespunzătoare, cât şi ca urmare a parteneriatelor pe care le
vom încheia în scopul promovării acestui tip de asigurări.

sfârşitul anului 2007, din totalul de 5,75 milioane de lei de
prime subscrise, asigurările de clădiri şi bunuri au reprezentat mai mult de 47% (respectiv 2,72 milioane lei), iar asigurările de credite aproximativ 19% (respectiv 1,07 milioane
lei), în timp ce asigurările de tip CASCO au constituit doar
31% din portofoliu (respectiv 1,78 milioane lei).
PRIMM: Care sunt obiectivele vizate de către compania
pe care o conduceţi pentru 2008?
M.Y.: Principalele obiective comerciale avute în vedere
pentru 2008 constau în dezvoltarea reţelei de intermediari şi în lansarea de noi produse – unele dintre ele urmând
a fi inovative pentru piaţa românească de profil. În ceea
ce priveşte cifra de afaceri, este cert faptul că, la sfârşitul
acestui an, vom asista la o creştere de câteva ori a nivelului primelor brute subscrise faţă de nivelul corespunzător
anului precedent, iar faptul că acest din urmă nivel a fost
deja depăşit în primele trei luni de activitate ale acestui an
constituie o puternică garanţie în acest sens.
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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?
M.Y.: După cum am amintit şi anterior, nu suntem nicidecum orientaţi spre acumularea rapidă de cotă de piaţă, ci
suntem consecvenţi politicii de subscriere profitabilă şi
conceptului de organizare a activităţilor exclusiv pe criterii de eficacitate. În ceea ce priveşte acest ultim aspect, reprezentanţii companiei au adoptat cele mai noi concepte
internaţionale privind modalitatea de organizare a acestui
tip de afaceri şi au analizat consecinţele sistemului clasic
de organizare aferent majorităţii companiilor româneşti de
profil, ajungând la concluzia că eficienţa maximă poate fi
atinsă doar ca urmare a externalizării activităţilor de instrumentare a daunelor şi de furnizare a serviciilor de asistenţă
conexe asigurărilor – conferind, încă din primul moment de
funcţionare ca asigurător, prin intermediul reţelei partenere specializate, acoperire teritorială europeană – şi a apelării extensive la canale de distribuţie în ceea ce priveşte vânzările –, aspect care facilitează, practic, prezenţă teritorială
naţională bazată pe reţeaua de peste 110 de sucursale şi
agenţii ale băncii din grup.
Beneficiind de existenţa structurii menţionate anterior, conducerea societăţii a luat în calcul, pentru dezvoltarea, în viitorul apropiat, a cifrei de afaceri în afara
Bucureştilor, doar constituirea unei structuri de coordonatori regionali meniţi să contribuie la eficientizarea activităţilor aferente canalelor de distribuţie din zonele arondate şi
să genereze volume suplimentare de subscrieri, în concordanţă cu principiile aferente.
În ceea ce priveşte activităţile de instrumentare a
daunelor, atenţia noastră a fost îndreptată spre crearea cadrului necesar transmiterii în cel mai scurt timp posibil a
acordurilor de plată către unităţile reparatoare şi a efectuării plăţilor despăgubirilor aferente dosarelor de daună în
intervale cât se poate de scurte de timp – termene de plată
de 24 sau 48 de ore nefiind nicidecum cazuri excepţionale
în domeniu, în ceea ce ne priveşte. Ca idee general valabilă, consider că, în esenţă, dacă activitatea unui asigurător
este bine organizată şi are la bază urmarea cât mai strictă a
adevăratelor principii de subscriere, orice clasă de asigurări
poate genera profit – acesta fiind şi cazul societăţii pe care
o reprezint.
PRIMM: Pe o piaţă cu o concurenţă din ce în ce mai mare,
care consideraţi că sunt atuurile companiei pe care o reprezentaţi?
Radu MANOLIU: În condiţiile unei pieţe de profil atât de
concurenţiale, precum cea locală de asigurări – marcată, în
ultimii 2-3 ani, de intrarea unor noi jucători importanţi şi de
accentuarea prezenţei unora dintre cei care intraseră deja
pe piaţă –, consider că singura şansă de succes a unei entităţi înfiinţate de la zero nu poate să constea decât într-o
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Interviu
organizare pe criterii de eficienţă a activităţilor şi o politică
de subscriere care să permită generarea unui portofoliu în
care să predomine tipurile de asigurări aferente claselor
recunoscute drept mai mult decât profitabile, profitabile
sau uşor profitabile, nu cele aferente claselor recunoscute
drept greu profitabile. În acest ultim sens, suntem deosebit de competitivi – inclusiv din punct de vedere al costurilor –,în cazul tuturor tipurilor de asigurări corespunzătoare
claselor non-auto, fiind mai mult decât flexibili în situaţia
afacerilor de anvergură.
Pe de altă parte, în ceea ce priveşte politica de subscrieri, ne propunem să fim recunoscuţi – atât în rândul specialiştilor în asigurări (fie ei reprezentanţi ai societăţilor de
asigurări sau ai intermediarilor), cât şi în rândul publicului
larg – drept promotorii adevăratelor principii de subscriere,
cotând întotdeauna în funcţie de profilul de risc şi aplicând
o gamă largă de reguli specifice diverselor categorii sau
sub-categorii de clienţi aferenţi unui anumit tip de produs.
De exemplu, în cazul asigurărilor de tip CASCO, vom avea
condiţii de subscriere diferite pentru autovehicule similare,
în funcţie de specificul diferit al fiecărei persoane fizice sau
juridice în parte (în funcţie de vârstă, data obţinerii permisului de conducere, sex, stare civilă, ocupaţie, nivel de educaţie, mediul urban/rural în care va fi utilizat, cu preponderenţă, autovehiculul, numărul de conducători implicaţi,
numărul estimat de kilometri ce vor fi parcurşi etc. – pentru
prima categorie, respectiv în funcţie de domeniul de activitate, mediul urban/rural în care va fi utilizat, cu preponderenţă, autovehiculul, numărul de autovehicule asigurate
anterior sau odată cu acesta etc. – pentru cea de-a doua
categorie).

> Relaţia cu intermediarii, consideraţi
drept principali aliaţi ai companiei
în încercarea de creştere a nivelului
calitativ al serviciilor aferente pieţei
româneşti a asigurărilor generale,
strategia societăţii pe care o reprezint
constă în crearea unei structuri de
parteneriate bazate pe conceptul
win-win
Radu MANOLIU
De asemenea, părându-ni-se inechitabil ca anumite persoane, fizice sau juridice, să suporte consecinţele
aplicării de franşize pentru toate cazurile corespunzătoare
categoriilor sau sub-categoriilor din care fac parte, în pofida prezentării unor profiluri bune de risc, am luat, încă de
la început, hotărârea de a nu urma noul curent de aplicare
obligatorie a franşizelor pentru avarii în cazul asigurărilor
tip CASCO; mai mult, considerând că oricine poate avea
ghinionul de a fi implicat într-un eveniment care să se soldeze cu o daună, conferim clienţilor noştri inclusiv posibilitatea de a beneficia de clemenţă pentru prima daună (în
sensul neluării ei în calcul, la reînnoire, pentru determinarea malus-ului), ca urmare a achitării clauzei speciale corespunzătoare.
În altă ordine de idei, pe lângă faptul că vor putea
beneficia de condiţii personalizate de subscriere, nefiind
nevoiţi să suporte consecinţele nefaste ale încadrării întro anumită categorie sau sub-categorie, clienţii noştri vor
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> Ca idee general valabilă, consider că, în esenţă,
dacă activitatea unui asigurător este bine organizată
şi are la bază urmarea cât mai strictă a adevăratelor
principii de subscriere, orice clasă de asigurări poate
genera profit.
Mesut YETISKUL

avea acces la un call-center non-stop, dedicat soluţionării
daunelor, precum şi la servicii inovative de asistenţă conexe asigurărilor: asistenţă rutieră (constând în furnizarea de
informaţii conexe, anunţarea rudelor/prietenilor, repararea
pe loc sau tractarea şi adăpostirea autoturismului, cazarea
pasagerilor, despăgubirea cheltuielilor aferente deplasării
la destinaţie/domiciliu şi la unitatea reparatoare pentru ridicarea autovehiculului reparat, precum şi punerea la dispoziţie a unui autoturism la schimb în afara ţării) şi asistenţă
la domiciliu (constând în intervenţii aferente instalatorilor,
electricienilor, geamgiilor şi lăcătuşilor).
PRIMM: Cum priveşte conducerea societăţii CREDIT
EUROPE colaborarea cu intermediarii în asigurări, în
condiţiile în care ponderea acestora în piaţă este într-o
continuă creştere?
R.M.: În ceea ce priveşte relaţia cu intermediarii, consideraţi drept principali aliaţi ai companiei în încercarea de
creştere a nivelului calitativ al serviciilor aferente pieţei româneşti a asigurărilor generale, strategia societăţii pe care
o reprezint constă în crearea unei structuri de parteneriate
bazate pe conceptul win-win – concretizat, din punct de
vedere financiar, în comisioane mai mari acordate pentru
rate anuale scăzute ale daunelor aferente asigurărilor tip
CASCO sau pentru niveluri crescute de subscriere aferente asigurărilor asimilate claselor non-auto. De asemenea,
orice intermediar va avea oportunitatea de a-şi îmbunătăţi
semnificativ gradul de eficacitate al activităţilor desfăşurate, cu ajutorul aplicaţiei software web-based (accesibilă de
oriunde, fără instalare, pe bază de nume personalizat de
utilizator şi parolă) a companiei, fără precedent pe piaţa
românească de profil.
Astfel, această aplicaţie permite calcularea auto
mată a primelor, în scopul evitării erorilor umane, transformarea automată a ofertelor în poliţe, pentru economisirea
timpilor alocaţi înregistrărilor multiple de date sau generarea automată a seriilor şi numerelor poliţelor, în vederea
eliminării problemelor aferente gestiunii tipizatelor. În
acelaşi timp, se realizează tipărirea poliţelor pre-semnate şi pre-ştampilate (în format electronic) direct în cadrul
punctelor de lucru ale intermediarului, în scopul evitării
timpilor morţi aferenţi transmiterii prin mijloace clasice a
poliţelor, transmiterea deconturilor de prime prin intermediul reţelelor de telefonie mobilă, sub formă de SMS-uri, în
baza rapoartelor generate automat pentru primele/ratele
scadente, în vederea diminuării riscului de a nu transmite
informaţiile în cauză direct persoanelor care se ocupă de
efectuarea plăţilor în numele clienţilor reprezentaţi, generarea automată, de către intermediar, a rapoartelor de comision, în vederea evitării problemelor aferente regularizărilor lunare şi verificarea stadiilor actualizate ale dosarelor
de daună ale clienţilor reprezentaţi, pentru minimizarea
pierderilor de timp aferente aşteptării de răspunsuri corespunzătoare.
Mihaela CÎRCU
Foto: Alex SPINEANU
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> În ultima vreme, constat cu plăcere că societăţile mici şi mijlocii, IMM-urile cum ne place să le numim prescurtat,
capătă tot mai multă importanţă. În industria asigurărilor, în ultimii trei ani, au intrat din ce în ce mai mult în centrul
atenţiei, nu doar ca potenţiali clienţi, dar chiar în calitate de potenţiali jucători ai timpurilor ce vor veni.

IMM-urile: tot mai importante
le ofere siguranţă investiţiei, alţii un management de risc
şi audit al operaţiunilor desfăşurate şi, respectiv, al soluţiilor folosite până la acel moment, alţii nici una dintre cele
enumerate. Dintre toţi, i-am preferat pe ultimii, pentru că
pentru mine erau clienţii perfecţi. Nu doreau ceva anume,
nu aveau orgolii, nu aveau istoric. Erau şi sunt clienţii ce pot
fi creaţi. Se spune că cea mai mare oportunitate pentru un
vânzător este aceea de a putea să creeze clienţi, să creeze
pieţe. Iar dacă cineva îşi face un obiectiv din aceasta în România, are cu mult mai multe şanse decât a avut individul
care este subiectul istoriei de mai devreme şi care a avut
nevoie şi de ŞANSĂ pentru a-şi împlini visul. Pentru piaţa de
asigurări din România nu numai că ŞANSELE sunt mai mari,
ci ŞANSELE SUNT REALITĂŢI!
IMM-urile sunt acei clienţi care pot fi modelaţi,
educaţi, CREAŢI!
Este ştiut faptul că IMM-urile, în mod frecvent,
au un mai bun management al riscului decât companiile mari. Acest lucru nu datorită numărului de angajaţi, ci
datorită faptului că marile companii întâmpină reale dificultăţi în a menţine un nivel egal al înţelegerii şi atitudinii
propriilor angajaţi faţă de obiectivele propuse. IMM-urile,
unde de cele mai multe ori directorii sunt şi proprietari ai
afacerii, de regulă practică un management de risc integrat, adică o înţelegere a ramificaţiilor afacerii şi deciziilor
la un înalt standard. Prin însăşi dimensiunile lor, IMM-urile
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Cristian ANGHEL
Director General
CAPITAL & ALLIANCE

În Marea Britanie, asigurătorii au achiziţionat
pachete de acţiuni importante de la brokeri de asigurare
specializaţi în zona de retail, lucru de neconceput pentru
anii ’90. Iar dacă vrem să dăm şi o dimensiune acestei atractivităţi către zona de retail din industria brokerajului de asigurări, valoarea unei achiziţii astăzi, tot în Marea Britanie,
atinge valoarea comisioanelor generate în ultimul an, multiplicate de 4 ori. Cu adevărat interesant!
Citeam cu ceva vreme în urmă o istorie a unui individ care îşi propusese să câştige 1.000.000 USD (un american, bineînţeles) într-un interval de numai un an. Îşi propusese fără să ştie măcar, pentru început, cum va face acest
lucru. Iar apoi, a pornit să-şi facă „strategia”, „risk assesmentul”. Şi prima idee care i-a venit a fost să scrie o carte. O idee
simplă, atât de simplă încât singură nu i-ar fi putut aduce
milionul dorit. Mai avea nevoie de ceva: cartea trebuia vândută într-un număr suficient de mare de exemplare, încât
să poată genera încasări de un milion.
În timpul unei conferinţe pe care o susţinea, un
editor s-a arătat interesat să-i publice aserţiunile într-un
volum. Şansă sau “strategie” reuşită! Cartea se publică şi la
finalul anului omul nostru a câştigat 970.000 USD. Dar ce
legătură are această istorie cu asigurările? Vizibil, nici una.
Am cunoscut de-a lungul ultimilor nouă ani diverse categorii de oameni din diverse companii: unii îşi doreau o poliţă de asigurare, alţii îşi doreau un produs care să
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sunt mult mai uşor capabile să înţeleagă interconexiunile
riscurilor la care sunt expuse decât companiile mari. Pentru asigurători, sunt cei mai buni clienţi din aceste puncte
de vedere!
Doresc pentru început să mă opresc la IMM-urile
care activează în agricultură (ferme de producţie vegetală, ferme pentru creşterea animalelor şi păsărilor etc.). De
regulă, aceste firme sunt polarizate în jurul unor familii
care conduc şi sunt proprietare ale afacerii, iar riscurile la
care sunt expuse prin natura activităţii şi a mediului de
care trebuie să ţină seamă, sunt de multe ori mai complexe
decât par la prima vedere. Oportunităţile de finanţare cu
fonduri de la Comunitatea Europeană iau drept referinţă şi
această zonă a industriei, iar din păcate, până în acest an,
produsele oferite de către asigurătorii locali au fost de cele
mai multe ori în relaţie de dependenţă faţă de Legea nr.
381/2002, care vine în sprijinul producătorilor agricoli prin
plata despăgubirilor în cazul calamităţilor naturale (maximum 70% din cheltuielile efectuate până la data producerii fenomenului, în cazul culturilor agricole şi plantaţiilor, şi
până la 80% din valoarea de asigurare pentru producţiile
de animale, păsări, familii de albine şi peşti). În plus, în baza
aceleiaşi legi, Ministerul Agriculturii participă prin subvenţie la plata primei de asigurare, într-o proporţie stabilită de
către Guvern.
Un astfel de suport este binevenit întotdeauna
însă, din păcate, pentru un client needucat produce şi reacţii negative: apetitul pentru produse de asigurare sofisticate, care să răspundă realităţilor cu care un astfel de client se
confruntă scade sau, de cele mai multe ori, este minimizat.
Cu fiecare an care vine aceşti clienţi aşteaptă o nouă hotărâre de Guvern care să stabilească nivelul de deductibilitate/
subvenţionare a primei de asigurare şi imediat după ce o
astfel de nouă hotărâre este emisă se încheie şi poliţele de
asigurare. Noroc că alegerile legislative sunt în noiembrie şi
culturile de plante deja în aşteptarea germinării după iarna
ce abia urmează să vină…
Care sunt riscurile la care un producător agricol
este expus? În afară de calamităţile naturale (pierderile
cantitative şi calitative de recolte, mortalitatea şi/sau sacrificarea de necesitate a animalelor, produse printr-o manifestare distructivă a unor fenomene naturale şi a bolilor - în
înţelegerea Legii nr. 381/2002) la care sunt expuse culturile
de plante sau animalele, în funcţie de specificul activităţii
unei ferme şi al apetitului ei către turismul agro (sunt ferme
de producţie vegetală sau animală care şi-au creat alături
de obiectul principal de activitate şi o activitate auxiliară de
turism agrar, prin oferirea către turişti de produse proprii,
folosind activitatea de bază drept un obiect de atracţie),
alte riscuri ce pot fi acoperite şi transferate unui asigurător
pot fi:
daunele produse clădirilor, echipamentelor şi utilajelor;
răspunderea generală faţă de terţi sau faţă de proprietarii de terenuri de la care s-au arendat suprafeţele agricole;
g răspunderea faţă de propriii angajaţi pentru daune materiale sau vătămări corporale pe care aceştia le pot suferi;
g răspunderea producătorului pentru cazul în care acesta
oferă în cadrul activităţii de agro-turism produse proprii turiştilor care vizitează ferma;
g pagubele produse prin ieşirea la suprafaţă a apelor provenite din scurgeri;
g distrugerea din neglijenţă prin utilizarea necorespunzătoare a utilajelor, echipamentelor de către propriii angajaţi;
g daune de consecinţă (pierderea de profit) din cauze naturale.
g
g
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Faţă de acestea, realitatea actuală a identificat
drept riscuri şi daunele produse proprietăţii din punct de
vedere biologic, chimic, radiologic sau chiar furtul de materiale şi echipamente.
Un exemplu în acest sens, dar pentru alte ţări
decât România, este furtul unui fertilizator pe bază de nitrogen, foarte ieftin, Anhydrous Ammonia, şi care este
utilizat la producerea Metamfetaminei.
Un concept nou de asigurare a apărut în agricultura mondială a ultimilor doi ani: AGRO-BIODIVERSITATEA,
un concept ecologico-economic, care oferă oportunităţi
noi şi soluţii de asigurare naturală acelora dintre fermieri
care au acces la produsele financiare de asigurare, un concept modern care, înainte de toate, ţine cont de schimbarea mediului înconjurător la nivel global şi de eroziunile genetice provocate de diversele soluţii de producţie intensivă
pentru anumite culturi.
Este un concept despre care doresc să vă vorbesc
pe larg într-un număr viitor şi, cine ştie, poate după câteva
astfel de articole, un editor se va arăta interesat să le public
într-o carte care se va vinde în primul an într-un milion de
exemplare. Până la urmă este vorba de ŞANSĂ!
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Profil de ţară

> Suprafaţa: 92.345 km²
> Vecinătăţi şi lungimea graniţelor: Spania (1.214 km), Oceanul Atlantic (1.793 km)
> Capitala: Lisabona
> Structura administrativă: Portugalia continentală este formată din 18 districte, în vreme ce
Portugalia insulară cuprinde două regiuni autonome: Insulele Azore (Açores) şi Insulele Madeira
> Data aderării la Uniunea Europeană: 1 ianuarie1986
> Sistem politic: republică parlamentară
> Populaţia: 10.848.692 (estimare 2007)
> Limba oficială: portugheza
> Moneda naţională: euro
> Rata inflaţiei: 2,5% (2007)
> Produsul Intern Brut (PIB): 133.42 miliarde euro (2007)
> PIB/locuitor: 1.484 euro (2007)
> Organismul de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări: Institutul de Asigurări
al Portugaliei (Instituto de Seguros de Portugal)
> Asociaţie profesională: Asociaţia Portugheză a Asigurătorilor (Associação Portuguesa de Seguradores - APS)
> Prime brute subscrise: 13,12 miliarde euro (2006)

PORTUGALIA
Ţara navigatorilor

Vlad BOLDIJAR
Editor
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Portugalia este o ţară situată în extrema Sud
-Vestică a Europei, din Peninsula Iberică, având graniţă cu
Oceanul Atlantic în Vest şi în Sud, şi cu Spania, la Nord şi la
Est. De asemenea, include două grupuri de insule din
Oceanul Atlantic: Insulele Azore (Açores) şi Insulele Madeira.
Portugalia continentală este împărţită în două de râul ei
principal, Tagus (Tejo). Alte râuri importante sunt: Douro,
Minho şi Guadiana. Ca şi râul Tagus, toate izvorăsc din
Spania. În Nord, relieful este format din munţi, cel mai înalt
vârf aflându-se în partea insulară: Mount Pico (2.351 m), în
Azore, în vreme ce înspre Sudul ţării, spre Algarve, relieful
este format mai ales din câmpii.
Istoric, în secolele XV şi XVI, Portugalia a fost o
mare putere maritimă, punând bazele unui vast imperiu
colonial, însă decade în a doua jumătate a secolului al XVIlea, cea mai mare parte a teritoriilor sale fiind cucerite de
Olanda şi Anglia. Între 1580 şi 1640, Portugalia este anexată
de Spania, iar în 1910, monarhia este abolită şi Portugalia se
proclamă republică. În anul 1926 se instaurează dictatura lui
Antonio de OLIVEIRA SALAZAR, răsturnată de lovitura de
stat militară din 1974. În acelaşi an se recunoaşte dreptul
coloniilor portugheze la autodeterminare şi suveranitate.

Economia Portugaliei a devenit, după o lungă perioadă de stagnare, o economie diversificată şi în continuă
creştere, bazată pe servicii, odată cu aderarea la Uniunea
Europeană, în anul 1986. În ultima decadă, guverne succesive au privatizat multe firme controlate de stat şi au liberalizat zone cheie ale economiei, incluzând sectoarele financiar şi telecomunicaţii. Ţara s-a calificat pentru Uniunea
Monetară Europeană (EMU) în 1998 şi a început să folosească noua sa monedă, euro, la 1 ianuarie 2002, împreună cu
alte 11 state membre ale UE.

O piaţă matură
În Portugalia anului 2006 activau 76 de companii
de asigurări, care aveau peste 12.000 de angajaţi. Activele
acestor companii de asigurări însumau la finele anului 2006
peste 51 miliarde euro, ceea ce reprezintă aproximativ 30%
din Produsul Intern Brut al ţării. Odată cu aderarea la
Uniunea Europeană, piaţa asigurărilor din Portugalia a fost
supusă unei globalizări, inclusiv la o fuziune a serviciilor financiare, putând fi vorba chiar de un management financiar global, perceput atât la nivelul companiilor, cât şi la nivelul consumatorilor. Aceste schimbări s-au manifestat în mai
multe direcţii: între asigurători, reasigurători şi asiguraţi
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Valoare

Variaţie (%)

2004

2005

2006

2005/2004

2006/2005

70

70

76

0

8,6

Salariaţi

11836

11829

11518

-0,1

-2,6

Agenţi/Colaboratori

38814

37916

37466

-2,3

-1,2

Companii de asigurări

Sursa: Associação Portuguesa de Seguradores
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(marile societăţi multinaţionale având tendinţa de a ridica
pragul autoasigurării şi de a transfera riscurile sau o parte a
acestora direct reasigurătorilor), între sectorul de stat şi cel
privat (datorită reducerii ponderii acestuia în domeniul asigurărilor, deschizând astfel noi perspective pentru sectorul
privat), între asigurători şi bancheri (fenomenul de bancassurance) ş.a.
Considerată astăzi drept una dintre cele mai
mature pieţe din Europa, industria asigurărilor din
Portugalia îşi datorează ascensiunea în principal faptului
că s-a născut şi s-a dezvoltat ca o piaţă internaţională, numeroase companii fiind străine, nume de rezonanţă din
domeniul asigurărilor: SANTANDER (Spania), ALLIANZ
(Germania), AXA şi GROUPAMA (Franţa), ZURICH (Elveţia),
BARCLAYS (Marea Britanie), ALICO (Statele Unite ale
Americii) ş.a.; pe de altă parte, această creştere a fost determinată şi de faptul că, în ultimii ani, o pondere de peste 60% din valoarea totală a primelor brute subscrise sunt
aferente asigurărilor de viaţă, ceea ce reflectă nivelul de
trai ridicat al populaţiei.
Piaţa portugheză este în mare una a agenţilor,
brokerilor şi asigurătorilor, rolul fiecăruia devenind, astfel,
unul extrem de important pe piaţa asigurărilor, la nivelul
anului 2006 consemnându-se, potrivit unui raport remis de
ASP, un număr de 37.466 de intermediari în asigurări.
Un alt lucru extrem de important care ne face să
remarcăm nivelul ridicat la care se află piaţa portugheză a
asigurărilor este rata de angajare în industria de profil, în
anul 2006, consemnându-se 11.518 de angajaţi permanenţi;
astfel, la o populaţie de 10.848.692 locuitori, raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori este de 1/942, (n.red., conform INSSE, în România anului 2006 raportul salariaţilor în
asigurări la total locuitori a fost de 1/1.430).
Pe piaţa portugheză a asigurărilor activează o serie de asociaţii profesionale care au ca menire stabilirea
anumitor standarde, uzanţe, reguli de mare utilitate pentru
funcţionarea eficientă a acesteia. Cea mai importantă dintre
ele este Asociaţia Portugheză a Asigurătorilor (Associação
Portuguesa de Seguradores - APS), care s-a înfiinţat în anul
1982, organizaţie fără scop lucrativ, reunind companiile de
asigurare şi de reasigurare care operează pe piaţa portugheză, indiferent de natura juridică sau naţionalitate. În
prezent, APS reprezintă 99% din piaţă, iar printre principalele obiective ale acesteia se numără: reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor asociaţiei la nivel naţional şi
internaţional, promovarea cooperării între asociaţi, propagarea şi apărarea poziţiilor comune ale acestora, să contribuie la modernizarea, prestigiul şi dezvoltarea sectorului
specific de activitate, mai ales prin realizarea de studii de
piaţă etc.
Potrivit rezultatelor publicate de ASP, piaţa locală
de profil a înregistrat în anul 2006, faţă de anul de referinţă
2005, o diminuare a volumului de prime brute subscrise, cu
2,4%. Din volumul total al primelor brute subscrise, mai
mult de 33% au fost aferente asigurărilor generale, ceea ce
reprezintă subscrieri de 4,36 miliarde euro, în timp ce asigurările de viaţă au generat prime subscrise în valoare de 8,76
miliarde euro, această clasă de asigurări deţinând ponderea
majoritară în total prime brute subscrise, respectiv de
66,77%.
Pe clase de asigurări, asigurările de viaţă, care au
consemnat în anul 2005 o spectaculoasă creştere a primelor
brute subscrise, de peste 46%, în 2006 au înregistrat o scădere de 4,1%, în vreme ce asigurările non-viaţă au cunoscut
o evoluţie pozitivă, de 1,2%; cea mai mare creştere faţă de
anul 2005 a fost generată de clasa asigurărilor de accidente
şi boală, în speţă 2,9%, în vreme ce asigurările auto, care la
nivelul Estului Europei domină portofoliile companiilor, au

Lisabona
PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI 2004-2006
Prime Brute Subscrise Structură portofoliu
(mld. EUR)
(%)
Clasa de asigurări
Anul Anul Anul Anul Anul Anul
2004 2005 2006 2004 2005 2006
TOTAL VIAŢĂ
6,25
9,14
Asigurări de viaţă
4,15
5,42
Asigurări legate de
1,77
3,16
fonduri de investiţii
Asigurări cu
0,33
0,56
capitalizare
TOTAL NON-VIAŢĂ
4,22
4,31
Accidente şi boală
1,27
1,31
Incendii şi calamităţi
0,68
0,69
Auto
1,97
2,00
Alte tipuri de asigurări 0,31
0,32
TOTAL
10,47 13,45
Sursa: Associação Portuguesa de Seguradores

Total non-viaţă 33,2%

Variaţie (%)
2005/ 2006/
2004 2005

8,76
4,69

59,7
39,6

68,0
40,3

66,8
35,7

46,2
30,7

-4,1
-13,5

3,38

16,9

23,5

25,7

78,1

6,8

0,70

3,1

4,1

5,3

69,2

25,5

4,36
1,35
0,69
2,00
0,32
13,12

40,3
12,2
6,5
18,8
2,9
100,0

32,0
9,8
5,1
14,9
2,3
100,0

33,2
10,3
5,2
15,3
2,4
100,0

2,0
3,1
1,3
1,5
2,6
28,4

1,2
2,9
0,4
0,3
1,3
-2,4

Total viaţă 66,8%

Alte tipuri de asigurări 2,4%
Auto 15,3%

Asigurări de viaţă 35,7%

Incendii şi calamităţi 5,2%
Accidente şi boală
10,3%

Asigurări cu
capitalizare 5,3%

Asigurări legate de
fonduri de investiţii 25,7%
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înregistrat, în anul 2006, o creştere de numai 0,3%, şi au generat subscrieri de 2 miliarde euro.

www.dreamstime.com

Topul asigurătorilor de viaţă

Primaria din Lisabona
Top 20 - Prime brute subscrise din asigurări de viaţă
2006
2005
PBS* (mld.
Cota de
PBS* (mld.
Cota de
Compania
EUR)
piaţă (%)
EUR)
piaţă (%)
1 Fidelidade-Mundial
1,63
18,6
1,43
15,6
2 Ocidental Vida
1,45
16,6
2,00
21,9
3 Santander Totta Seg.
1,40
16,0
0,85
9,3
4 BES Vida
1,31
15,0
1,19
13,0
5 BPI Vida
0,94
10,7
1,97
21,6
6 Açoreana
0,38
4,3
0,35
3,8
7 Axa Portugal Vida
0,18
2,1
0,16
1,8
8 Barclays Vida y Pens.
0,15
1,7
0,05
0,6
9 Lusitania Vida
0,15
1,7
0,11
1,2
10 CA Vida
0,15
1,7
0,13
1,4
11 Real Vida
0,13
1,5
0,18
2,0
12 Eurovida BNC-CGU
0,12
1,4
0,08
0,9
13 Império Bonança
0,12
1,4
0,09
1,0
14 Groupama Vida
0,11
1,3
0,11
1,2
15 Allianz Portugal
0,10
1,1
0,08
0,9
16 Zurich Vida
0,07
0,8
0,05
0,6
17 Alico
0,06
0,7
0,05
0,6
18 Victoria Vida
0,06
0,7
0,05
0,6
19 Mapfre Vida
0,04
0,5
0,04
0,4
20 Global Vida
0,04
0,5
0,05
0,5
TOTAL TOP 10
7,75
88,4
8,24
90,2
TOTALTOP 20
8,61
98,3
9,04
98,9
TOTAL PIAŢĂ
8,76
100,0
9,14
100,0
* Prime Brute Subscrise
Sursa: Associação Portuguesa de Seguradores
Top 20 - Prime brute subscrise din asigurări non-viaţă
2006
2005
PBS* (mld.
Cota de
PBS* (mld.
Cota de
Compania
EUR)
piaţă (%)
EUR)
piaţă (%)
1 Fidelidade-Mundial
0,85
19,5
0,88
20,5
2 Império Bonança
0,54
12,3
0,56
13,1
3 Axa Portugal Seguros
0,38
8,7
0,37
8,5
4 Tranquilidade
0,36
8,3
0,37
8,5
5 Zurich
0,31
7,0
0,30
6,9
6 Allianz Portugal
0,29
6,6
0,31
7,1
7 Ocidental Seguros
0,17
3,8
0,15
3,4
8 Açoreana
0,17
3,8
0,17
3,9
9 Lusitania
0,15
3,4
0,13
3,0
10 Global
0,14
3,3
0,14
3,3
11 Liberty Seguros
0,14
3,2
0,13
3,0
12 Assicurazioni Generali
0,13
3,0
0,11
2,6
13 Real
0,12
2,8
0,12
2,8
14 Victoria Seguros
0,10
2,4
0,10
2,4
15 Mapfre Seg. Gerais
0,10
2,2
0,09
2,2
16 CA Seguros
0,07
1,5
0,06
1,4
17 BES Seguros
0,06
1,4
0,06
1,4
18 Sagres Seguros
0,05
1,1
0,04
1,0
19 Via Directa
0,03
0,8
0,03
0,7
20 Cosec
0,03
0,6
0,03
0,7
TOTAL TOP 10
3,34
76,7
3,37
78,2
TOTALTOP 20
4,17
95,7
4,15
96,4
TOTAL PIAŢĂ
4,36
100,0
4,31
100,0
* Prime Brute Subscrise
Sursa: Associação Portuguesa de Seguradores
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2004
PBS* (mld.
Cota de
EUR)
piaţă (%)
1,13
18,0
1,22
19,5
0,57
9,1
0,89
14,3
0,83
13,3
0,23
3,6
0,16
2,6
0,14
2,2
0,08
1,3
0,09
1,4
0,16
2,5
0,07
1,1
0,16
2,5
0,08
1,2
0,09
1,4
0,06
0,9
0,07
1,1
0,06
0,9
0,04
0,7
0,05
0,8
5,33
85,3
6,15
98,4
6,25
100,0

2004
PBS* (mld.
Cota de
EUR)
piaţă (%)
0,90
21,3
0,60
14,2
0,35
8,2
0,36
8,5
0,29
6,9
0,31
7,4
0,14
3,3
0,16
3,8
0,12
2,9
0,14
3,2
0,11
2,7
0,10
2,3
0,11
2,7
0,09
2,2
0,08
1,9
0,06
1,5
0,06
1,4
0,03
0,8
0,02
0,5
0,03
0,7
3,36
79,7
4,07
96,4
4,22
100,0

Anul 2006 a adus schimbarea liderului pe segmentul asigurărilor de viaţă. Astfel, FIDELIDADE-MUNDIAL,
companie care a rezultat în urma fuziunii din anul 2002 dintre MUNDIAL-CONFIANÇA şi FIDELIDADE, având o cotă de
piaţă de aproape 19%, este asigurătorul care a înregistrat,
în anul de referinţă 2006, volumul cel mai ridicat de prime
brute subscrise, 1,63 miliarde euro.
Pe a doua poziţie a clasamentului se regăseşte
OCIDENTAL VIDA, companie care a înregistrat o scădere a
volumului de prime subscrise cu circa 550 milioane euro.
Compania a realizat în anul 2006 prime brute subscrise în
valoare de 1,45 miliarde euro, aferente unei cote de piaţă
de 16,6%. OCIDENTAL VIDA, companie orientată spre crossselling, a fost fondată în anul 1998 şi a pus bazele, în
Portugalia, serviciului de bancassurance, termen folosit
pentru procesul de vânzare şi de distribuţie a produselor
de asigurări prin intermediul reţelelor teritoriale ale băncilor de retail.
Un jucător extrem de important al pieţei asigurărilor de viaţă este şi SANTANDER TOTTA Seguros, membră a
grupului spaniol SANTANDER, care oferă pe piaţa portugheză, din anul 2004 (ca urmare a reorganizării a trei bănci comerciale: BANCO TOTTA & AÇORES, CRÉDITO PREDIAL
PORTUGUÊŞ şi BANCO SANTANDER Portugal), servicii financiar-bancare şi de asset-management, produse de asigurare
şi soluţii din sfera pensiilor private. Astfel, ocupanta poziţiei
a treia în clasamentul asigurătorilor de viaţă se poate mândri cu faptul că pe parcursul anului financiar 2006 a obţinut
prime brute subscrise de 1,40 miliarde euro şi o cotă de piaţă de 16%.
Companii importante prezente pe piaţa asigurărilor de viaţă din Portugalia sunt şi BES Vida, care a înregistrat în exerciţiul financiar aferent anului 2006 un volum de
subscrieri de 1,31 miliarde euro şi o cotă de piaţă de 15%, şi
BPI Vida, societate fondată la finele anului 1991 şi deţinută
în procent de 100% de către grupul bancar Banco BPI.
Compania a pierdut faţă de anul 2005 trei poziţii, regăsinduse pe locul cinci în clasamentul asigurătorilor de viaţă care
operează pe piaţa de profil din Portugalia, cu prime brute
subscrise de 940.000 euro şi cu o cotă de piaţă de aproape
11%.
Un lucru demn de evidenţiat este prezenţa unor
companii membre ale unor grupuri de asigurări de renume
mondial, precum “francezii” de la AXA Portugal Vida (locul
7) şi GROUPAMA Vida (locul 14), “nemţii” de la ALLIANZ
Portugal (locul15), “elveţienii” de la ZURICH Vida (locul 16)
sau divizia portugheză a americanilor de la ALICO, situată
pe poziţia 17 în clasament.
De remarcat este faptul că, în anul 2006, concentrarea pieţei între primele competitoare arată că peste 88%
din totalul primelor brute subscrise pe segmentul asigurărilor de viaţă sunt deţinute de primele 10 companii, în vreme ce primii 20 de asigurători au acaparat 98,3 din totalul
pieţei.

FIDELIDADE-MUNDIAL domină piaţa lusitană
Ocupantă a primei poziţii în topul asigurărilor de
viaţă, lider incontestabil al pieţei asigurărilor non-viaţă în
ultimii ani, FIDELIDADE-MUNDIAL este cel mai puternic asigurător prezent pe piaţa de profil lusitană. Astfel, piaţa asigurărilor non-viaţă a reprezentat în anul 2006 pentru
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În progres
Cel mai recent raport remis de ASP arată că, în
anul 2007, volumul total de prime subscrise de companiile
de asigurări care activează pe piaţa de profil portugheză a
înregistrat o creştere de circa 3,3%, comparativ cu anul precedent, valoarea acestora atingând, astfel, cifra de 13,55
miliarde euro.
Specialiştii consideră că această creştere se datorează evoluţiilor pozitive înregistrate de subscrieri pe clasa
asigurărilor de viaţă, respectiv de 5,9%, ajungând la valoarea de 9,28 miliarde euro, reprezentând astfel 68,5% din
totalul pieţei, cu 1,5 punte procentuale mai mult decât în
anul 2006.
Segmentul asigurărilor non-viaţă a cunoscut în
anul precedent o scădere a subscrierilor de 2% (prime brute subscrise în valoare de 4,27 miliarde euro), specialiştii
portughezi explicând acest lucru prin diminuarea drastică
a subscrierilor pe clasa asigurărilor auto.
Concluzionând, în fiecare din ţările europene,
industria asigurărilor are caracteristici specifice, în funcţie
de variabile diferite, precum starea sistemului de pensii şi
asigurări de sănătate sau procentajul posesorilor de maşini şi locuinţe. Cert este faptul că piaţa portugheză a asigurărilor este una matură şi dezvoltată, datorită, în primul
rând, procesului de globalizare şi internaţionalizării acestei industrii.

APRILIE 2008

Top 20 - Total prime brute subscrise (viaţă + non-viaţă)
2006
Compania

PBS* (mld.
EUR)

1 Fidelidade-Mundial
2,48
2 Ocidental Vida
1,46
3 Santander Totta Seguros
1,40
4 BES Vida
1,31
5 BPI Vida
0,93
6 Império Bonança
0,66
7 Açoreana
0,54
8 Allianz Portugal
0,38
9 Axa Portugal Seguros
0,38
10 Tranquilidade
0,35
11 Zurich
0,30
12 Axa Portugal Vida
0,18
13 Liberty Seguros
0,17
14 Ocidental Seguros
0,17
15 Barclays Vida y Pens
0,16
16 Lusitania Vida
0,14
17 Lusitania
0,14
18 CA Vida
0,14
19 Global
0,14
20 Real Vida
0,13
TOTAL TOP 10
9,89
TOTALTOP 20
11,59
TOTAL PIAŢĂ
13,12
* Prime Brute Subscrise
Sursa: Associação Portuguesa de Seguradores

2005

2004

Cota de
piaţă (%)

PBS* (mld.
EUR)

Cota de
piaţă (%)

PBS* (mld.
EUR)

Cota de
piaţă (%)

18,9
11,1
10,7
10,0
7,1
5,0
4,1
2,9
2,9
2,7
2,3
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
75,4
88,3
100,0

2,31
2,00
0,85
1,18
1,98
0,66
0,51
0,39
0,36
0,36
0,30
0,16
0,16
0,15
0,05
0,11
0,13
0,13
0,15
0,17
10,61
12,13
13,44

17,2
14,9
6,3
8,8
14,7
4,9
3,8
2,9
2,7
2,7
2,2
1,2
1,2
1,1
0,4
0,8
1,0
1,0
1,1
1,3
78,9
90,2
100,0

2,03
1,21
0,57
0,89
0,92
0,75
0,39
0,40
0,35
0,36
0,29
0,16
0,16
0,14
0,14
0,08
0,13
0,09
0,14
0,16
7,86
9,34
10,47

19,4
11,6
5,4
8,5
8,8
7,2
3,7
3,8
3,3
3,4
2,8
1,5
1,5
1,3
1,3
0,8
1,2
0,9
1,3
1,5
75,1
89,2
100,0

Prime brute subscrise 2004 - 2007
10,00
9,00
8,00
7,00
mld. EUR

FIDELIDADE-MUNDIAL o cotă de piaţă de peste 19% şi prime brute subscrise de 850 milioane euro.
Pe al doilea loc în topul societăţilor care activează
pe piaţa portugheză a asigurărilor non-viaţă se află compania IMPERIO BONANÇA, rezultată în urmă fuziunii, produsă
în anul 2002, a două dintre companiile de asigurări de pres
tigiu din Portugalia: BONANÇA şi IMPERIO. IMPERIO
BONANÇA are peste 1,5 milioane clienţi şi a realizat, în anul
2006, pe segmentul asigurărilor generale, un volum de prime brute subscrise de aproximativ 540 milioane euro şi a
obţinut o cotă de piaţă de 12,3%.
Urmează, cu o cotă de piaţă de aproximativ 9% în
topul asigurătorilor non-viaţă, divizia portugheză a grupului francez AXA, AXA Portugal Seguros, companie care a
intrat pe piaţa portugheză prin achiziţia asigurătorului local
ALIANÇA UAP.
TRANQUILIDADE, ocupanta locului patru în clasament, este una dintre cele mai vechi companii de asigurări de pe piaţă portugheză de profil, fiind fondată în anul
1871, în oraşul Porto, cu denumirea iniţială Companhia de
Seguros TRANQUILIDADE Portuense. TRANQUILIDADE a
realizat în anul 2006 un volum de prime brute subscrise
de 360 milioane euro, aferente unei cote de piaţă de
8,3%.
O prezentă importantă pe piaţa asigurărilor nonviaţă o au şi diviziile locale ale grupurilor internaţionale
ZURICH şi ALLIANZ. Astfel, ZURICH Portugal este prezent pe
piaţa asigurărilor non-viaţă încă din anul 1918, iar pe piaţa
asigurărilor de viaţă activează din anul 1998, şi se poate
mândri, la nivelul asigurărilor generale, cu prime subscrise
de 310 milioane euro şi cu o cotă de piaţă de 7%, fiind urmată îndeaproape de ALLIANZ Portugal, cu circa 6,6 puncte
procentuale.
Raportat la nivelul pieţei asigurărilor generale,
primele 10 companii deţin o cotă de piaţă de 76,7%, cu
1,5% mai puţin decât în anul 2005, ceea ce înseamnă că a
crescut importanţa companiilor de asigurare care nu se regăsesc în TOP 10, acestea fructificând şi valorificând din
potenţialul pieţei.

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Anul 2004

Anul 2005

Asigurări de viaţă

Anul 2006

Anul 2007

Asigurări non-viaţă

EVOLUŢIA PIEŢEI DE ASIGURĂRI 2004-2007
Prime Brute Subscrise Structură portofoliu (%)
Variaţie (%)
(mld. EUR)
Clasa de
2005/ 2006/ 2007/
asigurări
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006
Asigurări de
6,25 9,14 8,76 9,28 59,7 68,0 66,8 68,5 46,2 -4,1 5,9
viaţă
Asigurări non4,22 4,31 4,36 4,27 40,3 32,0 33,2 31,5 2,0
1,2 -2,0
viaţă
TOTAL
10,47 13,45 13,12 13,55 100,0 100,0 100,0 100 28,4 -2,4 3,3
Sursa: Associação Portuguesa de Seguradores
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Risk Management

> În cele ce urmează, vom încerca să aducem în atenţie atât importanţa, cât şi caracteristicile uneia dintre formele mai
puţin obişnuite şi întâlnite în practica asigurărilor din ţara noastră, dar care este răspândită în pieţele de asigurări mai
dezvoltate, ca parte integrantă din programele de asigurare oferite companiilor din întreaga lume şi pentru care au început, în ultimii ani, să apară solicitări şi pe piaţa românească:

Asigurarea daunelor
de încredere

Mihaela COJOCARU
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În lumea financiară de astăzi, în care competiţia
este în continuă creştere, pentru a obţine succesul în managementul de risc ori în managementul de portofoliu este
nevoie de mult mai mult decât de o actualizare a cunoştinţelor în domeniul financiar.
Riscurile corporaţiilor, cu efecte şi la nivel internaţional, pot dăuna reputaţiei companiei. Dimensiunea şi
complexitatea riscurilor unei corporaţii moderne creează
probleme noi legate de controlul lor şi respectarea reglementărilor în vigoare.
Evoluţia societăţilor într-un mediu de viaţă competitiv este un proces complex. Evaluarea condiţiei financiare şi a viabilităţii se axează, de cele mai multe ori, pe
analiza aspectelor particulare, cum ar fi: structura acţionariatului, calitatea managementului şi, legat de acest aspect, profilul şi managementul riscului, situaţiile financiare,
structura şi calitatea portofoliului, politicile şi practicile de
resurse umane şi capacitatea de informare.
Pornind de la aceste realităţi apar legitime întrebări, probleme legate de o evoluţie a mediului de afaceri în
condiţii de creştere şi de diversificare a riscurilor, de creşterea, în aceste condiţii, a puterii de înţelegere a modului în
care aceste riscuri pot fi identificate şi administrate, de potenţialul şi capacitatea companiilor de a implementa proceduri stabile de management al riscului fără să împiedice
inovaţia necesară, pentru a face faţă climatului din ce în ce
mai competitiv.
Conducătorii companiilor trebuie să fie cei dintâi
care să înţeleagă riscurile la care sunt supuse organizaţiile
pe care le conduc şi să facă uz de toate pârghiile pe care le
au la dispoziţie în vederea minimizării acestor riscuri.
Una dintre soluţiile aflate la îndemâna managerilor este protecţia prin asigurare, fără de care conducerea
unei companii devine foarte riscantă. În acest sens, este necesar să se analizeze cu atenţie expunerile la risc, să fie cunoscute produsele de asigurare existente pe piaţă şi să se
aleagă soluţia optimă pentru o protecţie cât mai completă
a afacerilor.
Asigurarea este una dintre formele de protecţie
atât faţă de riscurile ce apar în raport cu fenomenele naturii, dar şi cu activitatea economică şi fenomenele sociale.
Daunele care pot să apară sunt de natură materială, morală
ori afectivă.
Riscurile pot fi sau nu cuantificate, în funcţie de
natura lor. Dintre toate riscurile, singurele ce pot fi cuantificate şi determinate cu mai multă exactitate sunt pagubele
materiale.

Dinamica tot mai accentuată care caracterizează
mediul de afaceri, apariţia unor riscuri de o complexitate
tot mai mare a determinat utilizarea instrumentelor specifice din fiecare domeniu al serviciilor financiare. Operaţiunile
utilizate pe pieţele de capital au ca rezultat dispersia acestor riscuri, iar programele de asigurare complexe oferite ca
soluţii de către societăţile de profil acoperă riscurile financiare ce caracterizează piaţa.
De aceea, instituţiile financiare au ca preocupare
permanentă găsirea de mijloace tot mai performante, care
să protejeze valorile specifice fiecărui domeniu de activitate în parte, oferind acele servicii complexe care pot să
acopere integral nevoile de protecţie prin asigurare ale clienţilor lor.
În cele ce urmează, vom încerca să aducem în
atenţie atât importanţa, cât şi caracteristicile uneia dintre
formele mai puţin obişnuite şi întâlnite în practica asigurărilor din ţara noastră, dar care este răspândită în pieţele
de asigurări mai dezvoltate, ca parte integrantă din programele de asigurare oferite companiilor din întreaga lume şi
pentru care au început, în ultimii ani, să apară solicitări şi pe
piaţa românească – asigurarea daunelor de încredere.
Privită în sens larg, asigurarea daunelor de încredere este una dintre formele asigurării de risc financiar.
Pe măsură ce în economie îşi fac simţită prezenţa
din ce în ce mai pregnant tehnologiile avansate ale secolului XXI, mediul de afaceri este tot mai expus unor noi şi
complexe riscuri. Frauda pe computer a devenit cu repeziciune o adevărată problemă a societăţii contemporane
tehnologizate. Din nefericire, acesteia i se alătură problemele de resurse umane de la nivelul societăţilor, cum ar fi
nesiguranţa locului de muncă şi loialitatea scăzută a angajaţilor faţă de companii şi, de aici, probabilitatea crescândă
ca un angajat să devină necinstit.
În ţări europene ca Marea Britanie, Germania ş.a.,
costul anual al fraudei la nivelul companiilor este estimată
la 10 miliarde lire sterline (circa 14,7 miliarde euro), iar la nivel mondial, o treime dintre cazurile de insolvabilitate apar
ca rezultat al fraudei la nivelul companiilor1.
Într-un recent raport al cunoscutei companii Ernst & Young se arată că 75% din totalitatea companiilor au
avut de suferit, în ultimii cinci ani, de pe urma cazurilor de
fraudă. Numai în Marea Britanie, pagubele înregistrate ca
urmare a fraudelor sunt estimate la 2% până la 5% din cifra
de afaceri anuală.
Persoanele aşa-numite „de încredere”, ori angajaţii expuşi tentaţiei de a comite acte de fraudă sunt cei care
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lucrează cu lichidităţi, stocuri de marfă sau alte valori patrimoniale şi care pot frauda prin fapte precum furtul, proasta
gestionare a fondurilor, falsa conversie a banilor ori titlurilor de valoare.
Paradoxal, frauda nu este comisă neapărat de noii
angajaţi ci, în foarte multe cazuri, de cei care au o vechime
de peste cinci ani într-o organizaţie. Daunele produse de
aceste persoane pot avea efect distrugător asupra situaţiei
financiare a unei companii, conducând, uneori, până la starea de insolvabilitate ori faliment.
Cauza cea mai frecventă a apariţiei acestor evenimente într-o organizaţie o constituie slăbiciunea manifestată în activitatea de control, la nivelul acesteia. Cea de a
doua cauză ca importanţă şi frecvenţă a apariţiei o constituie anumite înţelegeri cu caracter secret dintre angajaţi şi
terţe persoane. Nu în cele din urmă, fraudarea se manifestă
şi în raport cu domeniul de activitate. Unul dintre domeniile în care incidenţa fraudelor este ridicată o reprezintă
domeniul financiar-bancar, iar companiile din acest domeniu au conştientizat că fraudarea de către propriii angajaţi
constituie un element ce face parte din activitatea lor.
Efectele unei fraude de proporţii asupra unei
anumite afaceri sunt greu de prevăzut, ele putând fi exagerate sau minimizate. Poate fi riscată însăşi afacerea în sine,
existenţa ei. O mare parte dintre situaţiile de insolvabilitate
la care au ajuns companiile s-a datorat furturilor de valori
de patrimoniu ori proastei administrări comise fie de către
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angajaţii acestora, fie de înţelegerile secrete dintre angajaţi şi terţe persoane. Responsabilitatea în aceste cazuri
este purtată, în afară de cei direct implicaţi în acţiunea de
fraudare, şi de managerii cu diferite funcţii din companiile
respective.
Intensificarea acţiunilor de control, cât şi măsurile manageriale şi administrative ferme, unele de răsunet,
ajută semnificativ la limitarea expunerii la risc, dar nu vor
putea eradica niciodată, complet, aceste riscuri. Semnalele
de alarmă în acest sens pot să lipsească sau să nu fie trase
la timp. De asemenea, zonele de risc ridicat pot să nu fie
depistate sau acest lucru să se realizeze mult prea târziu,
ori să nu se fi comunicat întregului staff planurile complete
făcute în scopul de a acţiona rapid imediat ce s-a constatat
comiterea unei fraude. Dacă publicitatea negativă internă
poate să fie privită ca o unealtă efectivă de combatere a
fraudei, în schimb nu toate organizaţiile posedă o cultură
de tip „non-blamare”, astfel încât să promoveze această
practică. Probabilitatea de a se comite o fraudă este omniprezentă.
Tocmai de aceea, o poliţă de asigurare poate să
acţioneze ca o centură de siguranţă şi aici intervine rolul
societăţilor de asigurare, care pot oferi protecţia necesară.
(Continuarea în numărul următor)
________________________________________________
1
Royal&SunAlliance – Raport 2005.
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> Începutul anului 2008 a consemnat încheierea unei etape importante în implementarea Pilonului II de pensii private:
aderarea iniţială. Nu peste mult timp, primele fonduri de pensii facultative vor împlini un an de existenţă. Recent, Revista
PRIMM – Asigurări&Pensii a acordat primele premii menite să sublinieze performanţele celei mai tinere pieţe financiare
româneşti. Despre victorii, dar şi despre dificultăţile care mai sunt de depăşit, într-un ....

Interviu cu

Dr. Crinu ANDĂNUŢ

CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private
PRIMM: Primul an de funcţionare efectivă a pieţei pensiilor
private se apropie de final. Etapa de preaderare la Pilonul
II s-a încheiat. Accentul se mută deja către promovarea
pensiilor facultative. Cum ar suna un posibil bilanţ al
acestei perioade?
Crinu ANDĂNUŢ: Pilonul II şi-a urmat cursul firesc, adică cel
din lege. Şi nu pot să nu-mi exprim satisfacţia că a fost aşa,
după numeroasele încercări de a se modifica o lege care
nici apucase să fie implementată. În final, alocarea aleatorie
a funcţionat aşa cum stipula legea, ceea ce a fost foarte
bine. Toate procedurile prevăzute de lege, atât în ceea ce
priveşte instituţiile de stat şi de monitorizare, respectiv
CNPAS şi CSSPP, cât şi administratorii, au fost respectate
întocmai. Trebuie să recunosc, lucrurile au funcţionat peste
aşteptările mele, aproape de perfecţiune, ceea ce la început
nu puteam să cred, având în vedere mai ales perioada
foarte scurtă de timp în care s-a implementat legea şi a fost
creat întregul sistem.
Aşadar, ne aflăm astăzi la finalizarea procesului
de aderare iniţială, notând sau bifând un mare succes. Totul
s-a desfăşurat conform prevederilor legale, într-un mod
transparent şi absolut flexibil. Mă declar foarte mulţumit,
pentru că acesta este un prim pas dintr-un drum foarte
lung, de zeci de ani, cu partenerii noştri. Este un prim pas
foarte important, pentru că el fundamentează de fapt
viitoarele noastre activităţi de parteneriat.
Bazele de date de clienţi sunt clare acum,
urmează să vedem şi prima contribuţie la Pilonul II, care este
anunţată pentru luna mai. Vor fi unele probleme, sunt sigur,
dar le vom rezolva şi vom intra, după un an, doi, trei, într-o
normalitate care să ne permită o rutină şi liniştea necesară
pentru o investiţie eficientă. Tot în aceşti doi-trei ani despre
care vorbesc, până când problemele administrative se mai
rezolvă şi se aşază, vor creşte provocările din investiţii,
adică vor creşte fondurile pe care le avem la dispoziţie şi
vom începe să facem investiţii adevărate. Deocamdată ne
„jucăm” de-a investiţia, pentru că avem la dispoziţie bani
foarte puţini, atât de puţini încât nici distribuţia conform
prospectelor nu va fi posibilă din start. Dar, pe măsură ce
vor creşte activele în administrare, va creşte şi dispersia
riscului, vom putea achiziţiona şi oportunităţi mult mai
uşor de pe piaţă şi începem competiţia reală.

> Sindicatele ar trebui să insiste pentru cuprinderea contribuţiei
angajatorului la pensia facultativă în contractele de muncă, astfel
încât existenţa acestui beneficiu să devină certitudine.
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PRIMM: Ce părere aveţi despre semnalul lansat recent
cu privire la garantarea randamentului minim legat de
inflaţie?
C.A.: Povestea acestei garanţii, eu o văd aşa, ca pe o„poveste
de adormit copiii”. Ea a fost lansată cu un interes precis de
către anumite entităţi care nu şi-au atins obiectivele pe
care le vizau în acest sistem şi încearcă acum să provoace o
schimbare artificială.
Lansată într-un limbaj foarte simplu, această
iniţiativă sună, recunosc, foarte bine. Ce frumos ar fi să avem
garantat orice – adică şi depunerea la bancă garantată
integral, eventual legată şi de rata inflaţiei, chiar şi rata de
schimb, dacă se poate; să se mai garanteze şi salariul sau
pensia, la cel puţin rata inflaţiei! S-a realizat şi un studiu de
piaţă întrebând românii dacă vor pensii garantate. Dacă
m-ar fi întrebat şi pe mine pe stradă, ziceam şi eu „da,
vreau!”, dar sunt curios să ştiu cine mi le-ar putea oferi.
Statul, cu siguranţă, nu. Pensia de stat nu este garantată cu
nimic, şi nici banca nu va garanta mare lucru, nici pentru
credite, nici pentru economisire. Din nefericire, această
propunere năstruşnică a intrat într-un mediu politic care
este „în foame” de subiecte pentru acest an electoral şi,
în goana după succesul electoral, a fost însuşită fără să
fie analizată. Pentru cei care au avut minima decenţă să
judece această propunere, în profunzimea ei tehnică, a fost
evident că este o idee nerealistă. Nici o instituţie, nicăieri în
lume, nu garantează ceva relativ la rata inflaţiei.
Deci, pe de o parte, politic şi populist sună bine,
pe de altă parte, se pare că în mediul politic sunt prea
puţini oameni care să înţeleagă fenomenul. Aşa că discuţia
a rămas la un nivel absolut neprofesional în mediile
politice, până când anumiţi politicieni – şi cu asta aduc un
elogiu acelora care au avut răbdarea şi înţelepciunea să se
aplece asupra acestui subiect sensibil -, au înţeles că este
un simplu subiect populist de campanie electorală, fără să
aibă un suport tehnic de nici un fel. Ca atare, eu nu dau un
viitor acestei propuneri şi apreciez la justa lui valoare faptul
că, pentru prima dată, s-a declarat în public, foarte clar, din
tot spectrul politic, respingerea acestei idei.
De altfel, pot să vă spun că Asociaţia pentru
Pensiile Administrate Privat din România – APAPR – a decis
să nu mai participe la asemenea discuţii, atunci când ele se
poartă în piaţa publică, cu parteneri de dialog care nu pricep
tehnic aceste aspecte. Ca atare, noi am discutat şi suntem
dispuşi să discutăm cu specialiştii partidelor politice, cu
specialişti din Ministerul Economiei şi Finanţelor sau din
oricare minister, şi vom convinge cu argumente tehnice că
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această propunere nu este sustenabilă. Mai mult, este total
inoportun să se facă o schimbare de-a dreptul dramatică a
unei legi pe baza căreia s-au investit sume uriaşe şi ale cărei
principii tehnice nici măcar nu au apucat să fie cu adevărat
verificate în practică.
PRIMM: Ce putem spune despre Pilonul III ?
C.A.: În ceea ce priveşte Pilonul III, problemele sunt deja
evidente şi noi le simţim dureros. Sunt convins că din
complexitatea de probleme care diferenţiază realitatea de
teoria legislativă, pe alocuri, o să ieşim prost. Deja s-au dat
primele avertismente în piaţă şi asta nu pentru că cineva
ar fi greşit fundamental, ci pentru că există în lege limitări,
condiţionări sau proceduri care nu pot fi respectate în
practică. Aşa încât sunt convins că fiecare dintre noi,
operatorii, putem fi subiectul unor avertismente din partea
autorităţii de supraveghere.
Putem nominaliza câteva dintre problemele
pe care ne propunem să le discutăm şi să vedem cum se
pot rezolva. În primul rând, problema deductibilităţii.
Exprimarea ei în euro creează serioase probleme practice
angajatorilor şi, ca urmare, o mare repulsie faţă de acest
sistem. Pe de altă parte, avem o problemă legată de
motivarea angajatorilor pentru a acorda pensii private
facultative ca beneficiu salarial. Firesc, ei ar dori ca, plătind
aceste contribuţii la pensiile angajaţilor, să aibă certitudinea
că angajatul va rămâne în companie cel puţin pe o anumită
perioadă minimă, astfel încât obiectivul de a îmbunătăţi
retenţia personalului să fie atins în proporţii rezonabile.
PRIMM: Prin urmare, se doreşte un sistem mai apropiat de
pensiile ocupaţionale...
C.A.: Într-un fel da, mai aproape de sistemul ocupaţional.
Există percepţia, îndreptăţită, de altfel, potrivit căreia
„eu plătesc angajatului meu, dar nimic nu-l împiedică să
plece mâine, rămânând cu tot ce i-am dat eu”. Asta creează
o anumită nemulţumire, o stare de frustrare care nu
încurajează dezvoltarea sistemului.
PRIMM: Aşadar, aici s-ar cere, într-adevăr, o modificare a
sistemului sau poate o dezvoltare a lui...
C.A.: Sigur că da! Dar nu numai în această privinţă. Eu am
constatat, din experienţa ultimelor luni, o mare problemă
la angajarea acestor plăţi ale angajatorului în conturile
de pensii private ale angajaţilor proprii. Se întâmplă acest
lucru fără să existe la bază un document juridic, fără a se fi
operat vreo modificare în Contractul Individual de Muncă
al angajatului, în sensul consemnării dreptului său la acest
beneficiu. Nu s-a modificat nici la nivelul Contractului
Colectiv de Muncă, acolo unde este cazul, ca să apară
obligaţia angajatorului de a plăti aceste sume. Ca atare,
angajatorul le-a plătit o perioadă, până când, într-una
dintre luni, nu a mai dispus de bani pentru aceste plăţi
şi atunci, la liberul lui arbitru, a decis că nu vrea să mai
plătească pensiile private pentru că nu mai are de unde,
are o situaţie financiară dificilă. Neexistând stipulat în nici
un fel de document obligaţia lui de a plăti contribuţia,
decât în contractul respectiv de pensie, el decide că nu mai
cheltuieşte, pur şi simplu, suspendă plăţile! În momentul
acesta, angajatul nu are nici un fel de mijloc să revendice
vreun drept, pentru că acest drept nu este consemnat în
nici un document oficial.
Personal, mă întreb care este documentul juridic
în baza căruia angajatorul face plata. Există o decizie a
Consiliului de Administraţie, a managementului? Iar dacă
există o decizie, ea nu poate să spună plătesc când pot,
iar când nu mai pot, mă opresc ! Este totuşi un venit de
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> Cei care vor intra
anul acesta pe piaţa
pensiilor facultative, nu
mulţi, vor pătrunde pe o
piaţă unde există deja o
competiţie dură.

tip salarial şi, după părerea mea, el trebuie să fie stipulat
la nivelul Contractul Individual de Muncă sau cel puţin la
nivelul Contractului Colectiv de Muncă. În cele mai multe
cazuri, asta nu s-a întâmplat şi acum ne întâlnim cu situaţia
în care unii dintre angajatori refuză să mai plătească
prevalându-se de lipsa unei obligaţii contractuale şi
noi, juridic, nu prea avem ce face. Nici noi, nici angajaţii!
Cred că aici intervine rolul sindicatelor care ar trebui să
insiste pentru cuprinderea acestor contribuţii la pensii în
contractele de muncă.
PRIMM: Acest demers ar putea să aducă beneficii şi
angajatorului? Mă gândesc că ar putea exista şi prevederi
privind condiţiile în care angajatul se califică să primească
acest beneficiu…
C.A.: Corect! Sigur că da! De exemplu, vechimea minimă
poate fi un criteriu. Numai în felul acesta vorbim de un
instrument de fidelizare, când îi plătesc în primul rând pe cei
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> Există percepţia, îndreptăţită, de altfel, potrivit căreia eu plătesc
angajatului meu, dar nimic nu-l împiedică să plece mâine, rămânând
cu tot ce i-am dat eu. Asta creează o anumită nemulţumire, o stare de
frustrare care nu încurajează dezvoltarea sistemului.
care sunt fideli, rămânând la mine în firmă mai multă vreme.
Pot să iau în considerare diverse categorii de angajaţi, să
pun nişte condiţii minimale – să nu fi avut avertismente sau
sancţiuni conform Codului Muncii, să nu fi avut mai multe
concedii medicale decât normalul, standard etc. Pot fi puse
condiţii, desigur, numai că asta ţine de angajator şi eu
văd aici o „subţirime” a angajatorilor în tratarea resurselor
umane. E un domeniu rămas descoperit.
PRIMM: Pentru operatorii de Pilon III, acest fenomen nu
înseamnă o volatilitate crescută a portofoliului ?
C.A.: Bineînţeles. Practic, în loc să te întrebi lună de lună cât
de mult ai reuşit să-ţi dezvolţi portofoliul de clienţi cu noi
contracte, te întrebi permanent şi câte dintre contractele
vechi au produs veniturile aşteptate. Este cu atât mai grav
cu cât acest comportament îl au, în general, angajatorii
mari, care au o influenţă substanţială acum, la început,
când portofoliul este mic.
PRIMM: Aveţi semnale, sunt şanse să se mai mărească
deductibilitatea?
C.A.: Anul acesta, nu, în nici un caz. Pe termen mediu şi
lung sper, şi din discuţia cu Comisia rezultă că o să mai
existe dezbateri pe aceste subiecte, dar nu ştim când.
Deocamdată ne străduim să ţinem portofoliul acesta legat,
ceea ce este foarte, foarte greu. Pe de o parte, vânzarea
merge foarte greu, pe de altă parte, administrarea a ceea
ce deja am acumulat generează probleme enorme. Este
o problematică mai complexă şi mai adâncă decât ne-am
imaginat noi. Iniţial, părea că totul este în bună regulă, dar
realitatea ne arată că sunt pe fiecare speţă câte 7 cazuri
diferite şi fiecare trebuie tratat separat. Pentru asta cerem
dedicaţie, oameni, resurse alocate, costuri… care costuri
se înregistrează în contabilitatea noastră şi conduc la o
scădere a profitabilităţii business-ului şi după cei 7-8 ani
estimaţi pentru breakeven.
PRIMM: În aceste condiţii, cum credeţi că va arăta sfârşitul
de an în Pilonul III ?
C.A.: Eu nu sunt atât de optimist cum sunt alţii. Anul 2008
este al doilea pas mic în pensiile facultative. Primul l-am
făcut anul trecut. Acela a fost mai mare, pentru că am
implementat sistemul. Anul acesta nu va fi „anul pensiilor
facultative”, ci numai un pas pe lungul drum al pensiilor
facultative. Nu se vor sparge nici un fel de plafoane, nu
vom avea creşteri fulminante de participanţi. După părerea
mea, o să urmăm probabil acelaşi trend cu asigurările de
viaţă unit-linked, care cresc în România încet, în timp lung,
pe măsură ce gradul de asigurare al românilor creşte şi el
de la nivelul la care se află acum, aproape nesemnificativ,
la unul normal. La fel se va întâmpla şi cu pensia facultativă
– creşterea numărului celor care conştientizează nevoia
de pensie facultativă, cât şi al angajatorilor care să
conştientizeze nevoia de fidelizare a angajaţilor va lua
timp îndelungat. Aşadar, ne încadrăm pe prima pantă uşor
ascendentă a unui proces de lungă durată.
PRIMM: Cum credeţi că va arăta piaţa de Pilon III ? Mai apar
operatori noi ? Vom avea o ofertă mai diversificată ?
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C.A.: Eu cred că nu avem prea mulţi operatori, pentru că
investiţia este serioasă, iar rezultatele nu sunt atât de
spectaculoase cum s-ar crede. Este un business de termen
lung, cu o investiţie iniţială mare, atunci când achiziţionezi
contracte. Aşadar cine va intra pe această piaţă va trebui
să pună bani serioşi la bătaie. Cei care vor intra, nu mulţi,
anul acesta, vor pătrunde pe o piaţă unde există deja o
competiţie dură.
PRIMM: Ce noutăţi ne puteţi spune despre APAPR ?
C.A.: APAPR-ul şi-a votat schimbarea de statut, urmează
schimbarea de structuri. Cei care nu mai fac faţă noului
statut, aşa cum a fost el votat, şi nu mai sunt eligibili, vor
dispărea din Asociaţie şi vor apărea alţi membri noi, care
doresc să adere. Vorbim aici numai despre cei care sunt
activi acum pe piaţa pensiilor. Pe lângă administratori pe
Pilon II sau III, vor fi şi depozitari, ca membri invitaţi.
Este sau a fost foarte greu în prima perioadă,
perioada de aderare iniţială, să armonizezi interesele celor
mici cu interesele celor mari, ale celor care pun bani mulţi
şi ale celor care nu contribuie semnificativ, ale celor care
au structuri, cu ale celor care nu au nici un fel de structură.
Acum am gândit un sistem cu reprezentare proporţională,
în care interesele tuturor să fie reprezentate, dar decizia să
fie unică şi respectată de către toţi membrii. Cei care nu
vor respecta deciziile vor trebui să părăsească Asociaţia.
Sperăm ca APAPR să devină un glas tot mai puternic al
administratorilor de pensii private, ca să fie un partener de
discuţie atât în relaţia cu CSSPP, cât şi pentru oricare altă
discuţie despre această industrie şi, ca atare, îi vom contacta
pe toţi cei care nu sunt încă membri APAPR, dar ar putea
deveni, la invitaţia noastră, dacă îşi exprimă interesul.

> Trebuie să recunosc că, pe Pilonul II, lucrurile
au funcţionat peste aşteptările mele, aproape de
perfecţiune, ceea ce la început nu puteam să cred,
având în vedere mai ales perioada foarte scurtă de
timp în care s-a implementat legea şi a fost creat
întregul sistem.
PRIMM: În concluzie, înţeleg că aveţi de făcut business,
aveţi de făcut şi educaţie... mai este mult de construit.
C.A.: Avem de făcut educaţie, avem de pus la punct toate
aspectele legislative, ca să fim în acord cu legea, să nu existe
scăpări. Prin urmare, calitatea muncii trebuie să crească.
Trebuie să rezolvăm problemele care au mai rezultat din
efortul acesta iniţial, să mai lucrăm la „reglajul fin”. Trebuie
să punem la punct arhivele, ceea ce, de asemenea, nu este
uşor, pentru că arhivăm milioane de documente. Avem,
într-adevăr, multe de făcut.
PRIMM: Putem spune că 2008 este mai mult un an de
aşezare calitativă pentru piaţa pensiilor private ?
C.A.: De aşezare calitativă, da, cu siguranţă!

Daniela GHEŢU
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Un eveniment

Forumul Regional de Pensii Private Craiova

Nu vă feriţi de oportunităţi

Marţi, 18 martie a.c., „caravana” Forumurilor
Regionale de Pensii Private – FRPP 2008 a ajuns la Craiova,
unde reprezentanţii celor mai cunoscuţi operatori, precum şi liderii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (CSSPP) şi ai Casei Naţionale de Pensii şi
alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) s-au întâlnit cu
directorii economici şi de resurse umane ai celor mai importanţi angajatori din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt.
Înscriindu-se în ansamblul de evenimente destinat promovării reformei pensiilor în România, Forumul de la Craiova
a trecut în revistă principalele subiecte de actualitate în
domeniu, abordate în principal din perspectiva implicării
angajatorilor.
Stadiul implementării Pilonului II, precum şi
obligaţiile care decurg pentru angajatori din funcţionarea
acestuia a constituit un prim aspect asupra căruia Mariana

CÂMPEANU, Preşedinte CNPAS, a adus lămuririle necesare:
Contribuţiile la Pilonul II sunt proprietatea participanţilor şi,
ca atare, orice disfuncţionalitate legată de plată şi investirea
acestora va pune în evidenţă cu totul alt raport juridic între
angajat, angajator, CNPAS şi fondurile de pensii decât am fost
obişnuiţi până acum. Se va pune problema în termenii lezării
unui drept de proprietate, iar asta înseamnă că oricare dintre
aceste entităţi poate constitui obiectul unei acţiuni în justiţie
pe această temă. De aceea, procedurile privind virarea contribuţiilor sunt mai stricte, iar nerespectarea lor va produce
consecinţe mai importante decât în trecut.
Totuşi, 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. Explicând coordonatele principale ale Pilonului III, Mircea OANCEA, Preşedinte
CSSPP, a atras atenţia asupra faptului că procesul legislativ
nu s-a încheiat încă. În afara faptului că avem de realizat încă
un pas important prin elaborarea legislaţiei cu privire la plata
pensiilor, chiar legislaţia prezentă trebuie să mai sufere unele
modificări, astfel încât să permită o diversificare mai mare a
instrumentelor de investiţie şi, implicit, obţinerea unor randamente financiare mai bune pentru investiţii, în condiţiile unui
risc controlat.
La rândul lor, 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. Iată câteva opinii:
Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii
Private: România de astăzi oferă imaginea unei pieţe a muncii

Prima ediţie craioveană a FRPP a demonstrat interesul local pentru subiectul pensiilor private. În plen, sau în faţa unei ceşti de cafea, discuţiile dintre invitaţi şi angajatori au fost animate.
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În dialog cu angajatorii craioveni, profesioniştii pieţei pensiilor private: Mircea OANCEA, Preşedinte CSSPP, Mariana CÂMPEANU, Preşedinte CNPAS, Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii
Private, Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat BCR Asigurări de Viaţă, Mihai POPESCU, Director Instituţii Financiare, AIG Life, şi Romeo JANTEA, Preşedinte FINCOP Broker
„supraîncălzite”, afectată de factorii demografici, de migraţia
forţei de muncă tinere. Pentru angajatori aceasta se traduce
în dificultăţi tot mai mari în atragerea şi reţinerea resurselor
umane, cu precădere a „talentelor”, adică a acelor angajaţi
valoroşi, calificaţi şi creativi, care pot contribui semnificativ
la creşterea şi profitabilitatea firmelor. Prin urmare, existenţa
unor instrumente de fidelizare a angajaţilor este foarte importantă, iar în acest context pensiile private facultative, care
se bucură şi de avantajul deductibilităţii, fie ea şi mică sau
mai greu de aplicat, au de jucat un rol important în managementul resurselor umane. Merită menţionat şi că este vorba
de o economie importantă pentru angajator, fiind lesne de
demonstrat că este mai puţin costisitor să acorzi un beneficiu salarial sub forma participării la constituirea unei pensii
private pentru angajat decât să înlocuieşti forţa de muncă, cu
toate costurile operaţiunilor aferente.
Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR
Asigurări de Viaţă: Nu este vorba numai de bani, angajaţii
nu sunt motivaţi exclusiv de componenta financiară, ci şi de
construirea unei legături mai apropiate între angajator şi angajat, a unui spirit de familie în cadrul companiei. Un angajator care demonstrează preocupare faţă de viitorul angajaţilor
săi va avea, cel puţin în acest moment de început, un avantaj
competitiv faţă de ceilalţi ofertanţi de locuri de muncă. Va fi
cu atât mai apreciată o companie care ţine cont şi de nevoile
de protecţie imediată ale angajaţilor săi, adaugând pachetului salarial nu numai componenta de pensie privată, ci şi
instrumente de protecţie faţă de riscul de deces, accidente,
îmbolnăviri grave etc. Astfel de instrumente există şi, prin flexibilitatea lor, permit acoperirea eficientă a unui spectru larg
de interese.
Mihai POPESCU, Director Instituţii Financiare, AIG
Life: Judecând pragmatic, rezultă că ar trebui construit un
pachet de produse financiare de economisire care să combine avantajele fiecăreia dintre componentele sale şi, totodată,
să permită compensarea reciprocă a limitărilor. Astfel, dacă
pensia privată facultativă oferă avantajele deductibilităţii şi

acoperirii nevoilor financiare la bătrâneţe, o componentă din
zona asigurărilor de viaţă şi sănătate poate satisface nevoia
de protecţie actuală şi totodată şi pe cea de a economisi, iar
din perspectiva angajatorului, ar reprezenta un instrument de
retenţie mai eficient.”
Secţiunea a doua a Forumului a prilejuit un dialog animat între angajatorii prezenţi şi invitaţii speciali ai
reuniunii. Subiectele luate în discuţie au vizat detalii practice privind depunerea declaraţiilor nominale sau calculul şi
înregistrarea contabilă şi fiscală a deductibilităţii, aspecte
tehnice privind transmiterea dreptului la proprietate asupra activelor acumulate, transferul între fonduri, modalităţile şi instrumentele informatice care stau la îndemâna
angajatorilor pentru plata contribuţiilor etc. Ca o sumă a
concluziilor desprinse din acest dialog, în intervenţia sa,
Romeo JANTEA, Preşedinte, FINCOP Broker, a afirmat: Există
argumente solide pentru care se poate afirma că pensiile private facultative pot aduce avantaje evidente atât angajatorului, cât şi angajatului. Există însă şi un mare pericol, acela
ca, sufocaţi de detaliile tehnice şi de inevitabilele mici disfuncţionalităţi ale începutului, să ratăm oportunitatea imensă pe
care o avem în faţă ca angajatori. Punând în balanţă inconvenientele şi beneficiile, acestea din urmă sunt în mod cert mai
importante. Să nu ratăm această şansă.
Daniela GHEŢU

Premianţii ediţiei FRPP Craiova - 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

Un scurt bilanţ: întâlnirea de la Craiova a reunit reprezentanţii a 71 de companii
din judeţele Dolj, Gorj,Mehedinţi şi Olt, totalizând peste 35.000 de angajaţi.

APRILIE 2008

33

Eveniment
Un eveniment

Forumul Regional de Pensii Private Timişoara

Între necesitate şi eficienţă

Pentru angajatorii din Timişoara, cea de a doua
ediţie locală a Forumului Regional de Pensii Private, desfăşurată în 20 martie, a însemnat o nouă sesiune de informare asupra sistemului de pensii private, precum şi oportunitatea unui dialog direct cu Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private şi Casa Naţională de Pensii şi
alte Drepturi de Asigurări Sociale, ambele reprezentate la
cel mai înalt nivel, precum şi cu managementul de top al
celor mai cunoscuţi operatori în domeniu.
Întâlnirea a debutat cu o succintă trecere în revistă
a operaţiunilor derulate în debutul implementării Pilonului
II de pensii private, precum şi a rezultatelor finale ale etapei de aderare. Fără a avea o implicare directă în procesul
amintit, angajatorii au însă un rol deosebit de important în
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plan practic, de acurateţea şi punctualitatea cu care sunt
întocmite declaraţiile nominale către CNPAS, precum şi de
corectitudinea cu care sunt virate contribuţiile de asigurări
sociale depinzând buna funcţionare a sistemului şi, mai
ales, valoarea economiilor pentru pensie realizate de angajaţi.
Mariana CÂMPEANU, Preşedinte CNPAS, a accentuat: Trebuie să fie foarte clar că vorbim despre bani care sunt
transferaţi de la bugetul public către o administrare privată,
ceea ce face ca asupra acestei operaţiuni să existe un control
mult mai strict. În plus, aceşti bani sunt proprietatea privată a
angajaţilor, ceea ce le conferă acestora dreptul de a trage la
răspundere oricare dintre factorii implicaţi în proces care nu şi
îndeplineşte obligaţiile corect.
Statutul de proprietate privată asupra activelor
acumulate în conturile participanţilor la fondurile de pensii, precum şi drepturile care decurg din acest statut de proprietar au constituit, de altfel, o temă care a revenit în repetate rânduri în discuţiile purtate pe parcursul zilei. Mircea
OANCEA, Preşedinte CSSPP: Ne propunem să identificăm şi
să explicăm toate detaliile tehnice ale funcţionării sistemului
care mai sunt încă neclare pentru populaţie. Mai mult decât
atât, dorim ca participanţii să înţeleagă foarte bine care sunt
drepturile lor în raport cu administratorii fondurilor de pensii.
Oamenii trebuie să ştie nu numai că au dreptul de a exercita
un control asupra modului în care le sunt gestionate fondurile, dar să cunoască şi mijloacele prin care şi-l pot exercita,
astfel încât să nu avem un public pasiv. Preşedintele CSSPP
a mai remarcat că, din experienţa acumulată în anul trecut,
se poate concluziona că cel mai important pas în construirea încrederii în sistem este informarea, astfel că demersurile Comisiei în acest sens vor continua în mod constant.
În contrapondere, Mihai ŞEITAN, Director General, FINCOP
Broker de Pensii Private, a punctat: Informarea nu este numai datoria unor entităţi de stat sau private. Este şi de datoria
noastră, ca indivizi şi mai ales ca angajatori şi lideri de opinie,
să ne informăm.
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Angajatorii timişoreni au avut ca parteneri de dialog cele mai reprezentative personalităţi ale pieţei de pensii private: Mihai ŞEITAN, Director General FINCOP Broker de Pensii Private, Mihai POPESCU, Director Instituţii Financiare, AIG Life, Mariana CÂMPEANU, Preşesinte CNPAS, Mircea OANCEA, Preşedinte CSSPP, Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, Florina VIZINTEANU,
Preşedinte Directorat BCR Asigurari de Viaţa, Romeo JANTEA, Preşedinte FINCOP Broker
De altfel, întregul dialog a fost centrat, firesc, pe
calitatea de angajatori a participanţilor la eveniment. Dacă
necesitatea de a stabiliza forţa de muncă este un subiect
asupra căruia participanţii la discuţii au convenit în mod
firesc, eficienţa utilizării pensiilor private facultative pentru
atingerea acestui deziderat a constituit, în diferite forme,
unul dintre principalele subiecte de discuţie. Prin intervenţiile lor, participanţii au subliniat faptul că, în forma actuală
a legii, angajatorii nu au nici un fel de garanţie că acordarea
acestui beneficiu are efectul scontat, câtă vreme nu există
o formă legală de a condiţiona existenţa lui de o durată minimă acceptabilă a relaţiei de muncă. Dr. Crinu ANDĂNUŢ,
CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, a subliniat: Contribuţia
la fondul de pensii este un drept de tip salarial, prin urmare
sumele depuse de angajator devin proprietatea integrală a
angajatului. Astfel, dacă relaţia contractuală dintre angajat
şi angajator încetează, angajatul îşi păstrează contul intact
la plecarea din firmă. În cel mai rău caz, el poate fi nevoit să
întrerupă contribuţiile pentru o perioadă, dar sumele din contul său rămân active şi capitalizează în continuare, până la
momentul constituirii dreptului la pensie. Totuşi, cel puţin într-o primă etapă, Pilonul III se poate dovedi un instrument
eficient, pe de o parte pentru că oferă un avantaj competitiv
pe piaţa muncii acelor angajatori care oferă pachete salariale

incluzând acest beneficiu, pe de altă parte, pentru că este totuşi varianta de recompensare cea mai puţin costisitoare.
Mihai POPESCU, Director Institutii Financiare, AIG
Life, a mai adăgat că rezolvarea dilemei actuale exprimate
de angajatori poate avea loc, pe de o parte, odată cu introducerea unor modificări legislative care se află în intenţiile de
viitor ale autorităţilor, modificări care vor introduce un caracter ocupaţional pensiilor private facultative, pe de altă parte,
prin utilizarea altor instrumente financiare, cum ar fi anumite
tipuri de asigurări de viaţă pentru care accesul angajatului la
contribuţia angajatorului este gradat, în timp, propoţional cu
creşterea vechimii sale în companie. În completare, Florina
VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă,
a remarcat că trebuie studiate cu atenţie plusurile şi minusurile fircărei opţiuni. Astfel, dacă asigurările de viaţă au o serie
de caracteristici interesante pentru angajatori, nu trebuie uitat că ele nu beneficiază de deductibilitate. Ca urmare, soluţia
este să combini inteligent caracteristicile diverselor produse,
în pachete care să echilibreze toate interesele.

Daniela GHEŢU

Premianţii ediţiei FRPP Timiș - 2008

Pentru câştigătorii
tragerii la sorţi,
Forumul nu a adus
numai informaţie,
ci şi câte un premiu
oferit de PERONI şi
CUTTY SARK
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> Ca instrument investiţional, pensiile facultative respectă fidel mecanismele de piaţă liberă. Câteva exemple: par-

ticiparea voluntară la sistem, condiţionări minime legate de vârstă, plata beneficiilor în afara criteriilor impuse de
pensia publică, acces larg pentru toţi cei care obţin venituri legale, deductibilitate etc. În ciuda avantajelor, sistemul
scârţâie în România. Triada angajat – angajator – administrator de fond nu e încă pe deplin funcţională, interesele
par mai degrabă divergente, deşi avantajele sistemului sunt recunoscute de toată lumea, iar educaţia participanţilor
este încă deficitară.

Despre pensiile facultative

www.dreamstime.com

Constantin NĂSTASE

Principala problemă rămâne modalitatea de colectare a contribuţiilor. Gândit, printre altele, ca un instrument de fidelizare oferit angajaţilor de către companii, sistemul pensiilor facultative dă rateuri tocmai în punctul său
forte. Angajatorii (e drept o parte a acestora) refuză să vireze contribuţiile angajaţilor către fondurile de pensii, dovedind astfel fie că nu înţeleg avantajele sistemului, fie că nu
sunt interesaţi de ele. Mai există însă şi o a treia explicaţie.
Din perspectiva companiilor, pensiile facultative reprezintă
poate o modalitate prea complicată şi prea scumpă de recompensă a muncii.
Ajunşi în acest punct, să spunem că legea pensiilor facultative, liberală în fond, se dovedeşte conservatoare
în nuanţe atunci când vine vorba de obligaţiile instituite
pentru angajatori. În sarcina firmelor intră virarea contribuţiilor către fondul ales de angajat, chiar şi atunci când
companiile nu contribuie alături de aceştia la plata contribuţiei. O constrângere care nu se aplică şi altor tipuri de
recompense aflate la dispoziţia angajatorilor şi care nu are
un precedent. În fond, ratele la bancă ni le plătim singuri,
fără ajutorul companiei, la fel asigurările de viaţă sau investiţiile la fondurile mutuale. Colectarea fondurilor, aferente
tuturor acestor forme de investiţie, funcţionează fără cusur.
De ce contribuţiile la pensiile facultative ar trebui să aibă
un statut privilegiat? În cazul pensiilor facultative, legea
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amestecă astfel două tipuri de produse cu adresabilitate
diferită. Pe de o parte un instrument investiţional cu acces
larg, adresat tuturor persoanelor care obţin venituri dintr-o
activitate legală şi în care contribuabilul e răspunzător de
achitarea obligaţiilor sale către fondul de pensii (pensiile
facultative), iar pe de alta un produs cu destinaţie limitată
şi precisă, adresat angajaţilor dintr-un domeniu sau ramură
de activitate, de tipul pensiilor ocupaţionale. De ce a ales
legiuitorul o astfel de formulă hibridă ? În discuţie se pot
aduce mai multe motive. Colectarea prin intermediul angajatorilor este, cel puţin teoretic, mai eficientă decât cea
individuală. Contribuţiile virate „în bloc”, odată cu plată salariilor, ajung tot „în bloc” în conturile participanţilor. Mai
mult decât atât, în cazul în care angajatorul suportă o cotă
din contribuţia angajatului, se consideră normal ca acesta
să aibă un control asupra derulării plăţilor către fondul de
pensii, cel puţin prin prisma calculării deductibilităţii acordate de lege. Nu în ultimul rând, ceea ce apare ca o povară
pentru angajator, reprezintă o facilitate pentru administrator. În timp ce angajatorul se încarcă suportând cheltuieli
suplimentare pentru a dirija contribuţiile angajaţilor către
fondurile de pensii, administratorul scapă de acestea. Mai
puţine cheltuieli de administrare înseamnă comisioane
mai mici percepute participanţilor şi, de aici, randamente
finale mai mari pentru aceştia. În practică însă, toate aceste
argumente s-au lovit de obstacole greu de prevăzut înainte
ca legea să fie elaborată.
Diversitatea opţiunilor angajaţilor, dar şi a fondurilor de pensii au creat sarcini administrative suplimentare
angajatorilor şi au generat birocraţie. Multiplele ordine de
plată de completat în anumite cazuri au condus la necesitatea schimbării sistemului informatic contabil. Unele firme
s-au adaptat la noile cerinţe prin alocarea de fonduri financiare şi resurse umane suplimentare. Altele au considerat
că un astfel de demers nu-şi justifică eficienţa. În fine, companiile de stat au rămas încremenite în proiect din cauza
lipsei de flexibilitate în luarea deciziilor. De aici şi până la
refuzul de a vira contribuţiile angajaţilor n-a mai fost decât
un pas.
Revenind la firmele de stat, să spunem că ele se
află în topul celor pentru care pensiile facultative oferite
angajaţilor reprezintă un obstacol greu de depăşit. O bună
parte a acestora reclamă faptul că soft-urile destinate evidenţei salariilor sunt centralizate la nivel naţional. O modificare de sistem înseamnă un obiectiv irealizabil, dat fiind
dependenţa financiară a acestora de bugetul central şi modul greoi în care se iau deciziile în astfel de instituţii. În plus,
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în timp ce, în sectorul privat, angajaţii reprezintă principala
resursă a companiilor, în cel de stat fidelizarea personalului
este mai puţin privită că o prioritate a departamentelor de
resurse umane.
Concluziile nu sunt greu de tras. Confruntate cu
probleme diverse, de la cele financiare la cele de logistică,
companiile au tratat problema pensiilor angajaţilor în termeni de costuri, adică în spiritul economiei de piaţă. Nu ele
trebuie puse la zid, ci chiar prevederile din legea pensiilor
facultative, la care am făcut deja referire. Dacă în locul obligativităţii legea ar fi lăsat la latitudinea angajatorilor să-şi
negocieze intern, cu angajaţii, modalitatea de plată a contribuţiilor, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Fiecare angajator
şi-ar fi pus în propria balanţă capacitatea de a face faţă cererilor de virare a contribuţiilor angajaţilor către fondurile
de pensii, costurile de fidelizare a personalului la nivelul
instituţiei, celelalte stimulente oferite în pachetele salariale. Apoi ar fi luat o decizie şi de comun acord cu angajaţii ar
fi introdus-o în contractele colective de muncă. Sau, după
caz, le-ar fi comunicat acestora că societatea nu poate face
faţă efortului de reţinere şi virare a contribuţiilor către fondurile de pensii.
În loc să oblige angajatorii la un efort suplimentar,
înainte de a şti dacă aceştia şi-l pot sau nu asuma, legiuitorul
ar fi putut să prevadă obligativitatea respectării cuvântului
dat de către managementul companiilor. În prezent, multe
dintre firmele care oferă pensii angajaţilor (participă cu un
procent la contribuţii) nu au trecut în contractul colectiv de
muncă această facilitate. Faptul în sine reprezintă un factor
de instabilitate pentru angajaţi. Fără să existe prevederi
exprese în contractul colectiv, angajatorul poate întrerupe
în orice moment plata părţii de contribuţie suportată de
el. Angajatul poate doar să spere că acest lucru nu se va
întâmpla dacă la un moment dat raporturile de muncă între el şi angajator se vor deteriora. Cum pensiile facultative
reprezintă o investiţie pe termen lung, o astfel de abordare
a lucrurilor nu are darul să liniştească nici administratorii
de fonduri. Ei nu pot să-şi dozeze investiţiile pe veniturile
previzionate, atâta timp cât previzionarea acestora nu este
posibilă. În loc să prevadă sancţiuni pentru refuzul de a vira
contribuţiile, legea ar fi trebuit să oblige firmele care decid
să ofere pensii angajaţilor să reglementeze regimul participării lor la plata contribuţiilor în contractele colective de
muncă. Preconizata înăsprire a acestor sancţiuni nu reprezintă decât un exces inutil de zel. Cheia rezolvării problemelor se află în raporturile dintre angajatori şi angajaţi, nu
în măsuri cu caracter punitiv.
O parte dintre problemele expuse mai sus par săşi fi găsit rezolvarea odată cu votarea de către Parlament
a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.112/2007, care modifică şi completează cele două legi ale pensiilor private. Deşi la data
redactării acestui material, actul legislativ nu fusese încă
publicat în Monitorul Oficial, din lectura lui preliminară rezultă faptul că în viitor angajaţii îşi vor putea plăti în nume
propriu contribuţia la pensiile facultative. Dacă o parte din
angajatori poate să răsufle uşurată, pentru administratori
lucrurile se complică. Ei vor trebui să-şi direcţioneze politica de vânzări mai mult către zona de retail şi mai puţin spre
cea de „corporate”. În plus, efortul de centralizare a plătii
contribuţiilor se mută de la companii către administratori,
aceştia fiind nevoiţi în noile condiţii să verifice dacă fiecare
contribuabil s-a achitat de obligaţia plătii contribuţiei.
Cu toate limitele, noile reglementări deschid
drumul flexibilizării sistemului pensiilor facultative. Plata
trimestrială sau semestrială a contribuţiei, diversificarea
fondurilor pot reprezenta următoarele etape de modificare
a legislaţiei.
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> Deşi au un handicap mai mare de două decenii faţă de piaţa asigurărilor, activele nete ale fondurilor de pensii

obligatorii vor depăşi, în următorii opt ani, primele brute subscrise în asigurări, potrivit prognozelor celor două pieţe.

Cursa miliardelor de euro:
pensiile bat asigurările, în 2015
Mihai BOBOCEA
Senior Editor

www.dreamstime.com

Piaţa asigurărilor din România are deja o vechime
de 18 ani, dacă nu se ia în calcul Administraţia Asigurărilor
de Stat (ADAS), dinainte de 1989. Pe de altă parte, piaţa
pensiilor private obligatorii (Pilonul II) nu are deocamdată
o istorie: deşi fondurile au început să atragă participanţi
încă de anul trecut, ele vor începe să colecteze contribuţiile
clienţilor abia din luna mai a acestui an.
Cu toate acestea, prognozele privind cele două
pieţe arată că în numai opt ani raportul de forţe dintre pensii şi asigurări se va schimba: activele nete ale fondurilor de
pensii obligatorii vor accelera puternic şi vor depăşi piaţa
asigurărilor (ca volum de prime brute subscrise), în anul
2015. Cum se va ajunge în această situaţie?
Piaţa asigurărilor a înregistrat anul trecut un
volum de prime brute subscrise de aproape 2,15 miliarde
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euro, creşterea în monedă europeană faţă de 2006 fiind de
32%. Asigurările au evoluat rapid, piaţa crescând practic de
20 de ori în perioada 1995 – 2007. În 1995, volumul total
de prime brute încasate era de numai 110 milioane euro.
Acesta a crescut de cinci ori şi jumătate până în 2002 (la 605
milioane euro) şi de încă trei ori şi jumătate până în 2007.
Pentru anul acesta, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
a înaintat o estimare de creştere de circa 20% în lei, adică
aproape 14% în euro, până la 2,45 miliarde euro.
Pensiile private au însă mult de recuperat faţă de
asigurări. În timp ce în regiune introducerea Pilonului II (de
pensii obligatorii, administrate privat) a început în 1998 (în
Ungaria), 1999 (Polonia), în România fondurile de pensii administrate privat abia se pregătesc să strângă primii bani de
la cei 4,2 milioane de clienţi care au intrat în acest sistem.
Potrivit calendarului oficial anunţat de către Casa
Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
(CNPAS) şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private (CSSPP), colectarea primelor contribuţii va avea loc
în jurul datei de 25 mai anul acesta. Până la sfârşitul anului, fondurile de pensii obligatorii vor avea în conturi sume
totale de peste 200 milioane euro, conform estimărilor
oficiale.
2008 va fi un an scurt pentru fondurile de pensii
obligatorii: vor exista doar opt luni de colectare efectivă, o
creştere mult mai puternică a pieţei urmând să se producă
în 2009. Acela va fi primul an întreg de colectare de contribuţii în Pilonul II şi, în plus, va aduce o creştere a contribuţiei virate de la 2% din salariul brut, la 2,5% din salariul
brut. La majorarea mai rapidă a pieţei de profil va contribui
şi creşterea salariilor din economie.
Practic, cele două pieţe (de asigurări şi de pensii) pleacă de anul acesta într-o cursă a miliardelor de euro.
Cursa este însă inegală: asigurările au o vechime de peste
18 ani şi o bază solidă de plecare (2,45 miliarde euro, valoarea estimată a pieţei pe anul acesta), în timp ce pensiile private obligatorii pleacă de la zero, dar au perspective
deosebite de creştere.
Conform unor analize ale Comisiei de Supra
veghere a Asigurărilor (CSA), piaţa de profil va creşte în
următorii zece ani (până în 2017) cu ritmuri medii de
13%-15% anual (la valori exprimate în euro), pentru a atinge un nivel de 7,5 miliarde euro în 2017. Ce vor face însă
între timp pensiile? Comisia Naţională de Prognoză (CNP)
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a elaborat anul trecut un studiu privind evoluţia Pilonului
II până în anul 2020, care arată că piaţa pensiilor obligatorii
ar putea ajunge în acel moment la active de aproape 25
miliarde euro.
Mergând pe linia celor două analize (a CSA şi a
CNP), volumul total de prime brute subscrise va ajunge în
anul 2015 la 6,4 miliarde euro, în timp ce, în acelaşi an, activele nete ale pieţei de pensii private obligatorii vor fi de
6,9 miliarde euro. Aceasta înseamnă că, în doar opt ani de
funcţionare, piaţa Pilonului II va lăsa în urmă piaţa asigurărilor, care vor avea în acel moment mai bine de un sfert de
secol de creştere şi dezvoltare.
Există însă şi alte scenarii de creştere pentru cele
două pieţe, care mută momentul depăşirii asigurărilor de
către pensii dincolo de 2015. De exemplu, compania de
consultanţă Roland BERGER, în cadrul unui studiu publicat
la sfârşitul anului trecut, vede piaţa locală a asigurărilor la
10 miliarde euro în 2010 (faţă de 7,5 miliarde euro, cât era
prognoza CSA pentru acelaşi moment). În acest scenariu,
pensiile obligatorii ar putea depăşi asigurările abia în 2017,
adică oricum în orizonul următorilor 10 ani.
O evoluţie chiar mai optimistă a pieţei asigurărilor a fost luată în calcul de Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan VOSGANIAN, care declara la finele anului 2006 că
piaţa asigurărilor ar putea creşte de 10-15 ori până în 2020.
O majorare de 10-15 ori faţă de 1,63 miliarde euro în 2006
înseamnă că asigurările ar ajunge, în acest caz, la o piaţă de
16 - 24 miliarde euro în 2020 (din care 8 – 10 miliarde ar fi
piaţa asigurărilor de viaţă), totuşi sub piaţa pensiilor obligatorii, care ar fi de aproape 25 miliarde euro în acelaşi an.
Este important de amintit faptul că studiul
Comisiei Naţionale de Prognoză a fost realizat înainte de începutul campaniei de aderare, aşadar nu a luat în calcul participarea mult peste estimările iniţiale la fondurile de pensii
administrate privat. Adică inclusiv activele nete ale pensiilor
obligatorii pot creşte mai rapid decât estimează CNP.
Indiferent însă de scenariul luat în considerare,
un lucru este cert: pensiile vor depăşi asigurările în următorii ani. Mai mult, această evoluţie nu reprezintă o surpriză, dacă este privită în context regional. O comparaţie cu
cele mai relevante trei pieţe din regiune (Polonia, Ungaria
şi Bulgaria) arată că România este în urmă şi la acest capitol,
în primul rând din perspectiva pensiilor obligatorii, dar şi
din punctul de vedere al asigurărilor.
În toate cele trei state menţionate, piaţa de pensii obligatorii (măsurată ca active nete) a depăşit piaţa asigurărilor (ca volum de prime brute subscrise). În Polonia şi
Ungaria, depăşirea s-a produs de mult, piaţa pensiilor de
Pilon II beneficiind deja de aproape 10 ani de creştere. În
Bulgaria, ţară care a aplicat Pilonul II în 2002-2003, schimbarea raportului de forţe de pe piaţă s-a petrecut în 2007.
Polonia avea anul trecut o piaţă a asigurărilor de
11,6 miliarde euro, faţă de o piaţă a pensiilor obligatorii de
38,8 miliarde euro. Un exemplu asemănător este Ungaria,
unde asigurările au reprezentat anul trecut 3,6 miliarde
euro, iar pensiile de Pilon II - 7,8 miliarde euro. În Bulgaria,
pensiile obligatorii, cu active nete de 838 milioane euro, „au
luat faţa” asigurărilor, cu prime brute subscrise de 770 milioane euro, chiar anul trecut. De menţionat că piaţa bulgară
de Pilon II include atât fondurile universale, cât şi pe cele
profesionale.
O primă concluzie ar fi că România este din
această perspectivă mai apropiată de Bulgaria – ultimul
stat dintre cele trei analizate în care pensiile au depăşit asigurările. De altfel, Bulgaria şi România sunt ţările cu cel mai
mic Produs Intern Brut pe cap de locuitor dintre cele 27 de
state membre ale Uniunii Europene.
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PIAŢA PENSIILOR OBIGATORII ŞI PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA (mld. EUR)
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De asemenea, comparaţia structurii pieţei asigurărilor duce la o altă concluzie importantă privind gradul
de dezvoltare al acesteia, relativ la statele din zonă.
În Ungaria şi Polonia, asigurările de viaţă aveau
anul trecut o pondere de 56%, respectiv de 58% în totalul pieţei asigurărilor. În Bulgaria şi România, asigurările de
viaţă au o contribuţie de numai 16%, respectiv de 20% în
totalul volumului de prime brute subscrise, ceea ce apropie
din nou ţara noastră mai mult de Bulgaria decât de restul
regiunii.
Totuşi, prognozele precizate anterior arată că
ponderea asigurărilor de viaţă în totalul pieţei de profil va
creşte semnificativ în perioada următoare, de la 20% anul
trecut, la circa 33% sau chiar 50% în 2020, conform unor
estimări. Companiile româneşti de asigurări de viaţă spun
că văd primul miliard de euro pe această piaţă în următorii
trei ani, adică în 2010-2011.
Este de menţionat că analiza comparativă a celor
două pieţe (asigurări şi pensii obligatorii) nu a luat în calcul
şi fondurile de pensii private facultative (nici în România,
nici în cele trei state din Europa Centrală şi de Est), pentru
că evoluţia acestei pieţe, în cazul României, este practic
imposibil de prognozat în termeni de active nete pentru
următorii ani.
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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.

DOLJ
> Reşedinţa de judeţ: Craiova
> Suprafaţa: 7.414 km2
> Populaţia: 715.989 locuitori (2006)
> Număr salariaţi: 136.630 (ianuarie 2008)
> Rata şomajului: 5,4 % (ianuarie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.503 lei/persoană (ianuarie 2008)
Piaţa locală a asigurărilor:
> Număr de unităţi locale: 35 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 89,02 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 292 (2006)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 5,25 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 124,33 lei/locuitor
DOLJ

> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.452

DOLJ
> Centru universitar de renume şi oraş în care s-au născut personalităţi marcante din numeroase domenii de
activitate, Craiova a fost, în perioada 17-19 martie a.c., în atenţia întregii pieţe a asigurărilor din ţara noastră.
Cu această ocazie, echipele redacţionale ale Programului “Unde Mă Asigur?” au vizitat sucursalele/agenţiile
asigurătorilor non-viaţă din Top 10 şi pe cele din Top 5 ale asigurătorilor de viaţă, precum şi pe cei mai importanţi
brokeri din judeţul Dolj, cunoscând, analizând şi identificând specificul şi dinamica locală a pieţei asigurărilor.
Industrie vs. agricultură
Doljul face parte dintre judeţele de veche tradiţie din
Ţara Românească, a cărui existenţă, aşa cum arată şi numele, este
strâns legată de râul Jiu - Jiul de Jos sau Doljiu -, o adevărată axă
geografică pe care se află aşezat şi municipiul-reşedinţă, Craiova.
Judeţul se desfăşoară pe 7.414 km2, reprezentând 3,1% din teritoriul ţării, din punct de vedere al întinderii fiind a şaptea unitate
administrativ-teritorială din România. Fluviul Dunărea, element
marcant care determină poziţia geografică a judeţului, străbate
partea de Sud a acestuia, pe o distanţă de 150 km, formând totodată graniţa naturală cu Bulgaria. Din punct de vedere administrativ, judeţul Dolj are în componenţa sa 3 municipii (Craiova, Calafat
şi Băileşti), 4 oraşe (Segarcea, Filiaşi, Bechet şi Dăbuleni), respectiv
104 comune.
În perioada interbelică, economia judeţului a fost una
preponderent agrară, procesul de industrializare fiind lent şi unilateral, pentru ca, după al doilea război mondial, Doljul să cunoască
o puternică industrializare, în cel mai important centru urban şi
administrativ al judeţului, municipiul-reşedinţă Craiova, dezvoltându-se treptat numeroase unităţi industriale din domeniul construcţiilor de maşini, industriei electrotehnice, chimice, alimentare,
textile, de automobile ş.a.
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Sucursala Dolj
Adresa: Bd. Carol I, nr.4, bl.M6A, parter
Craiova
Tel.: 0251.417.499
Fax: 0251.417.192
Director Sucursală: Ştefan LUNGU
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DOLJ
Sucursala Dolj
Adresa: Calea Bucureşti, nr.10, bl. M7-M8, et.2
Craiova
Tel.: 0251.406.365
Fax: 0251.406.366
Director Sucursala Zonală Dolj: Dan COVEIANU
Director Sucursală: Constantin MOREGA

Agenţia Craiova
Adresa: Str. A.I. Cuza, bl.150, sc.1, et.1, ap.1
Craiova
Tel./Fax: 0251.416.062
Director Zonal: Octavian TUDORA

Suprafaţa agricolă a judeţului este de 590 mii ha, iar pentru valorificarea producţiei au fost înfiinţate, de-a lungul timpului,
numeroase întreprinderi prelucrătoare în diferite domenii: morăritpanificaţie, industrializarea laptelui, producerea şi rafinarea uleiului
comestibil, a zahărului, berii, prelucrarea şi conservarea cărnii, a legumelor, precum şi de producere şi distilare a alcoolului.

Codaş la investiţii străine
Potrivit unui raport remis de Oficiul Registrului Comerţului
Dolj (ORC), mediul economic instabil şi forţa financiară slabă a investitorilor străini care au ales această zonă a ţării pentru a-şi deschide
business-uri au făcut ca aproape 500 de companii cu capital străin să
dispară din judeţ, astfel că, la numai un an de la intrarea în Uniunea
Europeană, societăţile cu capital străin din Dolj se situează, ca număr, la aproape jumătate faţă de anii anteriori.
Datele centralizate de ORC arată că, la sfârşitul anului 2006,
în Dolj existau peste 1.200 de firme străine, în vreme ce, la finele lui
2007, mai erau în evidenţele ORC Dolj doar 884 de firme cu capital
străin, judeţul ocupând un loc codaş, la nivelul ţării, din punct de
vedere al investiţiilor străine (locul 35), cu toate că, în perioada 1993

-1996, Doljul se regăsea pe un loc fruntaş, ca şi capitaluri atrase, ca
urmare a investiţiilor coreenilor de la DAEWOO.
Totuşi, care sunt motivele pentru care investitorii “şi-au
închis porţile?” O parte din vină o poartă chiar aceştia. Unii dintre ei
nu şi-au majorat capitalului social potrivit prevederilor legale, alţii
nu şi-au preschimbat certificatele de înregistrare sau pur şi simplu
s-au mutat în alte judeţe şi regiuni ale ţării. Există şi motive pentru
care unii investitori au ocolit zona, fiind mai multe considerente
pentru care Doljul nu a fost perceput drept un judeţ atractiv pentru
oamenii de afaceri străini. Unul dintre motivele principale invocate
de potenţialii investitori străini este faptul că terenurile cu ieşire la
căi de acces principale nu sunt comasate. În al doilea rând, lipsa
utilităţilor de bază, precum gaze, electricitate, canalizare, apă curentă,
căi de acces, precum şi lipsa parcurilor industriale (în Dolj existând,
în România anului 2008, un singur parc de acest gen), constituie
motive solide care stau la baza numărului mic de investitori străini.

Febra FORD
Fabrica de automobile de la Craiova a fost dorită încă
din prima fază de ofertare de mari companii auto, precum FORD,

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

2007

2006

mii RON

mii EUR

mii RON

1 ASIBAN

24.200,00

7.251,37 15.750,00

2 OMNIASIG

16.000,00

4.794,29

3 ASIROM

13.200,00

3.955,29

4 ASTRA-UNIQA

mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

Cota de
piaţă
pentru
2007

Prime Brute Subscrise
3T 2007
mii RON

26,06 17.200,00

3T 2006

mii EUR

4.468,72

46,56

62,27

NA

NA

-

-

17,23

NA

NA

NA

NA

-

-

14,21

NA

NA

mii RON

5.212,91 10.860,00

mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

3.067,28

49,37

69,95

NA

NA

-

-

NA

NA

-

-

10.320,00

3.092,32

5.807,00

1.647,61

69,51

87,69

11,11

7.970,00

2.415,52

4.796,00

1.354,57

56,73

78,32

5 UNITA

7.090,54

2.124,63

3.281,05

930,93

106,13

128,23

7,64

5.005,85

1.517,15

2.557,00

722,19

84,64

110,08

6 ALLIANZ-ŢIRIAC

5.965,40

1.787,49

NA

NA

-

-

6,42

NA

NA

NA

NA

-

-

7 ARDAF

5.188,00

1.554,55

4.476,00

1.269,97

10,56

22,41

5,59

2.751,00

833,76

3.231,00

912,56

-19,70

-8,63

8 BT Asigurări

4.945,67

1.481,94

3.807,46

1.080,28

23,90

37,18

5,33

3.369,43

1.021,20

2.828,41

798,85

12,35

27,83

9 GENERALI

4.444,07

1.331,64

3.088,48

876,29

37,25

51,96

4,79

3.275,73

992,79

2.000,60

565,04

54,43

75,70

10 INTERAMERICAN

1.507,36

451,67

1.051,66

298,38

36,72

51,37

1,62

1.111,05

336,73

702,44

198,40

49,17

69,73

92.861,04 27.825,20 37.261,64 10.572,18

137,71

163,19

100,00 40.683,06 12.330,07 26.975,45 7.618,89

42,24

61,84

TOTAL COMPANII VIZITATE
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Sucursala Craiova
Adresa: Str. Arieş, nr.24
Craiova
Tel.: 0251.406.314
Fax: 0251.419.220
Director Sucursală: Cornel Constantin UDREA

Agenţia Craiova
Adresa: Str. Felix Aderca, nr.3
Craiova
Tel.: 0251.410.204
Unit Manager: Mirel BĂLĂCEANU

GENERAL MOTORS sau producătorul indian TATA. În luna aprilie a
anului trecut, FORD şi GENERAL MOTORS au depus scrisori de intenţie neangajate pentru preluarea uzinei din Bănie. Condiţiile impuse atunci de statul român pentru posibilii cumpărători ai uzinei
au fost ca firmele interesate să ceară un preţ cât mai mic şi să aibă
o cifră de afaceri de minimum 10 miliarde euro. În luna august, la
deschiderea ofertelor finale, doar americanii de la FORD au rămas
interesaţi de Automobile Craiova. După luni de negocieri cu statul
român, FORD a reuşit să obţină un contract de privatizare avantajos.
Astfel, privatizarea societăţii craiovene nu va salva numai fabrica, ci
şi locuri de muncă, FORD urmând să investească peste 675 milioane
euro pentru modernizarea şi retehnologizarea fabricii DAEWOO şi să
crescă numărul de angajaţi de la 3.900 la 7.000. Anual, din fabrica din
Oltenia vor ieşi peste 300.000 de maşini (la care se adaugă 300.000
de motoare şi cutii de viteză), dintre care 40% ar putea fi vândute pe
piaţa românească, restul urmând a fi exportate. Un lucru demn de
evidenţiat este faptul că patru companii care furnizează subansambluri auto pentru FORD (americanii de la JONHNSON CONTROLS,
spaniolii de la AUTOMOCION şi BAMESA, precum şi nemţii de la
KIRCHHOFF) ar putea investi, în regiune, în viitorul apropiat, cel pu-

ţin 150 milioane euro, pentru lansarea producţiei.
Preluarea fabricii de automobile Craiova de către compania americană FORD a deschis investitorilor “porţile încrederii” în
Oltenia. La doar câteva zile de la semnarea contractului, “victime ale
efectului FORD” au fost 12 reprezentanţi ai companiilor britanice, în
fruntea cărora s-a aflat Excelenţa-Sa Robin BARNETT, Ambasadorul
Marii Britanii la Bucureşti, care a făcut la Craiova o vizită de informare
şi de găsire a oportunităţilor de afaceri şi parteneriate.
O altă investiţie importantă care urmează să se realizeze
la Craiova aparţine portughezilor de la SONAE SIERRA. Compania
va aloca 153,6 milioane euro pentru construirea unui mall a cărui
inaugurare este programată pentru anul 2009. Centrul comercial va
avea o suprafaţă de 55.537 m.p. şi va dispune de 1.833 locuri de
parcare. ELECTROPUTERE, companie de renume a Olteniei, recent
privatizată, a fost cumpărată anul trecut de firma saudită AL ARRAB
Contracting. Firma arabă a preluat societatea doljeană pentru 2,3
milioane euro şi a anunţat că va investi 23 milioane euro pentru
relansarea producţiei.
Şi liderii companiilor de asigurare se aşteaptă ca situaţia economică a regiunii să se redreseze odată cu venirea FORD la

Daune plătite în perioada (mii RON):
Compania
2007
ASIBAN
OMNIASIG

2006
NA

3T 2007
NA

3T 2006
NA

NA

NA

NA

NA

NA

ASIROM

8.500,00

NA

NA

NA

ASTRA-UNIQA

3.820,00

2.464,00

2.681,00

1.768,00

UNITA

3.171,06

3.755,30

866,00

1.861,00

NA

NA

NA

NA

2.538,00

1.900,00

2.057,00

1.384,00

ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
BT Asigurări
GENERALI
INTERAMERICAN
TOTAL COMPANII VIZITATE

APRILIE 2008

NA

NA

NA

NA

1.165,66

9,09

698,55

0,93

NA

NA

NA

NA

19.194,72

8.128,39

6.302,55

5.013,93

Sucursala Oltenia
Adresa: Str. C.D. Fortunescu, nr.4
Craiova
Tel.: 0251.410.727
Fax: 0251.410.731
Director Sucursală: Nicolae PUIU
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - estimare PRIMM
1,51%
Alte clase de asigurări
3,36%
Asigurări de credite şi garanţii

Sucursala Dolj
Adresa: Str. Madona Dudu, bl.8
Craiova
Tel.: 0251.411.420
Fax: 0251.411.407
Director Sucursală: Marius FLORI

9,58 %
Asigurări de viaţă

3,26%
Alte asigurări de daune
3,61%
Incendiu
şi calamităţi naturale

25,61%
CASCO

17,96%
RCA

Craiova. Astfel, la întrebarea despre potenţialul economic al judeţului, asigurătorii locali au răspuns printr-un cuvânt alcătuit din patru
litere: FORD. Odată cu apariţia FORD, lucrurile se vor schimba în sens
pozitiv, a declarat Octavian TUDORA, Director Zonal, ASITRANSEUROINS. Localnicii nu par foarte deschişi către vreun tip de asigurare în mod special. Oltenii sunt interesaţi doar de asigurările obligatorii,
a precizat Nicolae PUIU, Director, Sucursala ARDAF. Asigurătorii nu
sunt însă foarte optimişti în ceea ce priveşte evoluţia economică a
judeţului. Zona Olteniei este ocolită istoric de investitori, fiind o zonă
preponderent de comerţ, ne-a declarat Dan COVEIANU, Director,
Sucursala Zonală BCR Asigurări. Se constată o mare lipsă de investitori
PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL DOLJ
Clasa de asigurări
Asigurări de Asigurări
viaţă:
generale, din
care:

2007
Prime Brute Subscrise
2006

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru anul 2007
mii RON
3T 2007
mii EUR
Prime Brute Subscrise
mii RON
3T 2006
mii EUR
Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 3T 2007
2007
2006
Daune plătite în perioada (mii RON):
3T 2007
3T 2006

8.891,75
2.664,35
3.966,29
1.125,35
113,83
136,76
9,58
4.568,47
1.384,59
2.627,19
742,02
64,00
86,60
11,23
36,94
9,09
23,32
0,93

83.969,30
25.160,85
33.295,35
9.446,83
140,55
166,34
90,42
36.114,59
10.945,47
24.348,26
6.876,87
39,89
59,16
88,77
19.157,77
8.119,30
6.279,23
5.013,00

străini, cei prezenţi fiind doar de talie mică şi de nişă, a punctat Procopie
FORŢAN, Director, Sucursala OMNIASIG. Totuşi, venirea investitorilor
de la FORD va stimula dezvoltarea pe orizontală şi pe verticală, este de
părere Ştefan LUNGU, Director, Sucursala ASIBAN.

Specificul pieţei locale: asigurările auto
Volumul primelor brute subscrise de companiile de asigurări care activează pe raza judeţului Dolj, în anul 2007, se ridică
la valoarea de 92,86 milioane lei (27,83 milioane euro). Rezultatele
comunicate de asigurători arată că portofoliile companiilor sunt

CASCO

RCA

23.780,49
7.125,67
13.353,22
3.788,68
69,87
88,08
25,61
17.398,92
5.273,20
9.428,93
2.663,09
74,03
98,01
42,77
4.630,93
3.485,75
2.418,62
1.954,00

16.680,33
4.998,15
13.515,15
3.834,63
17,72
30,34
17,96
12.407,85
3.760,53
10.371,38
2.929,27
12,83
28,38
30,50
5.644,86
4.375,43
3.582,54
2.814,00

Asigurări de Alte asigurări Asigurări Alte clase de
incendiu şi de DAUNE LA de credite şi asigurări
calamităţi PROPRIETĂŢI garanţii
naturale
(Asigurări
AGRICOLE
incluse)
3.351,29
1.004,19
2.397,20
680,15
33,35
47,64
3,61
2.419,18
733,20
1.809,86
511,17
26,07
43,43
5,95
110,93
112,64
46,79
108,50

3.031,11
908,25
1.440,86
408,81
100,66
122,17
3,26
548,02
166,09
830,00
234,42
-37,73
-29,15
1,35
44,84
5,00
44,84
-

3.122,00
935,49
1.895,33
537,76
57,12
73,96
3,36
2.553,00
773,75
1.323,58
373,83
81,92
106,98
6,28
-

1.403,42
420,53
693,60
196,79
93,00
113,69
1,51
788,78
239,06
585,51
165,37
27,06
44,56
1,94
226,21
140,48
186,85
136,00

TOTAL

92.861,04
27.825,20
37.261,64
10.572,18
137,71
163,19
100,00
40.683,06
12.330,07
26.975,45
7.618,89
42,24
61,84
100,00
19.194,72
8.128,39
6.302,55
5.013,93

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile vizitate
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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.

DOLJ
Piaţa asigurărilor
> Număr de unităţi locale: 35 (2005)
> Prime brute subscrise (2006): 89,02 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 292 (2006)

DOLJ

Parteneri Oficiali

acum şi on-line pe www.1asig.ro
Judeţ vizitat în 2007
Judeţ deja prezentat
Judeţ în prezentare

2008
Forumul Regional de Pensii Private
Februarie

Martie

Mai

Iunie

Iulie

Septembrie

Octombrie

Târgu Mureş
Cluj - Napoca

Conferinţa Naţională
de Pensii Private

CRAIOVA
TIMIŞOARA
sinaia
BRAŞOV

Bucureşti, 15 octombrie 2008

SIBIU

Ziua Pensiilor Private

bACĂU

în cadrul

iAŞI
cONSTANŢA
Bucureşti
pLOIEŞTI

Sinaia, 21 mai 2008

2008

Ziua Asigurărilor
Iunie

Ianuarie

Februarie
Martie
Aprilie

Forumul Internaţional
Asigurări - Reasigurări

Slobozia
Buzău

Iulie

IAŞI
Sibiu

TÂRGU MUREŞ

Piatra - Neamţ
Septembrie

Vaslui
CONSTANŢA

Alexandria
Giurgiu

BRAȘOV
FOCŞANI

ALBA - IULIA

Craiova

BACĂU

Octombrie

PLOIEŞTI

Noiembrie

Brăila
Galaţi

DOLJ

Sucursala Craiova
Adresa: Str. A.I. Cuza, nr.38
Craiova
Tel.: 0251.418.441
Fax: 0251.418.444
Director Sucursală: Dorin TOMA

dominate de asigurările pentru autovehicule, care deţin o pondere
de 43,57% în totalul primelor, acestea generând subscrieri de circa
40,46 milioane lei (12,12 milioane euro). Asigurările auto constituie
motorul pieţei locale de profil, a declarat Cristina ŞERBAN, Director,
Sucursala UNITA, cu prilejul vizitelor echipelor Programului “Unde
Mă Asigur?”.
Astfel, asigurările CASCO, a căror pondere în portofoliu este
de peste 25%, au generat subscrieri de 23,78 milioane lei (7,12 milioane euro), iar poliţele RCA au înregistrat prime în valoare de 16,68
milioane lei (aproximativ 5 milioane euro). Cu un procentaj de peste
6%, asigurările property au generat prime în valoare de 6,38 milioane
lei (1,91 milioane euro), iar asigurările de viaţă, a căror pondere în portofoliile companiilor este de 9,58%, au înregistrat subscrieri de 8,89
milioane lei (2,66 milioane euro). Totodată, în anul 2007, valoarea daunelor plătite de asigurători s-a cifrat la 19,15 milioane lei, pe segmentul asigurărilor generale, şi la 37.000 lei, pe sectorul asigurărilor viaţă.
Daunele “voluminoase” plătite de asigurătorii de pe piaţa
locală au ajuns anul trecut chiar şi la cifre de peste 1 milion lei pe
eveniment, cele mai mari despăgubiri fiind plătite pentru poliţe property, poliţe de asigurare a persoanelor aflate în dificultate sau poliţe
facultative auto CASCO.

Agenţia Craiova
Adresa: Bd. Carol I, M5-M6, parter
Craiova
Tel./Fax: 0251.410.439
Director Agenţie: Alin PIGULEA

APRILIE 2008

Agenţia Craiova
Adresa: Str. Spania, nr.11
Craiova
Tel.: 0251.419.212
Fax: 0251.416.624
Director Agenţie: Remus VÎLCEANU

ASIROM este de departe asigurătorul care a plătit în 2007
cea mai mare despăgubire pentru un eveniment: 325.000 euro, pentru o poliţă de asigurare de incendiu şi calamităţi. Totodată, ASIROM
este compania care a “suferit” cel mai mult în anul 2007 la capitolul
daune, aceasta înregistrând despăgubiri totale de 8,5 milioane lei. La
mare distanţă urmează Sucursala locală a ARDAF, care a despăgubit
cu circa 178 mii lei o poliţă de accidente pentru persoane. O daună
de valoare mare a plătit anul trecut şi ALLIANZ-ŢIRIAC, pentru o asigurare CASCO, în urma furtului unui autoturism.
COMPANIA
ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
OMNIASIG Viaţă
UNITA

VALOARE DAUNA
DESCRIERE
ANULUI (lei)
DAUNĂ
148.345
furt auto
178.346
accident persoane
120.000
daună agricolă
1.084.623 incendiu şi calamităţi
45.000
poliţă CASCO
3.612
deces
166.000
NA

RATA DAUNEI
NA
NA
57%
NA
63%
NA
68%

Agenţia Judeţeană Dolj
Adresa: Str. C.D. Fortunescu, nr.4
Craiova
Tel.: 0251.510.317
Fax: 0251.510.485
Director Agenţie Judeţeană: Ion BADEA
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Agenţia Craiova
Str. C.D. Fortunescu, nr.10
Craiova
Tel.: 0251.414.710
Fax: 0251.416.130
Director Agenţie: Cristian Claudiu PAŞOL

Agenţia Craiova
Adresa: Str.Unirii, bl. Popa Şapcă nr. 16,
sc. A, ap. 9
Craiova
Tel./Fax: 0251.418.144
Area Manager: Aura OLTENCEANU

euro), în vreme ce ocupanta locului trei, ASIROM, cu o cotă de piaţă
de 14,2%, a consemnat subscrieri de 13,2 milioane lei (3,95 milioane euro).

De la auto la agricol

ASIBAN, liderul incontestabil al pieţei doljene
De departe, liderul pieţei asigurărilor din judeţul Dolj este
ASIBAN, societate aflată, în prezent, în proces de vânzare. Compania
se regăseşte în prima poziţie a clasamentului pe ambele clase de asigurări, life şi non-life.
Astfel, veniturile din prime brute subscrise ale ASIBAN au
atins, în 2007, valoarea de 7,25 milioane euro (24,2 milioane lei), în
creştere nominală în monedă europeană cu peste 62% faţă de anul
precedent. Cea mai mare pondere în totalul primelor subscrise o deţine clasa asigurărilor auto facultative CASCO (44,21%), care a adus,
pe perioada anului financiar 2007, venituri de 10,7 milioane lei. Alte
clase de asigurări care au susţinut creşterea companiei sunt: asigurările de viaţă - cu o pondere în portofoliul companiei de 17,36% şi
care au adus venituri din prime de 4,2 milioane lei -, asigurările de
credite şi garanţii - cu o pondere de 12,85% şi venituri din prime de
3,11 milioane lei -, şi asigurările RCA - 3,03 milioane lei prime brute
subscrise, cu o pondere în portofoliul companiei de 12,52%.
Pe următoarele poziţii ale clasamentului se regăsesc
două companii membre ale VIENNA Insurance Group: OMNIASIG
şi ASIROM. Astfel, OMNIASIG a încheiat anul trecut cu prime brute
subscrise în valoare de 16 milioane lei (aproximativ 4,8 milioane
STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - 2007
Compania
Asigurări de
Asigurări
viaţă:
generale, din
care:

CASCO

Deşi judeţul Dolj nu se poate lăuda cu un mediu economic
dezvoltat, specificul preponderent agricol al zonei vine în întâmpinarea companiilor locale de profil, oferind o bună oportunitate de
creştere şi dezvoltare pe acest segment. Astfel, zona beneficiază de
o suprafaţă agricolă extinsă, cu o pondere semnificativă la nivel naţional, care a început să fie exploatată mai intens de agenţii economici
locali.
În acelaşi timp, aceasta este stimulată şi de acordarea subvenţiilor de către stat, precum şi prin facilitarea accesării de credite
pentru investiţii în agricultură. Zona are un potenţial important în
ceea ce priveşte asigurările agricole, mai ales ca rezultat al introducerii
obligativităţii acestei poliţe în vederea obţinerii unei subvenţii de stat, a
declarat Procopie FORŢAN.
De aceeaşi părere este şi Directorul Sucursalei ASTRAUNIQA, Dorin TOMA: Am început să vindem foarte bine asigurările
agricole care sunt un reper important pentru dezvoltarea acestui segment în regiune. De asemenea, un alt factor de impulsionare a acestui tip de asigurare sunt şi fondurile europene, care vor avea o contribuţie considerabilă în domeniu. Este un judeţ cu o suprafaţă agricolă
importantă şi, cum o mare parte din fondurile europene vin pe agricultură, acestea vor influenţa şi asigurările agricole, este de părere Ştefan
LUNGU.
Pentru următorii doi ani, asigurările de locuinţe şi asigurările agricole reprezintă clasele de asigurări cu cel mai mare potenţial de
creştere din judeţ, a opinat Ion BADEA, Director, Agenţia Judeţeană

RCA+CARTE
VERDE

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

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

Alte clase de
asigurări

1

ALLIANZ-ŢIRIAC

20,87

79,13

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2

ARDAF

2,74

97,26

21,34

53,78

5,96

14,05

-

2,14

3

ASIBAN

17,36

82,64

44,21

12,52

4,13

7,85

12,85

1,07

4

ASIROM

10,00

90,00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5

ASTRA-UNIQA

-

100,00

42,73

48,67

3,27

2,15

0,12

3,07

-

100,00

61,00

23,42

14,11

-

-

1,47

1,22

98,78

52,37

32,96

10,34

-

-

3,11

6

BCR Asigurări

7

BT Asigurări

8

GENERALI

20,84

79,16

44,22

7,73

20,07

4,05

-

3,09

9

INTERAMERICAN

66,23

33,77

8,75

15,78

5,22

-

-

4,03

10 OMNIASIG

-

100,00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

11 UNITA

-

100,00

40,58

51,14

3,15

-

-

5,14
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Agenţia Craiova
Adresa: Bd. Carol I, nr.84
Craiova
Tel.: 0251.406.340
Fax: 0251.418.229
Agency Manager: Maria SPIRIDON

Sucursala Dolj
Adresa: Str. I Maiorescu, bl.2, parter
Craiova
Tel.: 0251.414.243
Fax: 0251.416.928
Director Regional Sud-Vest: Procopie FORŢAN

BT Asigurări. Astfel, toate proiectele de finanţare vor fi condiţionate
de asigurarea investiţiei (utilaje, spaţii de depozitare, exploatări agricole şi ferme de animale), şi este foarte probabil ca ponderea asigurărilor specifice domeniului agricol să aibă cea mai rapidă creştere
comparativ cu celelalte categorii de asigurări.
Piaţa asigurărilor agricole s-a dezvoltat mult în ultimul timp,
iar competiţia pe piaţă a devenit deja acerbă, precizează Cristian
Claudiu PAŞOL, Director, Agenţia GENERALI. Deşi sunt încă multe
probleme de rezolvat la nivel local, companiile sunt optimiste în
ceea ce priveşte dezvoltarea asigurărilor agricole, având certitudinea că vor reuşi să facă faţă cu succes provocărilor cu care se vor
confrunta în următoarea perioadă, astfel încât să fie acoperite toate
nevoile de protecţie ale agricultorilor prin dezvoltarea unor produse
noi, care să vină în întâmpinarea cerinţelor pieţei.

Perspectivele segmentului life
Craiova, reşedinţa judeţului Dolj, unul dintre cele mai importante oraşe ale României, cu o populaţie de peste 400 de mii de
locuitori, reprezintă un imens potenţial asigurabil pentru companiile
care oferă asigurări de tip life. Însă, spre deosebire de alte regiuni

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ, 2007*
Compania

Prime Brute Subscrise
2007
mii RON mii EUR

2006
mii RON mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

1 ASIBAN

4.200,00 1.258,50 2.250,00

2 ASIROM

1.320,00

395,53

3 ALLIANZ-ŢIRIAC

1.244,74

372,98

NA

NA

-

-

4 INTERAMERICAN

998,32

299,14

796,34

225,95

19,58

32,40

5 GENERALI

926,16

277,52

652,13

185,03

35,46

49,99

6 ARDAF

142,00

42,55

234,00

66,39

-42,12

-35,91

60,52

18,14

33,82

9,59

70,71

89,01

8.891,75 2.664,35 3.966,29 1.125,35

113,83

136,76

7 BT Asigurări
TOTAL COMPANII
VIZITATE

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

APRILIE 2008

NA

638,39

78,05

97,14

NA

-

-

ale ţării, precum zona Ardealului, populaţia din Dolj este mai puţin
deschisă faţă de aceste produse.
Printre cauzele enumerate de asigurătorii vizitaţi de către
echipele Programului “Unde Mă Asigur?” se regăsesc mentalitatea specifică zonei, puterea scăzută de cumpărare a populaţiei, cât
şi lipsa unor investitori străini, care să introducă politici de resurse
umane moderne.
Deşi suntem o agenţie relativ tânără, întâlnim, destul de des,
o reticenţă a oamenilor faţă de asigurările de viaţă, cauzată de politica
excesiv de agresivă pe care au practicat-o agenţii de asigurare în trecut,
a declarat Mirel BĂLĂCEANU, Unit Manager, AIG Life.
Totuşi, ca şi la nivel naţional, 2007 a reprezentat un an
bun pentru asigurările de viaţă în judeţul Dolj, contribuţia cea mai
importantă având-o campania de aderare pentru pensiile administrate privat. Datorită Pilonului II, oamenii încep să conştientizeze mai
bine necesitatea acestor servicii, a menţionat Alin PIGULEA, Director,
Agenţia BCR Asigurări de Viaţă.
Printre produsele care au căutare în judeţul Dolj, cele de
tip pensie şi cele destinate copiilor sunt pe primele două locuri.
Priorităţile oltenilor sunt mai întâi copiii şi pensia, după aceea se gândesc să îşi asigure viaţa, a precizat Alina ANDRIŢOIU, Director, Agenţia

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ, 2007*
Prime Brute Subscrise
Evoluţie Evoluţie
Compania
2007
2006
reală în nominală
RON
în EUR
mii RON mii EUR mii RON mii EUR
1 ASIBAN
20.000,00 5.992,87 13.500,00 3.830,33
41,31
56,46
2 OMNIASIG
16.000,00 4.794,29
NA
NA
3 ASIROM
11.880,00 3.559,76
NA
NA
4 ASTRA-UNIQA 10.320,00 3.092,32 5.807,00 1.647,61
69,51
87,69
5 UNITA
7.090,54 2.124,63 3.281,05 930,93 106,13 128,23
6 ARDAF
5.046,00 1.512,00 4.242,00 1.203,57
13,46
25,63
7 BT Asigurări
4.885,15 1.463,80 3.773,65 1.070,69
23,48
36,72
8 ALLIANZ-ŢIRIAC 4.720,66 1.414,51
NA
NA
9 GENERALI
3.517,91 1.054,12 2.436,34 691,26
37,73
52,49
10 INTERAMERICAN
509,04
152,53
255,31
72,44
90,18 110,56
TOTAL COMPANII
83.969,30 25.160,85 33.295,35 9.446,83 140,55 166,34
VIZITATE
*Tabelul include doar companiile care au furnizat date
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Agenţia Dolj
Adresa: Str. Ştefan cel Mare, nr.12, et.3
Craiova
Tel.: 0251.417.676
Fax: 0251.417.670
Director Agenţie: Alina ANDRIŢOIU

Sucursala Dolj
Adresa: Str. Înfrăţirii, nr. 2, bl.10D-10E
Craiova
Tel./Fax: 0251.411.052
Director Sucursală: Cristina ŞERBAN

OMNIASIG Asigurări de Viaţă.
O altă diferenţă importantă între Ardeal şi Oltenia este
legată de strategia de vânzări adoptată de companiile de asigurări
de viaţă. În timp ce în Ardeal orientarea este către mediul rural, în
Oltenia se manifestă o deschidere spre mediul urban. Mediul rural
este foarte slab dezvoltat, drept pentru care ne-am orientat către consolidarea poziţiei în zona urbană, a declarat Remus VÎLCEANU, Director,
Agenţia AVIVA. Subscriem peste 75% în Craiova, în vreme ce doar circa
25% în restul judeţului, mai mult de 65% dintre clienţii noştri fiind persoane juridice, a subliniat Ştefan LUNGU. Extinderea teritorială pentru
dezvoltarea afacerilor în întreg judeţul, nu numai în Craiova, constituie
un obiectiv principal pentru anul în curs, a completat Maria SPIRIDON,
Agency Manager, Agenţia INTERAMERICAN.
Repartiţia primelor brute subscrise în judeţul Dolj în anul 2007

COMPANIA

PBS*
persoane
fizice

PBS persoane
juridice

PBS în reşedinţa PBS în restul
de judeţ
judeţului

ALLIANZ-ŢIRIAC

NA

NA

96%

4%

ASIBAN

35%

65%

75%

25%

ASTRA-UNIQA

73%

27%

75%

25%

BCR ASIGURĂRI

38%

62%

96%

4%

GENERALI

60%

40%

80%

20%

OMNIASIG

60%

40%

90%

10%

OMNIASIG Viaţă

90%

10%

100%

0%

UNITA
40%
*PBS (Prime Brute Subscrise)

60%

NA

NA
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Potenţial pentru piaţa de brokeraj
Realităţile economice din judeţul Dolj nu au oferit cele mai
bune premise pentru o dezvoltare intensivă a asigurărilor şi, respectiv, a parteneriatului dintre brokeri şi companiile de profil, la nivel
local. În aceste condiţii, iniţial, asigurătorii locali au pus accent pe
dezvoltarea reţelelor de agenţi proprii. Totodată, evoluţia pozitivă a
pieţei locale din ultimii ani, precum şi dorinţa companiilor de profil din judeţul Dolj de a-şi diversifica portofoliul şi de a-şi consolida
poziţiile pe anumite clase de asigurări mai profitabile au favorizat şi
îmbunătăţirea relaţiei cu intermediarii, care au venit în întâmpinarea
acestora, fiind deschişi unei relaţii reciproc avantajoase.
Astfel, spre deosebire de alte judeţe similare ca dezvoltare
economică, Doljul se poate lăuda cu o bună reprezentare a brokerilor la nivel local, pe piaţă activând mai multe companii locale de profil, precum şi reprezentanţe ale unor companii de brokeraj de la nivel naţional (ROMASIG, PRIMASIG, ASIREX, ASIGEST- AGRI, ASIBROK,
MILLENIUM, TOP ASIG). În acest context, primele intermediate de către sucursalele companiilor de asigurări din judeţul Dolj sunt în creştere de la an la an, semn că acestea încep să conştientizeze avantajele
unei colaborări eficiente cu brokerii de asigurare. Ponderea primelor
brute subscrise prin intermediul brokerilor este de 45%, intenţionăm ca,
pe viitor, acest procent să crească, a adăugat Cristina ŞERBAN.
Ne dorim dezvoltarea unui parteneriat cinstit şi corect cu
brokerii de asigurare; perspectiva de dezvoltare le aparţine, a precizat
Procopie FORŢAN. De aceeaşi părere este şi Dan COVEIANU, care
subliniază importanţa unei relaţii echitabile între asigurători şi brokeri: Colaborarea cu brokerii presupune un parteneriat cu avantaje bilaterale, iar aceştia trebuie să înţeleagă că preţul nu este unicul criteriu
de selecţie.

ROMASIG Broker
de Asigurare

TOP ASIG Broker
de Asigurare

Adresa: Str. Romain Rolland, nr.3
Craiova
Tel./Fax: 0251.597.211
Sales Manager: Adriana-Olga BRĂGARU
Financiar Manager: Larisa-Mihaela ŞMIT

Adresa: Str. Sărarilor, nr.28
Craiova
Tel.: 0251.422.766
Fax: 0251.420.009
Administrator: Mariana IONESCU
Economist: Carmen PÎRVULEŢU

Anul X - Numărul 3/2008 59

DOLJ

Adresa: Calea Bucureşti, nr.2, bl.10, sc.E,
parter
Craiova
Tel/Fax.: 0351.442.293
Director Sucursală: Septimius POPA

Adresa: Str. A.I. Cuza, bl. 6A, et.1, ap.2
Craiova
Tel./Fax: 0251.598.409
Director General: George RADU

În acelaşi timp, societăţile de intermediere atrag atenţia
asupra profesionalizării asigurătorilor şi flexibilităţii acestora: Vom
dezvolta relaţiile cu companiile care vor da dovadă de promptitudine în
gestionarea daunelor, aspectul cel mai important pentru clienţii noştri,
comentează Mariana IONESCU, Administrator, TOP ASIG Broker de
Asigurare.
De asemenea, specificul agricol al zonei nu a fost deloc
neglijat de către societăţile de profil, unele dintre acestea reuşind să obţină rezultate notabile în acest sens: Am reuşit să realizăm aproximativ 25% din portofoliu pe agricol, procentaj care este
într-o creştere continuă, datorită legislaţiei şi obligativităţii acestei
asigurări în vederea obţinerii unei subvenţii de la stat. Nu neglijăm
nici celelalte clase de asigurări, judeţul Dolj, precum şi Regiunea
Sud având un mare potenţial de creştere, consideră George RADU,
Director General, ASIGEST AGRI. În aceeaşi direcţie se îndreaptă şi un alt broker important la nivelul judeţului, MILLENIUM
INSURANCE, care este convins că cel mai mare potenţial îl prezintă clasele de asigurări agricole şi property, care vor fi puternic
valorificate în următorii ani, a precizat Septimius POPA, Directorul
Sucursalei.
Analizând specificul asigurărilor în judeţul Dolj, echipele Programului “Unde Mă Asigur?” au ajuns la concluzia că
aceasta este o piaţă cu suficient potenţial pentru dezvoltarea armonioasă atât a asigurătorilor, cât şi a brokerilor. În final, scopul
este satisfacerea cât mai bună a intereselor clientului, obiectiv
care poate fi atins prin colaborarea fructuoasă a tuturor celor implicaţi.

INTERMEDIERI
PRIN BROKERI

COMPANIA
ALLIANZ-ŢIRIAC

18%

ASIBAN

30%

ASIROM

12%

ASITRANS-EUROINS

50%

ASTRA-UNIQA

3%

BCR Asigurări

64%

BT Asigurări

10%

GENERALI

30% - 40%

OMNIASIG

19%

UNITA

45%

Optimism
Concluzia principală care s-a desprins în cadrul vizitelor
echipelor Programului “Unde Mă Asigur?” în Dolj a fost că, în
pofida numeroaselor probleme cu care se confruntă judeţul, liderii
companiilor de asigurări dovedesc un optimism realist în ceea ce
priveşte creşterea economică la nivel regional, dezvoltarea infras-

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE BROKERAJ DIN JUDEŢUL DOLJ
Compania

Prime Intermediate - 2007

mii RON
ASIGEST Agri

mii EUR

Prime Intermediate - 2006

mii RON

mii EUR

Evoluţie
reală în
RON

Evoluţie
nominală
în EUR

STRUCTURA PORTOFOLIULUI - 2007
Asigurări auto
(CASCO+RCA)

Asigurări
property

Alte clase de
asigurări

2.265,40

678,81

1.336,00

379,06

61,74

79,08

84,00

15,39

0,61

MILLENIUM Insurance

739,98

221,73

NA

NA

-

-

82,38

14,96

2,66

TOP Asig

727,49

217,99

529,77

150,31

30,98

45,03

70,03

28,42

1,54

APRILIE 2008

51

DOLJ
ANGAJAŢI CU
CARTE DE
MUNCĂ

COMPANIA

AGENŢI/
COLABORATORI
(TOTAL)

AGENŢI/
COLABORATORI
ACTIVI

ALLIANZ-ŢIRIAC

21

50

50

ARDAF

36

241

213

ASIBAN

25

100

100

ASIROM

49

268

268

ASTRA-UNIQA

42

356

285

BCR Asigurări

28

NA

NA

BCR Asigurări De Viaţă

31

31

20

BT Asigurări

36

212

110

GENERALI

3

180

95

INTERAMERICAN

5

37

37

OMNIASIG Viaţă

2

30

27

UNITA

17

200

70

tructurii, a sectorului de prestări-servicii, a practicării unei agriculturi de mare randament şi, de ce nu, a turismului, odată cu marile
investiţii străine care se anunţă într-un orizont de timp apropiat.
Totodată, una din marile probleme cu care se confruntă
asigurătorii locali este şi lipsa forţei de muncă specializată: E foarte
greu de găsit forţă de muncă în asigurări, se impune cu necesitate recrutarea de personal din afara sistemului, a declarat Cornel Constantin
UDREA, Director, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC.
Astfel, multe companii de asigurări locale au ca principal
obiectiv pentru anul în curs întărirea forţei de vânzare, creşterea
portofoliului de clienţi, micşorarea ratei daunalităţii şi, nu în ultimul
rând, creşterea profitului: Obiectivele Sucursalei noastre, pentru anul
2008, privesc atingerea target-ului de venituri, consolidarea poziţiei
de top pe piaţa locală, promovarea în special a produselor non-auto,
promptitudine în instrumentarea şi plata dosarelor de daună, dezvoltarea reţelei de vânzări prin recrutarea unui număr cât mai mare de agenţi
de asigurare şi, nu în ultimul rând, îmbunătăţirea nivelului de pregătire
profesională al salariaţilor şi colaboratorilor, a declarat Marius FLORI,
Director, Sucursala ASIROM.
Vlad BOLDIJAR

Echipa EDITORIALĂ

Vlad PANCIU
Coordonator Program

Vlad BOLDIJAR
Editor
Coordonator Rubrică

Oleg DORONCEANU
Editor

Liviu HULUŢĂ
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?”.

Mulţumim

pentru sprijinul acordat Programului
Nissan Pathfinder
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Un eveniment

ZIUA ASIGURĂRILOR Craiova

În Dolj, asigurătorul
sfinţeşte locul...
Potenţialul economic al judeţului Dolj este mult
sub realizările şi rezultatele companiilor locale de asigurări.
Fie că vorbim despre reducerea ratei daunelor pe segmentul
auto, diversificarea portofoliului sau creşterea profitabilităţii,
asigurătorii locali şi-au îndeplinit, în mare, obiectivele.
Acestea sunt principalele concluzii desprinse cu
ocazia ZILEI ASIGURĂRILOR, desfăşurată recent la Craiova,
eveniment devenit deja tradiţional cu ocazia vizitelor echipelor Programului “Unde Mă Asigur?” în judeţele ţării.
Astfel, mediul economic al judeţului Dolj este destul de modest, marcat de lipsa marilor obiective asigurabile
şi preponderenţa sectorului agricol, care este încă insuficient
valorificat. În acelaşi timp, o parte semnificativă a populaţiei
locuieşte în mediul rural, având un nivel de trai relativ scăzut.
În aceste condiţii, sunt remarcabile succesele realizate de
către liderii sucursalelor/agenţiilor companiilor de asigurări
din judeţul Dolj, care se pot lăuda cu rezultate mult peste
potenţialul judeţului. Omul sfinţeşte locul, sursa de creştere şi
dezvoltare a companiilor este în regiune şi nu la centru, a precizat Romeo JANTEA, Director General, FINCOP Broker de
Asigurare, şi Invitat Special la întâlnirea de breaslă a asigurătorilor din Dolj.
Exemplele elocvente în acest sens sunt cele ale
ASIBAN şi ASTRA-UNIQA, care ocupă în clasamentul intern al
companiilor locul unu, respectiv, trei, excluzând Bucureştii şi
Ilfov. Ne-am orientat spre segmentul de retail datorită realităţilor existente în judeţ şi am reuşit să ne fidelizăm clienţii, menţinând, în acelaşi timp, o bună colaborare cu băncile şi companiile de leasing, a precizat Ştefan LUNGU, Director, Sucursala
ASIBAN. Pe de altă parte, cheia succesului o reprezintă dezvoltarea unei puternice reţele de agenţi, persoane fizice, a comentat Dorin TOMA, Director, Sucursala ASTRA-UNIQA.
În acest context, companiile de asigurare din judeţul Dolj au adus o contribuţie considerabilă la creşterea înregistrată de Regiunea de Sud-Vest în 2007, marcând în anul
precedent cea mai semnificativă dezvoltare, de peste 65% în
monedă europeană. Regiunea reprezintă, astfel, aproape 5%
din piaţa asigurărilor, volumul subscrierilor realizate în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea depăşind în anul 2007
valoarea de 105 milioane euro.
Un subiect important abordat în discuţiile care
s-au purtat în cadrul ZILEI ASIGURĂRILOR de la Craiova a
fost şi creşterea profitabilităţii asigurătorilor şi brokerilor de
asigurare locali. Aceasta, mai ales în contextul în care situaţia s-a schimbat faţă de perioada precedentă, când atragerea cotei de piaţă prima în faţa realizării de profit. Obiectivul
pentru 2007 a fost obţinerea profitului prin diversificarea
portofoliului non-auto, a menţionat Marius FLORI, Director,
Sucursala ASIROM. Diminuarea ratei daunei pe segmentul
auto o putem realiza prin dezvoltarea altor segmente de asigurare. Dintre acestea, cele de tip property prezintă un potenţial deloc de neglijat, a adăugat Cornel Constantin UDREA,
Director, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC. De aceeaşi părere este şi
Procopie FORŢAN, Director, Sucursala OMNIASIG: Asigurările
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de tip property şi de răspundere civilă sunt cele mai promiţătoare şi ne canalizăm toate eforturile spre exploatarea acestei
clase cu mare potenţial.
Existenţa la nivelul judeţului Dolj a unor brokeri
locali sau a unor reprezentanţe teritoriale ale brokerilor naţionali este văzută de către asigurători drept una din posibilele soluţii de creştere a industriei de profil, în special pe
segmentul asigurărilor generale. Societăţile de asigurare nu
vor putea face faţă tuturor provocărilor furnizate de piaţă. În
acest context, este necesară diversificarea canalelor de distribuţie, brokerii jucând un rol esenţial în acest sens, a declarat
Bogdan STAN, CEO, ASITRANS-EUROINS, şi Invitat Special la
ZIUA ASIGURĂRILOR de la Craiova.
Societăţile de intermediere în asigurări sunt bine
reprezentate la nivel local, comparativ cu alte judeţe similare
ca dezvoltare, acestea făcând paşi serioşi în ceea ce priveşte
dezvoltarea parteneriatului reciproc avantajos cu companiile locale de profil.
Lucrăm cu majoritatea companiilor de asigurare
din judeţ, colaborarea dintre noi întemeindu-se pe seriozitate,
echitate şi profesionalism, precizează Larisa Mihaela ŞMIT,
Financiar Manager, ROMASIG Broker de Asigurare.
Acelaşi potenţial este constatat şi de către George
RADU, Director General, ASIGEST-AGRI, care consideră că
piaţa de brokeraj este pe un trend ascendent în judeţ, asigurătorii conştientizând avantajele pe care le poate aduce o relaţie
profesionistă cu brokerii de asigurare.
Totodată, liderii companiilor locale de asigurări
şi brokeraj prezenţi la eveniment au căzut de acord asupra
faptului că pe piaţă mai este loc şi pentru alte companii de
brokeraj în asigurări, piaţa fiind încă departe de saturaţie.
Piaţa de intermediere din Dolj are potenţial şi este
încă slab reprezentată, dacă privim faptul că la nivel naţional
sunt înregistraţi circa 400 de brokeri de intermediere, a constatat Gheorghe GRAD, Director General, SRBA, şi Invitat Special
al evenimentului.
Deşi asigurătorii doljeni înregistrează creşteri de la
an la an, nu puţine sunt provocările care stau în faţa acestora,
fie că vorbim despre diversificarea portofoliului şi orientarea
spre o activitate mai profitabilă sau spre creşterea gradului
de educaţie a populaţiei în domeniul asigurărilor.
Rămâne de văzut în ce măsură vor influenţa noile
investiţii anunţate, pentru acest an şi pentru cei viitori, piaţa
asigurărilor din judeţul Dolj.
Oleg DORONCEANU
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Mediafax Talks about Private Pensions

FOTO: MEDIAFAX / RĂZVAN CHIRIŢĂ

11 martie 2008
Hotel INTERCONTINENTAL

Funcţionarea sistemului de pensii private obligatorii după
etapa de aderare iniţială şi creşterea pieţei pensiilor facultative au fost
discutate la conferinţa Mediafax Talks about Private Pensions, care
a avut loc marţi, 11 martie 2008.
Varujan VOSGANIAN, Ministrul economiei şi finanţelor, şi
Mircea OANCEA, Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private, au vorbit despre garantarea unui randament minim
la fondurile de pensii private şi despre eventualele modificări ale legislaţiei privind pensiile private.
Alţi vorbitori au fost: Stere FARMACHE, Preşedintele Bursei de
Valori Bucureşti, Paul PĂCURARU, Ministrul muncii, familiei şi egalităţii
de şanse, Mariana CÂMPEANU, Preşedintele Casei Naţionale de Pensii
şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, şi Aurel GUBANDRU, Preşedintele
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.
Reprezentanţii fondurilor de pensii au analizat situaţia actuală a pieţei pensiilor facultative (Pilonul III) şi au prognozat evoluţia
ei în 2008.
La Mediafax Talks about Private Pensions au participat în
jur de 120 de reprezentanţi ai fondurilor de pensii, directori din companiile de asigurări şi bănci, directori generali şi de resurse umane din
cadrul marilor angajatori, emitenţi BVB.

Conferinţa Naţională a Brokerilor de Asigurare
28 martie 2008
Ediţia a III-a
Hotel MARRIOTT
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ING Asigurări de Viaţă şi-a prezentat rezultatele
12 martie 2008
Hotel MARRIOTT, sala Brăila

Hotel MARRIOTT a găzduit, în data de 12 martie a.c., conferinţa
de presă susţinută de ING Asigurări de Viaţă, care şi-a prezentat rezultatele obţinute în anul 2007.
ING Asigurări de Viaţă a subscris, în 2007, prime brute în
valoare de 501,1 milioane lei, în creştere cu 15% faţă de 2006, în timp
ce profitul a scăzut cu 10,7 milioane lei, până la 31,1 milioane lei, pe
fondul investiţiilor semnificative făcute de companie pentru lansarea
pe piaţa pensiilor private.
Astfel, asigurătorul a realizat o creştere sub media pieţei, care
a înregistrat o evoluţie nominală în monedă europeană de 33,54%.
Pentru noi, aceste rezultate sunt pozitive pentru că presupun
o creştere sănătoasă pe termen lung, chiar dacă pe termen scurt este
reflectată printr-o scădere a profitului cu 25,6%, motivată de investiţiile
considerabile făcute pentru lansarea fondurilor de pensii, a precizat
Bram BOON, Director General al ING Asigurări de Viaţă.
Ne-am axat, în principal, pe creşterea numărului de clienţi cu
venituri medii, cărora ne-am adresat cu produsul de protecţie SMART,
acesta reprezentând 24% din poliţele vândute, a declarat Cornelia
COMAN, Director General Adjunct, ING Asigurări de Viaţă.

Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consul
tanţă în Asigurări din România (UNSICAR) a organizat, în data de 28
martie, Conferinţa Naţională a Brokerilor de Asigurare.
Conferinţa a dezbătut teme actuale ale activităţii de intermediere şi consultanţă în asigurări, aduse în dezbaterea a numeroşi specialişti din cadrul societăţilor membre şi non-membre UNSICAR, companiilor de asigurări, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).
Implicarea UNSICAR în domeniul reglementării pieţei, precum şi
dialogul purtat cu reprezentanţii asociaţiei profesionale a pieţei reprezintă unul dintre aspectele pozitive constatate de autoritatea de supraveghere în anul 2007, a declarat Aurelia CRISTEA, Membru în Consiliul
CSA, cu ocazia celei de a III-a Ediţii a Conferinţei Naţionale a Brokerilor
de Asigurare.
La aceeaşi conferinţă, Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele asociaţiei profesionale a intermediarilor în asigurări, a declarat: UNSICAR
îşi va modifica statutul în scopul atragerii de noi membri din rândul brokerilor de pensii.
În prezent, cei 73 de membri ai UNSICAR concentrează 67%
din totalul veniturilor înregistrate de piaţa brokerajului în asigurări,
în 2007.
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Reasigurările
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cer transparenţă în Est
12th All-Russia Conference on Reinsurance
27-28 martie 2008
Moscova, Rusia
Primele de reasigurare încasate de către companiile de profil
din Rusia se află pe un trend descendent. Cauza principală a acestui
fenomen este efortul autorităţii de supraveghere din Rusia de eliminare a schemelor de pe piaţă (practici de evaziuni fiscale în domeniul asigurărilor), în care sunt implicate şi operaţiunile de reasigurare, a punctat Tatiana ANDREEVA, Director, Departamentul Evidenţă
şi Înregistrare, Serviciul Federal de Supraveghere a Asigurărilor din
Rusia. Realităţile pieţei ruseşti de reasigurare au fost analizate în cadrul celei de a XII-a Conferinţe Internaţionale de Reasigurări, desfaşurată în perioada 27-28 martie, la Moscova. Organizată de Reinsurance
Committee of the All-Russia Union of Insurers (ARIA), conferinţa a
avut ca Partener Media Revista PRIMM - Asigurari & Pensii, care a fost
reprezentată de către Oleg DORONCEANU, Russia&CIS Responsible, şi
Irina GALAŞANU, Russia&CIS Markets Consultant.
Alături de reducerea primelor încasate, pe piaţă se manifestă
şi tendinţa de creştere a volumului de afaceri care provine din afară,
precum şi a activităţii reasigurătorilor străini în zonă. Astfel, în prima
jumătate a anului 2007, companiile ruse au încasat prime din afară
cu 14,2% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut, deşi cota
deţinută în volumul total de prime de reasigurare rămâne a fi relativ
mică, de doar 8,6%. Reasigurători de talie mondială, precum GEN Re,
MUNICH Re şi SWISS Re au înfiinţat reprezentanţe în Rusia încă de
acum aproximativ 10 ani, fiind urmaţi de SCOR, ACE (care a preluat
pachetul majoritar de acţiuni al RUSSIAN Re) şi ALLIANZ (prin preluarea recentă a două companii importante de pe piaţă - ROSNO şi
PROGRESS-Garant). În acelaşi timp, alte societăţi de reasigurare importante preferă să opereze pe piaţa din Rusia şi CSI fără a deschide
reprezentanţe directe, precum SAVA Re, POLISH Re, PARTNER Re, XL
Re, MILLI Re, precum şi sindicatele LLOYD’s (CATLIN, HISCOX, KILN).
Totuşi, diminuarea primelor de reasigurare a companiilor ruseşti în 2007 a fost destul de accentuată, astfel că, în prima jumătate
a anului, acestea s-au redus cu 27,5%, comparativ cu perioada similară a anului 2006. Rezultatele înregistrate după primele nouă luni
ale anului 2007 confirmă trendul, primele coborând cu 15,5% faţă
de 2006. De asemenea, în 2007, volumul total al primelor primite în
reasigurare de către companiile de profil din Rusia a constituit 1,7 miliarde euro, faţă de 2,1 miliarde euro în 2006, iar daunele plătite s-au
micşorat până la 450 milioane euro, de la 474 milioane euro, în anul
precedent. Ca structură, 89% din primele de reasigurare încasate de

5 Mihaeli HERGHEZELI, Director General, ALLIANZ Rusia
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companii revin Rusiei, reprezentând aproximativ 1,5 miliarde euro, şi
aproximativ 11% din afară (180 milioane euro). Acelaşi raport se menţine şi în ceea ce priveşte despăgubirile plătite, care rămân în Rusia în
proporţie de 86% (387 milioane euro) şi 14% în afara ţării (62 milioane
euro). În mod evident, aceste cifre nu descriu piaţa reală a asigurărilor
din Rusia, rolul schemelor de reasigurare fiind încă destul de mare. În
acest context, participanţii la conferinţă au căzut de comun acord că
reducerea volumului de prime este determinată şi de eliminarea unui
număr important de companii care practică aceste scheme, ca rezultat al măsurilor întreprinse de autorităţile de supraveghere.
Astfel, în anul 2004, pe piaţă desfăşurau activitatea de reasigurare 537 de companii „universale”, iar în 2007 numărul acestora s-a
redus la 251. De asemenea, în anul de referinţă erau înregistraţi 49 de
reasigurători specializaţi, în 2007 rămânând doar 29.
În aceste condiţii, este interesant să aflăm care este volumul
real al pieţei de reasigurare fără scheme. Conform previziunilor realizate de experţii agenţiei de rating EXPERT RA, piaţa „curată” de reasigurare din Rusia se ridică la aproximativ 1 miliard euro, consideră
Pavel SAMIEV, Director, Departament Rating, EXPERT RA. Acesta a
precizat că factorii interni care „blochează” dezvoltarea segmentului
de reasigurare sunt nivelul scăzut de capitalizare a companiilor (volumul total - 5,4 miliarde euro) şi preponderenţa companiilor „universale” care desfăşoară această activitate. Astfel, în prezent nu există nici
o companie importantă specializată pe reasigurări care ar concura cu
un reasigurător de talie medie la nivel internaţional. În acelaşi con-

5 Ella PLATONOVA, Vicepreşedinte, Comisia pentru Reasigurări, ARIA, alături
de Nicolai GALUŞIN, Director General Adjunct, INGOSSTRAKH

5 Tatiana ANDREEVA, Director, Departament Evidenţă şi Înregistrare, Serviciul Federal
de Supraveghere a Asigurărilor din Rusia
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text, piaţa de reasigurare din Rusia este caracterizată de o slabă forţă de
cumpărare şi politici de dumping, agravate şi de pierderile în domeniu,
specificitatea riscurilor preluate din ţările CSI, precum şi de problemele tehnice ale contractelor respective, consideră Svetlana CEPELEVA,
Director General Adjunct, UNITY Re. La aceasta se adaugă şi o serie
de factori externi, care în mod inevitabil se răsfrâng asupra pieţei, şi
anume înăsprirea concurenţei pe piaţa internaţională de reasigurare şi micşorarea tarifelor pe pieţele din Vest. Astfel, Gunter GEISLER,
Chairman, MOSCOW Re, consideră că mulţi reasigurători vestici sunt
„încărcaţi” de riscurile din Golful Mexic, cutremurele din California şi
alte evenimente similare; totuşi, „popularitatea” ţărilor membre BRIC
(Brazilia, Rusia, India, China) rămâne a fi destul de mare.
Totodată, scăderea tarifelor pe piaţa internă pe diferite clase
de reasigurări şi creşterea concurenţei, urmată de majorarea limitelor
de retenţie a companiilor cedente de riscuri, completează seria factorilor negativi care „presează” piaţă locală de reasigurare.
Trebuie să remarcăm, în acest context, şi lipsa de încredere a
partenerilor de afaceri din alte ţări faţă de piaţa din Rusia, sistemul
bancar destul de complex, precum şi impedimentele de limbaj şi experienţă în gestionarea daunelor de reasigurare a companiilor specializate.
Cauza principală rămâne însă a fi ratingul – majoritatea reasigurătorilor din Rusia nu au un rating internaţional, fapt care constituie o barieră importantă în primirea riscurilor în reasigurare. Ca
exemplu, în tot mai multe ţări din CSI se impun limite legislative de
transferare a primelor de reasigurare către companii de profil fără
rating şi nerezidente.
În ceea ce priveşte expansiunea companiilor din Rusia pe pieţele dezvoltate din Europa, situaţia nu este atât de îmbucurătoare,
pentru că, începând cu anul 2008, pentru reasigurarea riscurilor din
ţările membre UE este necesară înregistrarea companiei în una dintre
statele membre sau înregistrarea sucursalei în fiecare dintre aceste
ţări, corespunzător cu legislaţia ţării de unde provine riscul, aceasta

fiind o procedură costisitoare şi dificilă. Drept urmare, deja se simte o
tendinţă de reducere a numărului companiilor care se orientează spre
cucerirea pieţelor din afara spaţiului CSI, acestea refuzând tot mai des
să preia în reasigurare riscuri din aceste pieţe.
După cum se observă din această succintă prezentare, piaţa
rusă de reasigurare mai are mult de parcurs pentru depăşirea dificultăţilor existente, pentru depăşirea stadiului de „în dezvoltare” şi trecerea la „consolidare şi evoluţie”. Un pas important în această direcţie ar
fi asigurarea transparenţei pe piaţă, o concluzie esenţială desprinsă
în cadrul conferinţei de la Moscova. Astfel, transparenţa jucătorilor de
pe această piaţă este un factor cheie care va asigura dezvoltarea afacerilor, subliniază Max CHESTER, Avocat, FOLLEY & LARDNER LLP, SUA.
Conform prognozelor LLOYD’s, piaţa de asigurări din Rusia va atinge
valoarea de 29,3 miliarde euro până în 2010, iar transparenţa pe piaţă
este una dintre condiţiile de bază. Reasigurătorii sunt cointeresaţi de
transparenţa cedenţilor, pentru că aceştia sunt furnizorii principali
de prime, iar nivelul scăzut al transparenţei nu permite dezvoltarea
industriei de asigurări. Metodele de realizare a transparenţei sunt, în
primul rând, legate de implementarea legislaţiei de raportare financiară
a companiilor de profil şi doar atunci când autorităţile de supraveghere
au competenţele şi resursele necesare, a completat Max CHESTER.
Primii paşi în această direcţie au fost deja făcuţi, autoritatea
de supraveghere impunând măsuri tot mai eficiente de eliminare a
schemelor de pe piaţă şi de „profesionalizare” a acesteia. Rămâne însă
de văzut care vor fi metodele de impulsionare a evoluţiei pieţei pe
termen mediu şi lung, variantele vizate fiind destul de largi, pornind
de la înfiinţarea unor pool-uri de reasigurare eficiente şi chiar cu stimularea operaţiunilor de reasigurare din spaţiul CSI şi extinderea în
afara ţării.

Oleg DORONCEANU

5 Igori JUC, Director General, SOGLASIE

5 David LEXTON, Director, STANDART&POOR’s

5 Max CHESTER, Avocat, FOLLEY & LARDNER LLP
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5 Conferinţa a reunit peste 300 de lideri şi specialişti din peste 22 de ţări, interesaţi de dinamica şi p erspectivele pieţei de
asigurări din Rusia şi CIS
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A lberto CORINTI,
Deputy Director General, Director
Economics and Finance, CEA –
Insurers of Europe, Belgia

Rob CURTIS,
Vadym KOLOMYIETS, Commissioner
Chair of Solvency & Actuarial Issues
– Director of Department of
Subcommittee of IAIS, Marea Britanie Insurance Supervision, Comisia de
Stat de Reglementare a Pieţelor
Financiare din Ucraina

Vasiliy FILONOV,
Deputy Head of Cheaf Department,
Ministerul Finanţelor, Belarus

Irina POSTNIKOVA,
CEO, TRANSSIB Re, Rusia

Moscow International Reinsurance Congress
25-26 martie 2008
Moscova, Rusia
Deşi piaţa reasigurărilor din Rusia nu are o valoare foarte mare,
aceasta ridicându-se la finele anului 2007 la 2,5 mld. USD, potenţialul
semnificativ al acesteia atrage spre capitala Rusiei principalele companii de profil din Europa.
În acest context, a avut loc, în perioada 25-26 martie a.c., la
Moscova, un nou eveniment internaţional dedicat pieţei reasigurărilor,
Moscow International Reinsurance Congress, organizat de grupul
informaţional RUSSIAN Polis, cu susţinerea TRANSSIB Re (Rusia) şi
VAB Re (Ucraina). Revista PRIMM-Asigurări & Pensii, Partener Media al
evenimentului, a fost reprezentată la acest eveniment de către Oleg
DORONCEANU, Russia&CIS Markets Responsible, şi Irina GALAŞANU,
Russia&CIS Markets Consultant.
În prima zi a lucrărilor conferinţei, participanţii au discutat despre principiile şi mecanismele de reglementare şi dezvoltare a operaţiunilor de reasigurare. Astfel, principalul subiect al
prezentărilor, şi anume noile standarde şi implementarea Solvency
II, au fost detaliate de către Alberto CORINTI, Director for Economics
and Finance of the European Insurance Committee (Comité Européen
des Assurances, CEA), şi Rob CURTIS, Chairman of the Solvency &
Actuarial Issues Subcommittee of the International Association of
Insurance Supervisors (IAIS).
În cadrul celei de a doua zile a lucrărilor conferinţei au fost
punctate aspecte legate de extinderea cooperării dintre pieţele
naţionale, majoritatea prezentărilor având un caracter practic. Vorbitorii au adus în discuţie aspecte precum competiţia şi
transparenţa în domeniu, focusându-se pe specificul şi problematica
reasigurărilor din anumite pieţe. Astfel, Leslaw GAJEK, Director of
Insurance Supervision of the Polish Financial Supervision Authority, a

5Reprezentaţi ai Rusiei, Greciei, Azerbaidjanului şi
României
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vorbit despre tendinţele cheie de pe piaţa reasigurărilor din Polonia,
iar Davin LEXTON, Director of Ratings Services, STANDARD&POORS’s,
a explicat cum se vede activitatea de asigurare şi reasigurare din
poziţia unei agenţii de evaluare.
Totodată, Igor VASYLCHENKO, Vice-Preşedintele LEMMA, a
împărtăşit audienţei experienţa sa în a face reasigurări în Orientul
Mijlociu.
În cadrul conferinţei au fost prezentate trei scenarii cu privire
la evoluţia pieţei în viitor. Astfel, primul scenariu se referă la implicarea
statului în industria locală a reasigurărilor, fapt puţin probabil totuşi,
atrăgând după sine unele aspecte mai puţin avantajoase. Un al doilea scenariu, apreciat ca fiind optim, se referă la reducerea numărului
jucătorilor pe piaţă, în următorii 3 - 5 ani numărul reasigurătorilor
locali ajungând la 20 - 30, reasigurătorii şi brokerii vestici având un
rol mult mai activ. Ultimul scenariu, destul de pesimist, nu presupune
nici o schimbare faţă de modelul actual al pieţei, caracterizat printro volatilitate în creştere, o concurenţă acerbă, interesul investitorilor
străini devenind din ce în ce mai scăzut.
Aşadar, putem aprecia că Moscow International Reinsurance
Congress a fost un debut reuşit pentru RUSSIAN Polis în ceea ce priveşte
piaţa reasigurărilor. Ne bucurăm că evenimentul nostru a reunit în număr
mare lideri şi specialişti din domeniul reasigurărilor. În anii următori
sperăm să aducem congresul la statutul de punct de referinţă pentru
piaţa de profil din CIS şi CEE, a declarat Vadym DEMCHENKO, Director
General, RUSSIAN Polis.

5
Marina NEMEŞ, Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor (stânga), Vadym DEMCHENKO, RUSSIAN
Polis, şi Irina GALAŞANU, Media XPRIMM

Irina GALAŞANU

5Evenimentul a reunit lideri şi specialişti din peste
20 de ţări
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Fănel PLOPEANU
Director General
FATA Asigurări Agricole
În data de 29.02.2008, s-a decis
numirea domnului Fănel PLOPEANU în
funcţia de Director General al companiei
FATA Asigurări Agricole.
Cu o experienţă de 15 ani în domeniul asigurărilor, Fănel PLOPEANU nu
este la prima funcţie importantă în cadrul
unei companii din această sferă de activitate.
Absolvent al Academiei de Studii
Economice – Planificare şi Cibernetică
Economică, Fănel PLOPEANU şi-a început activitatea în
domeniul asigurărilor în funcţia de Director Financiar la
GENERALI Asigurări. Timp de 10 ani a fost Director Financiar
şi totodată Vicepreşedinte la OMNIASIG, pentru ca, din

2006 până în 2007, să ocupe funcţia de Director General al
companiei OMNIASIG Asigurări de Viaţă.
Schimbarea companiei pe care o conduce presupune şi stabilirea unor obiective noi: Mi-am propus să dezvolt
în continuare reţeaua de vânzări, acoperirea teritorială prin
reprezentanţe în toate judeţele, şi voi acorda o atenţie deosebită produselor non-agricole care vor reprezenta circa 50%
din portofoliu, ne-a declarat Fănel PLOPEANU.
Şi pentru a se simţi că în fruntea companiei e un alt
manager, concomitent cu dezvoltarea extensivă şi intensivă
a reţelei de vânzări doresc să implementăm, până la sfârşitul
anului, instrumente moderne de management, care să dinamizeze şi să flexibilizeze sistemul de decizie din companie,
apelând la cele mai eficiente aplicaţii IT&C integrate, a afirmat
pentru Revista PRIMM Asigurări&Pensii, Fănel PLOPEANU.

Zlatka CULAR
Director General
OMNIASIG Asigurări de Viaţă
OMNIASIG Asigurări de Viaţă şi-a
ales un nou Director General.
Un nou lider aduce şi un plus
de dinamism şi noi obiective pentru
OMNIASIG Asigurări de Viaţă. Principalul
obiectiv vizat este formarea unei forţe de
vânzare profesioniste, alcătuită din agenţi
de asigurare full-time, care vor beneficia de
contracte de muncă. Aceştia vor oferi atât
servicii de consiliere, cât şi de servisare la
cele mai înalte standarde de calitate pentru întreg portofoliul de clienţi. Demararea acestui proiect va începe cu un număr de aproximativ 300 de agenţi, a declarat pentru Revista

PRIMM Asigurări&Pensii, Zlatka CULAR.
Cu o experienţă în domeniul asigurărilor de 18 ani,
Zlatka CULAR a construit şi condus timp de 10 ani compania de asigurări de viaţă Cosmopolitan Life, în Croaţia.
Ajunsă la conducerea OMNIASIG Asigurări de Viaţă, e
pregătită să utilizeze toate elementele contextului actual
pentru a îmbunătăţi performanţele companiei. Pentru anul
2008, ne-am propus dublarea cotei de piaţă, de la 3,4% în
prezent, la cel puţin 6%. Pensiile private au produs schimbări
la nivelul pieţei de asigurări din România, care pot crea rampe de lansare pentru sectorul asigurărilor de viaţă. Ne-am
propus să creştem vânzările cu circa 45% în acest an, la 23
milioane euro, afirmă Zlatka CULAR.

Guglielmo FRINZI
Director General
IRASIG
De la începutul lunii martie, IRASIG are un
nou Director General, în persoana lui Guglielmo
FRINZI.
Specialist recunoscut în piaţa asigurărilor,
Guglielmo FRINZI activează de 40 de ani în industria de profil, fiind prezent în România din 1994.
Noul Director General al IRASIG a ocupat anterior
poziţii de conducere în cadrul companiilor ASTRAUNIQA şi GENERALI Asigurări.

APRILIE 2008

IRASIG este o societate de asigurare - reasigurare româno - elveţiană, înfiinţată în anul 1996.
Totodată, asigurătorul este o societate comercială
pe acţiuni cu capital mixt, acţionarii acestei societăţi fiind persoane juridice, societăţi recunoscute
pe piaţa românească, din domeniile investiţiilor,
hotelier, industrie, şi o societate de investiţii din
Elveţia - acţionară la mai multe bănci -, FINMACHT
S.A.
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Cornelia SCĂRLĂTESCU
Director al Direcţiei Asigurări de Viaţă
ASTRA-UNIQA
Cornelia SCĂRLĂTESCU este, începând cu data de
20.03.2008, noul Director al Direcţiei Asigurări de Viaţă
pentru compania ASTRA-UNIQA.
Cornelia SCĂRLĂTESCU are o experienţă de 11 ani
în asigurări de viaţă, asigurări de sănătate şi asigurări de
accidente persoane şi este de formaţie medic (medicină
generală şi stomatologie).
A lucrat ca Director al Direcţiei Operaţiuni Asigurări
de Sănătate la OMNIASIG, Şef Departament Asigurări de
Sănătate şi Accidente Persoane pentru ALLIANZ-ŢIRIAC şi
Consilier pe probleme de Asigurări de Viaţă la ING.

Odată cu ocuparea acestei funcţii, Cornelia
SCĂRLĂTESCU şi-a stabilit şi obiectivele pe termen mediu
şi lung: dezvoltarea segmentului de asigurări de sănătate,
completarea portofoliului de produse de viaţă existent cu
produse noi şi adaptarea condiţiilor existente la cerinţele
actuale ale pieţei din România.
Ne-am propus să acordăm o mare atenţie categoriei
de produse corporate. De asemenea, vom urmări ca prin produsele nou lansate să realizăm o abordare specială a clientului consumator de produse de asigurare de viaţă, a declarat
Cornelia SCĂRLĂTESCU.

Anghel BURGHILĂ
Director al Direcţiei de Asigurări Agricole
ASITRANS-EUROINS
Din luna martie a acestui an,
Anghel BURGHILĂ este noul Director al
Direcţiei de Asigurări Agricole a companiei ASITRANS-EUROINS.
Absolvent al Facultăţii de
Agricultură, Anghel BURGHILĂ are o
experienţă vastă în asigurări, deţinând
anterior poziţii de conducere în cadrul
unor companii precum FATA Asigurări şi
ASTRA-UNIQA.
Pentru ca viitorul companiei să fie unul din ce
în ce mai bun şi pe partea de asigurări agricole, Anghel

BURGHILĂ şi-a stabilit deja primele obiective: dezvoltarea
reţelei de vânzare şi instruirea personalului pentru subscrierea de produse de asigurări agricole, dezvoltarea de
produse noi de asigurare, conform cerinţelor clienţilor, şi
depăşirea targetului minim de subscriere pe asigurări agricole de un milion euro.
Ne-am propus să intrăm pe piaţa asigurărilor agricole
cu toată forţa de vânzare a societăţii şi să instruim continuu
reţeaua de vânzare pentru a se familiariza cu produsele de
asigurări agricole, astfel încât acestea sa fie oferite la pachet
cu alte produse de asigurare solicitate de client, a declarat
Anghel BURGHILĂ pentru Revista PRIMM Asigurări&Pensii.

Ionuţ LOSONTI BONCEA
Director al Departamentului Actuariat
ASITRANS- EUROINS
Absolvent al facultăţii de Matema
tică şi Informatică „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca, Ionuţ LOSONTI BONCEA a finalizat şi două masterate, dintre care unul la
Universitatea „Corvinus” din Budapesta.
În 2003 şi-a început cariera în
domeniul asigurărilor, în funcţia de actuar la compania ARDAF, pentru ca în doi
ani să avanseze pe poziţia de Director
al Departamentului Actuariat în cadrul
aceleiaşi companii. În anul 2007, a activat, ca actuar, la BT
Aegon.
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În prezent, Ionuţ LOSONTI BONCEA este Director al
Departamentului Actuariat în cadrul companiei ASITRANSEUROINS. Totodată, este şi CEO la TIME Private Pension
Broker, companie membră a grupului EUROINS.
Obiectivele pe care ni le-am propus in perioada urmatoare sunt acelea de dezvoltare a companiei, bazate pe un
management profesionist şi o calitate deosebită a serviciilor
pe care le oferim. Creşterea brandului companiei prin derularea unor campanii de imagine, fidelizarea asiguraţilor, precum şi consolidarea atât din punct de vedere a cotei de piaţă,
cât şi ca stabilitate fianciară pot fi considerate ca fiind aşteptările mele pe termen mediu şi scurt , ne-a declarat Ionuţ
LOSONTI BONCEA.
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Insurance Market

SPRING ASTHENIA
IN MOTOR INSURANCE

4

The 2nd Edition of National Motor Insurance
Conference took place in the frame generated by an increased competition betwen the
local insurance companies that are faceing
the pressure of the claims paid. Read the
conclusions of the event in an article signed
by Andreea IONETE.

Insurance Brokers
COMPETITION RISK
MANAGEMENT

14

Point of View
Gheorghe GRAD

15

While motor insurance represents more than
half of the insurance market, the author
aproaches the subject of profitability of the
mentioned insurance field.

Mesut YETISKUL &
Radu MANOLIU

CREDIT Europe Asigurări

17

Established nine months ago, the CREDIT Europe insurance company aims high targets.
Read more about company’s targets and the
ways of reaching its objectives.

Insurance Market

SME: More And More
Important

20

During the past three years the Small And
Medium Sized Enterprises (SME) became tar64

Country Profile
Portugal

CEO, AIG Life 
22

Read about the insurance market figures of
Portugal during the previous year in an article by Vlad BOLDIJAR.

Trust Claims Insurance

26

Mihaela COJOCARU is proposing a subject
focused on the importance and characteristics of one of the insurance classes not so
used in Romanian insurance industry.

Pensions

About Voluntary Pensions

36

As an investment tool, the voluntary pensions are suiting the free market mechanisms. Despite all the advantages the system
still encounters some difficulties in Romania.
About all these in an artivle by Constantin
NĂSTASE.

Pensions

The Billions Euro Race :
Pensions Will Overcome
in 2015

Interview

Interview

Theodor ALEXANDRESCU

Risk Management

Two major strategic risks are placed on relevant positions in any study regarding the
managers perception about risk: demand
decreasing and competitors pressure. The
two mentioned risks represent, in fact, the
sides of the same concept: the competition
risk. Read more in an article by Gabriel POPESCU, MARSH Romania.

Director General SRBA

gets for insurance companies not just as customers but as potential players of the future
times. About insurance and SME in an article
by Cristian ANGHEL, CAPITAL & ALLIANCE.

38

Despite a disadvantage of about two decades of the pension system in Romania as
compared with the insurance industry, the
net assets of the pension funds will overcome, in the next 8 years the total amount of
premiums written by the insurance industry.
Read details in an article by Mihai BOBOCEA

10

AIG Life, the
world greatest
insurance group, is by all
means on the
good
way.
Read about
the
future
plans of the
company in
the frame of insurance market developement in an interview realized by
Alexandru D. CIUNCAN and Vlad
PANCIU.

Interview

Dr. Crinu ANDĂNUŢ

ALLIANZ-ŢRIAC Private
Pensions

28

The beginning
of the current
zear meant
the ending of
an important
stage in implementing of
the Second
Pillar in private
pensions: initial adheration.
About the pensions market in an interview signed by Daniela GHEŢU.
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