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O agricultură modernă nu se poate dezvolta
în absenţa unui sistem complex şi eficient de
asigurări agricole, politicile de dezvoltare a
acestui segment în România trebuie să împărtăşească viziunea reformei agricole a Uniunii Europene. Aceasta se axează pe mutarea
punctului central al reformei de la managementul de piaţă la managementul de risc,
schimbare posibilă însă doar odată cu creşterea rolului companiilor private de asigurări.
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Piaţa asigurărilor

> Cum o agricultură modernă nu se poate dezvolta în absenţa unui sistem complex şi eficient de asigurări agricole,
politicile de dezvoltare a acestui segment în România trebuie să împărtăşească viziunea reformei agricole a Uniunii
Europene. Aceasta se axează pe mutarea punctului central al reformei de la managementul de piaţă la managementul de risc, schimbare posibilă însă doar odată cu creşterea rolului companiilor private de asigurări.
Identificarea şi promovarea practicilor de management al riscului în agricultură, fundamentarea actuarială a tarifelor pentru astfel de asigurări, realizarea profilului de risc, atât de necesare în contextul unei volatilităţi în creştere a
pieţei şi al agravării efectelor riscurilor catastrofale, reprezintă centrul de interes al celei de a V-a Ediţii a ICAR - The
International CAtastrophic Risks Forum.

Managementul RISCULUI

în lanul de grâu

Andreea IONETE
Editor
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Cauzată de creşterea alarmantă a populaţiei globale, de condiţiile meteorologice nefavorabile din unele părţi
ale lumii, de măsurile pentru protecţia mediului, precum şi
de stimularea producţiei de biocombustibili, criza alimentelor de la jumătatea acestui an a constituit preţul plătit
pentru o perioadă lungă de timp în care s-a subestimat
necesitatea investiţiilor în agricultură, în special în ţările
în curs de dezvoltare, mult mai vulnerabile la volatilitatea
preţurilor.
Manifestată prin creşteri masive ale preţurilor la nivel internaţional, care au provocat revolte în aproape 40 de
ţări în ultimele luni, această criză a tras un semnal de alarmă, ONU şi Banca Mondială anunţând deja o serie de măsuri de urgenţă menite să impulsioneze creşterea producţiei agricole pe plan mondial (reducerea tarifelor la importuri
de alimente, restricţiile la exporturi, subvenţii etc.).
La reuniunea Consiliului European, România a propus eliminarea treptată a subvenţiilor pentru culturile care
au ca destinaţie finală biocombustibilii şi, pe de altă parte,
promovarea investiţiilor în activităţile de cercetare-dezvoltare, în echipamente şi utilaje pentru creşterea productivităţii la produsele agricole de bază.

Managementul de risc în agricultură: de la
reforma agricolă a UE până la ICAR 2008
Guvernul francez intenţionează
să pună dezvoltarea practicilor de risk
management în agricultură în centrul
propunerilor de reformare a acestui sector
agricol, pe toată durata mandatului Franţei
la conducerea Consiliului Uniunii Europene.
Astfel, Ministerul Agriculturii
şi Pisciculturii din Franţa a prezentat
deja o serie de propuneri cu privire la accentuarea importanţei
managementului de risc în agricultură în cadrul discuţiilor din
Consiliul Uniunii pe marginea reformei Politicii Agricole a Uniunii
Europene (CAP - Common Agricultural Policy).
Managementul riscului în agricultură reprezintă punctul
central în dezvoltarea CAP, cum, de altfel, ar trebui să fie abordat în
fiecare politică adoptată pentru acest sector economic, a declarat
Michel BARNIER, Ministrul Agriculturii din Franţa, cu ocazia unui
seminar organizat recent la Berlin.
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În contextul în care agricultura constituie una dintre principalele ramuri economice din România, stimularea
acesteia va conduce, în mod cert, la o impulsionare a cererii
pentru asigurările agricole. Astfel, piaţa asigurărilor agricole s-ar putea dezvolta pe baza schimbării de mentalitate a
fermierilor şi alinierii cât mai rapide a agriculturii la standardele europene şi nu neapărat în urma riscurilor catastrofale
în creştere. Iar direcţiile de dezvoltare sănătoasă a acestei
pieţe înseamnă ceva mai mult decât asigurarea culturilor şi
animalelor împotriva riscurilor catastrofale cu grad ridicat
de producere. Astfel, acestea pot fi extinse la asigurarea întregului patrimoniu al fermierilor, la acoperirea răspunderii
acestora faţă de terţe persoane sau a afacerilor acestora.

> Una dintre măsurile
care ar putea
stimula dezvoltarea
asigurărilor agricole este
subvenţionarea primei
de asigurare (în cuantum
de cel puţin 50%) și
aplicarea întocmai a
prevederilor Legii nr.
381/2002.

Asigurări în agricultură...
Piaţa asigurărilor agricole din România se află în
stagnare, numărul de poliţe încheiate păstrându-se constant la un nivel foarte redus, în timp ce volumul de prime
de asigurare nu a cunoscut nici el o evoluţie semnificativă
faţă de anii anteriori. Impactul condiţiilor meteorologice
nefavorabile din 2007 au generat daune considerabile pe
segmentul asigurărilor agricole, de 48,3 milioane lei, în timp
ce încasările din subscrieri pe aceeaşi clasă, în anul agricol
2006-2007, au fost de 53,7 milioane lei. Rezultă, aşadar, o
rată a daunei de 90%, deşi jucătorii din piaţă au precizat la
acel moment că în unele cazuri acest indicator a atins valori
de până la 200%. Statul a plătit, de asemenea, sume semnificative producătorilor agricoli pentru daune produse de
riscurile acoperite prin Legea nr.381/2002.

România mai are de asigurat încă minimum
48% din suprafeţele agricole până la nivelul
mediu din CEE
Doar 1,8 milioane ha au fost asigurate în anul agricol 2006-2007, dintr-un potenţial de circa 10,5 milioane ha,
rezultând un grad de cuprindere în asigurare a suprafeţelor
agricole de numai 17%. Astfel, cu toate că statul a sprijinit
agricultorii prin subvenţionarea primelor de asigurare, în
proporţie de 50%, creşterea faţă de anul 2005-2006 nu a
depăşit 25%, în timp ce tariful de primă a scăzut cu 20%.
În timp ce din potenţialul asigurabil de 10,8 milioane
ha sunt cuprinse într-o formă de asigurare doar 1,8 milioane
ha, gradul de cuprindere în asigurare al suprafeţelor agricole

Florentina ALMĂJANU
Director General, UNSAR

Asigurările agricole - scumpe, dar necesare
Comutarea punctului central al reformei agricole a Uniunii
Europene de la managementul de piaţă la managementul de risc
va fi posibilă doar odată cu creşterea rolului companiilor private de
asigurări în acest sector, a declarat Philippe DUCLAUD, Consilier în
Ministerul Agriculturii şi Pisciculturii din Franţa, pentru publicaţia
britanică Business Insurance. Astfel, trebuie identificate modalităţile
de promovare a asigurărilor agricole în rândul fermierilor.
Cel mai important pas în această direcţie este sprijinul
financiar acordat de stat producătorilor agricoli în achiziţionarea
produselor de asigurare disponibile pe piaţă, dat fiind faptul că
acestea sunt, nu de puţine ori, destul de greu accesibile ca preţ
pentru agricultori.
Acoperirea culturilor fiind destul de riscantă pentru mulţi
asigurători din cauza frecvenţei şi intensităţii tot mai crescute a
riscurilor catastrofale, primele de asigurare se află la un nivel destul
de ridicat pentru mulţi producători agricoli.
O astfel de măsură de subvenţionare de către stat a unei
părţi din prima de asigurare se impune ca necesară şi în România,
cu scopul impulsionării cererii de asigurări agricole în rândul
producătorilor români, potenţialul neasigurat fiind considerabil.

ASIGURĂRI AGRICOLE S1 2008
Nr.

Companie

1

FATA Asigurări

2

ASIROM

Pondere în
portofoliu

PRIME BRUTE SUBSCRISE
S1 2008
2007
EUR m.
RON m.
EUR m.
RON m.

DAUNE PLĂTITE
S1 2008

2007

Cotă de piaţă
S1 2008

EUR m.

RON m.

EUR m.

RON m.

47.58

3.32

12.18

2.63

8.77

0.18

0.66

0.60

2.01

29.41

1.89

2.07

7.59

5.10

17.00

0.25

0.92

1.51

5.02

18.34

3

OMNIASIG

0.94

1.57

5.76

0.28

0.95

0.08

0.29

0.04

0.12

13.92

4

ALLIANZ-ŢIRIAC

0.65

1.23

4.53

4.52

15.08

0.51

1.88

6.04

20.16

10.94

5

ARDAF

1.54

0.92

3.37

1.72

5.76

0.07

0.27

0.36

1.21

8.13

6

GENERALI

1.17

0.67

2.48

1.31

4.39

0.11

0.42

0.89

2.97

5.98

7

ASTRA-UNIQA

0.67

0.46

1.70

0.23

0.77

0.00

0.00

0.18

0.61

4.10

8

ASIBAN

0.52

0.43

1.57

0.33

1.11

0.11

0.40

0.01

0.04

3.80

9

EUROINS

2.21

0.41

1.49

0.00

0.00

-

-

-

-

3.60

10

BCR Asigurări

0.24

0.17

0.62

0.24

0.82

0.10

0.38

0.06

0.22

1.50

11

CARPATICA Asig.

0.27

0.03

0.11

0.04

0.12

0.02

0.08

-

-

0.27

TOTAL

0.98

11.28

41.40

16.41

54.76

1.45

5.31

9.70

32.36

100.00
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Piaţa asigurărilor
în statele din Comunitatea Europeană este, în medie, de 65%-70%, de unde rezultă că societăţile de profil din
România mai au de asigurat încă minimum 48% din suprafeţele agricole, pentru a atinge nivelul mediu din CEE, potrivit declaraţiilor lui Anghel BURGHILĂ, Director, Direcţia de
Asigurări Agricole, EUROINS România.
Segmentul de 48%-53% care trebuie preluat în asigurare din suprafaţa agricolă asigurabilă pentru a ajunge la
nivelul ţărilor din CEE, în plus faţă de gradul de cuprindere
în asigurare actual de doar 17%, indică, pe lângă un decalaj
extrem de mare şi de dificil de recuperat, un potenţial extraordinar de evoluţie a clasei asigurărilor agricole.

> Trebuie revizuită și
îmbunătățită legislația
în domeniul asigurărilor,
în general, și alocat un
capitol special acestui
segment de asigurări care
are un caracter propriu.
De asemenea, ar trebui
întocmită o subdiviziune
în nomenclator pentru
a clarifica aspectele
specifice.

Maura KLASSEK
Specialist în asigurări agricole

> Societăţile de asigurări
trebuie să reanalizeze
riscul pentru creşterea
tarifelor de primă
în concordanţă cu
frecvenţa şi intensitatea
riscurilor manifestate,
să introducă sistemul
„malus” şi să lărgească
gama de produse
de asigurare pentru
acoperirea tuturor
nevoilor producătorilor
agricoli.

Fănel PLOPEANU
Director General FATA Asigurări

La finalul anului agricol 2007 - 2008...

Parteneriate public-private pentru educarea
populaţiei cu privire la asigurările agricole
Guvernul britanic şi asiguratorii trebuie să demareze un program
de educare a populaţiei privind beneficiile produselor de asigurare
împotriva inundaţiilor şi a condiţiilor meteo nefavorabile, precum şi
în ceea ce priveşte metodele de reducere a riscurilor catastrofale şi a
efectelor acestora asupra agriculturii, se precizează în cel mai recent
raport întocmit de Sir Michael PITT, The Pitt Review, Lessons learned
from the 2007 floods.
Şi în România are loc în prezent o campanie de informare privind
importanţa asigurării culturilor agricole, în condiţiile existenţei unor
riscuri precum cele de inundaţie, cu referire la valoarea primelor
de asigurare şi la condiţiile în care pot asigura clienţii, demarată de
compania EUROINS.
Cu toate acestea, pentru stimularea dezvoltării pieţei de asigurări
agricole este nevoie de implementarea unor programe de educare a
populaţiei în scopul conştientizării nevoii de încheiere a asigurărilor
agricole, realizată prin colaborarea dintre stat şi asigurătorii care
activează pe această piaţă.
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Companiile de asigurări de profil au înregistrat, în
anul agricol 2007 - 2008, subscrieri de peste 88 milioane lei,
cu peste 34 milioane lei mai mult ca în intervalul 2006-2007,
potrivit datelor furnizate de UNSAR - Uniunea Naţională a
Societăţilor de Asigurare-Reasigurare din România. Suma
reprezintă acoperirea culturilor de toamnă şi a celor de primăvară din intervalul 1 septembrie 2007 - 31 iulie 2008, primele generând subscrieri de aproximativ 55 milioane lei.
În acelaşi interval, suprafaţa asigurată a reprezentat în jur
de 4,3 milioane ha, din care peste 2,8 milioane ha pentru
culturile de toamnă.
Din experienţa anilor anteriori, într-un an agricol suprafaţa asigurată cu culturi de toamnă este aproximativ egală
cu cea de culturi de primăvară. Eliminarea subvenţiilor la prima de asigurare începând cu luna august 2007 şi acordarea
către agricultori a unui sprijin financiar doar pentru culturile
înfiinţate în toamna anului 2007 - cu obligativitatea asigurării acestor culturi - a condus la o structură dezechilibrată a
culturilor asigurate. Fără a mai primi sprijin pentru culturile de
primăvară, agricultorii nu au mai asigurat aceste culturi, ne-a
declarat Florentina ALMĂJANU, Director General, UNSAR.
Această situaţie a generat pierderi importante atât
pentru agricultori, cei care au suferit daune şi nu şi-au recuperat investiţiile făcute în primăvară, cât şi pentru asigurători,
din cauza distribuţiei neuniforme a riscului, a adăugat oficialul UNSAR.
După prima jumătate a anului în curs, piaţa asigurărilor agricole se ridică la 41,40 milioane lei, adică la 11,3
milioane euro, reprezentând mai puţin de 1% din subscrierile totale realizate de asigurătorii români, potrivit
datelor furnizate de companiile de profil pentru Revista
de Specialitate INSURANCE Profile. În acelaşi timp, volumul daunelor plătite din asigurări agricole se ridică la 5,31
milioane lei (1,45 milioane euro), din care cele mai multe
au revenit companiilor ALLIANZ-ŢIRIAC (1,88 milioane lei),
ASIROM (0,92 milioane lei) şi FATA Asigurări (0,66 milioane
lei).
Cu o cotă de piaţă de aproape 30%, FATA Asigurări
este lider pe această clasă, cu afaceri din asigurări agricole
în valoare de 12,18 milioane lei, reprezentând 47,6% din
portofoliu, faţă de 8,77 milioane lei în întreg anul 2007.
Pe următoarele poziţii din Top 5 se clasează, în ordine, ASIROM, cu subscrieri de 7,6 milioane lei şi o cotă de
piaţă de 18,34%, şi OMNIASIG, cu peste 5,7 milioane lei şi
13,9% din piaţă. Acestea sunt urmate de ALLIANZ-ŢIRIAC,
care cumulează aproape 11% din piaţă cu cele 4,53 milioane lei în prime brute subscrise, şi ARDAF, companie ale
cărei afaceri pe clasa asigurărilor agricole se ridică la 3,37
milioane lei, aferente unei cote de piaţă de 8,13%.
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...Şi agriCultura în asigurări
Succesul creşterii rapide a segmentului de asigurări
agricole depinde, în primul rând, de coerenţa legislativă în domeniul agriculturii şi, nu în ultimul rând, de capacitatea societăţilor de asigurare de a oferi produse de calitate, consideră
Anghel BURGHILĂ.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)
intenţionează să modifice Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, astfel încât statul să nu mai suporte integral despăgubirile pentru suprafeţele calamitate, în cazul culturilor
asigurate. Aşadar, modificarea legii presupune împărţirea
răspunderii între asigurători, producătorii agricoli şi, în ultimă instanţă, stat.
Lăsând totul doar în seama statului, nu putem găsi
banii pentru despăgubiri. Vrem să modificăm legea în maximum două-trei săptămâni pentru că e o lege în care te asiguri
la o societate de asigurări, dar statul este nevoit să plătească
daunele, a precizat Gheorghe ALBU, Secretar de Stat în cadrul MADR.
De asemenea, prin această modificare a legii va fi
completată şi lista factorilor de risc prevăzuţi în contractele de asigurare. Condiţia care trebuie îndeplinită pentru ca
asigurătorul să acorde despăgubirea este aceea ca respectiva cultură asigurată să fie afectată în proporţie de 30%.
Totuşi, măsura care este aşteptată de companiile
de profil pentru impulsionarea clasei de asigurări destinate agricultorilor este reintroducerea subvenţiilor de 50% la
primele de asigurări agricole, eliminate începând cu luna
august a anului 2007, în paralel cu lărgirea listei culturilor şi
animalelor care beneficiază de această facilitate.
Una dintre măsurile care ar putea stimula dezvoltarea asigurărilor agricole este subvenţionarea primei de asigurare (în cuantum de cel puţin 50%) şi aplicarea întocmai a
prevederilor Legii nr. 381/2002 prin care primesc despăgubiri
bugetare pentru calamităţi naturale majore (cum sunt, de
exemplu, inundaţiile din Nord-Estul ţării) numai acei agricultori care au dovedit o minimă prevedere şi şi-au asigurat culturile (pentru riscuri asigurabile) la o companie de asigurări,
consideră Florentina ALMĂJANU.
Maura KLASSEK, reputat specialist în asigurări agricole şi fondator al companiei AGRAS, susţine că ar trebui
menţinut principiul subvenţionării, deoarece este o practică obişnuită în toate ţările cu un sistem de asigurări dezvoltat, întrucât mulţi producători nu au posibilitatea de a
plăti primele.
Rezultatul sprijinului financiar din toamna lui 2007 s-a
concretizat în recoltele bune obţinute la culturile de toamnă.
Consider că Legea nr.381/2002 va trebui să-şi producă efecte
în continuare, dar respectând întru-totul prevederile acesteia.
Cred că ar trebui subvenţionată în continuare prima de asigurare la speciile de culturi şi animale de importanţă naţională.
De altfel, nesubvenţionarea primei de asigurare în primăvara
acestui an s-a materializat într-o creştere nesemnificativă a
subscrierilor, comparativ cu cele din toamna anului 2007, a
precizat Anghel BURGHILĂ.
În acelaşi timp, Fănel PLOPEANU, Director General
al FATA Asigurări, consideră că producătorii agricoli nu au
putere financiară de acoperire a cheltuielilor cu asigurarea,
aşa cum se întâmplă în ţările dezvoltate. Societăţile de asigurări trebuie să reanalizeze riscul pentru creşterea tarifelor
de primă în concordanţă cu frecvenţa şi intensitatea riscurilor manifestate, să introducă sistemul „malus” şi să lărgească
gama de produse de asigurare pentru acoperirea tuturor nevoilor producătorilor agricoli.
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Anghel BURGHILÃ
Director, Direcţia de Asigurări Agricole,
EUROINS România

> Succesul creşterii
rapide a segmentului
de asigurări agricole
depinde, în primul rând,
de coerenţa legislativă
în domeniul agriculturii
şi, nu în ultimul rând, de
capacitatea societăţilor
de asigurare de a oferi
produse de calitate

În ceea ce priveşte alte modificări care ar trebui
aduse Legii nr. 381/2002, Maura KLASSEK a menţionat
rectificarea prevederilor confuze existente în textul actului normativ. De asemenea, adaugă aceasta, pentru a
se evita eventualele neînţelegeri în plata despăgubirilor, ar
trebui păstrată în cadrul primăriilor o evidenţă a pagubelor plătite, pentru că au existat situaţii când unii proprietari
nu au fost despăgubiţi sau producătorii mai mari au fost
favorizaţi. Există şi o prevedere legală privind colaborarea
ministerului de resort cu Agenţia Naţională de Meteorologie
şi Hidrologie, care ar trebui să fie detaliată, astfel încât, pe
baza monitorizării riscurilor, companiile de asigurare să
poată practica o politică de prime corectă şi echitabilă.
Aşadar, soluţiile pentru revigorarea sistemului de
asigurări agricole există, iar în acest sens, din punctul de
vedere al Maurei KLASSEK, este vorba de două direcţii de
acţiune care depind de companiile de profil şi, respectiv,
de autorităţile de reglementare în domeniu - Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor şi Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale: Trebuie revizuită şi îmbunătăţită legislaţia
în domeniul asigurărilor, în general, şi alocat un capitol special acestui segment de asigurări care are un caracter aparte.
De asemenea, ar trebui întocmită o subdiviziune în nomenclator pentru a clarifica aspectele specifice.
Totodată, specialiştii din piaţă consideră că un pas
important în modernizarea sistemului asigurărilor agricole
ar fi înfiinţarea, la iniţiativa MADR, împreună cu companiile
interesate a unei societăţi de asigurare mutuală, care să fie
promovată de minister în rândul producătorilor agricoli şi
al altor părţi implicate.
În acest context, asigurările agricole şi legislaţia
în domeniu, pornind de la premisele necesare dezvoltării
agriculturii în România şi agravării efectelor riscurilor catastrofale, constituie subiectul principal al celei de a V-a Ediţii
a ICAR - The International CAtastrophic Risks Forum. ICAR
2008 va prilejui dezbateri deschise pe tema provocărilor
din agricultura românească, concentrându-se pe parteneriatele public-private, în scopul gestionarii riscurilor catastrofelor naturale în agricultură, şi pe stimulentele pentru
dezvoltarea pieţei de asigurări agricole.

7

Interviu

> Pentru multe dintre judeţele ţării, potenţialul reprezentat de asigurările agricole este unul important, dar
neexploatat, motivele principale fiind, în ordine: lipsa banilor, absenţa specialiştilor şi o foarte slabă educare a
cumpărătorilor. În acest context, vă propunem o discuţie despre oportunităţile oferite de piaţa asigurărilor agricole şi modificările legislative necesare pentru stimularea acestui sector, într-un...

Interviu cu

Fănel PLOPEANU
Director General
FATA Asigurări

PRIMM: FATA este o prezenţă din ce în ce mai activă pe piaţa
românească de asigurări. Cum a evoluat, totuşi, activitatea
FATA Asigurări, din momentul înfiinţării, până în prezent?
Fănel PLOPEANU: Compania noastră s-a lansat pe piaţa din
România în luna octombrie a anului 2006, devenind o subsidiară a societăţii italiene FATA Assicurazioni (n.red.: care a
intrat pe piaţa locală prin preluarea pachetului de acţiuni al
Asigurări GLOBAL).
Preşedintele Costel EREMIA, care deţine o experienţă îndelungată în domeniul asigurărilor agricole, a avut
un rol esenţial în dezvoltarea companiei. În acest moment,
FATA Asigurări oferă o gamă variată de asigurări non-viaţăCASCO, utilaje agricole, bunuri, Cargo, urmând, ca din luna
decembrie a acestui an, să ne lansăm şi pe segmentul de
RCA.
Încă de la înfiinţare, până şi numele, „FATA Asigurări
Agricole”, a sugerat că vrem să devenim lideri pe această
clasă de asigurări. Totuşi, anul 2007 a fost unul nefast din
punct de vedere al evenimentelor meteorologice şi am
realizat că nu ne putem concentra numai pe acest domeniu. De aceea, a existat şi o schimbare a numelui din FATA
Asigurări Agricole în FATA Asigurări, menţinând obiectivul
de a rămâne lideri pe asigurări agricole, concomitent cu
dezvoltarea afacerilor şi pe segmentele non-agricole.
PRIMM: Care este structura portofoliului FATA Asigurări, în
acest moment?
F.P.: Structura portofoliului FATA Asigurări este format din
43% asigurări de culturi agricole, 4,8% asigurări ale animalelor şi 50,8% asigurări CASCO, diferenţa fiind reprezentată
de asigurări de tip property şi răspunderi civile.
După primul semestru, FATA Asigurări are o cotă de
piaţă de aproape 30% pe clasa asigurărilor agricole. Ne aşteptăm ca, pe viitor, concurenţa pe acest segment să crească, luând în considerare potenţialul pieţei.

> Încă de la înfiinţare, până şi numele, „FATA
Asigurări Agricole”, a sugerat că vrem să devenim
lideri pe această clasă de asigurări.
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PRIMM: Având în vedere specificul activităţii FATA Asigu
rări, care consideraţi că este potenţialul României în ceea
ce priveşte asigurările agricole?
F.P.: În primul rând, trebuie menţionat că, din cele 9,5 milioane de hectare de terenuri agricole din România, sunt asigurate 3,8 milioane de hectare, ceea ce reprezintă 40% din
total. Este evident că există potenţial, datorită suprafeţelor
agricole de mari dimensiuni, cât şi a dezvoltării agriculturii
la nivel naţional, dar noi estimăm că procentul suprafeţelor
asigurate va ajunge la un maximum de 80%.
Totuşi, am constatat că această clasă de asigurări
este tot mai populară în rândurile clienţilor. Un exemplu ar
fi faptul că au existat chiar asocieri ad-hoc între micii fermieri, cu scopul de a obţine remize comerciale pentru primele
de asigurare, datorită unei suprafeţe mai mari asigurate.
PRIMM: Cum apreciaţi legislaţia în vigoare, referitoare la
asigurările agricole?
F.P.: Prin Legea nr. 381/2002 se stipulează că vor beneficia
de despăgubiri doar acei producători agricoli care au încheiat o asigurare facultativă pentru culturile lor.
Foarte important însă este faptul că, în ultimul
timp, s-a pierdut obligativitatea asigurării în momentul
subvenţionării, cât şi subvenţia de 50% din primă, acordată
în momentul încheierii unei astfel de poliţe. Efectele au fost
diametral opuse pentru companiile de asigurări: fie profituri semnificative, în cazul în care nu s-au înregistrat daune,
fie pierderi mari, dacă anul agricol a fost unul mai dificil.
Până în acest moment, subvenţia s-a dovedit benefică pentru asigurările agricole şi legislaţia ar trebui revizuită astfel încât să ofere o reglementare mai clară, o protecţie mai mare atât companiilor, cât şi asiguraţilor, şi să le
dovedească acestora că investiţia într-o poliţă de asigurare
este una benefică pentru siguranţa veniturilor lor. În ţara
noastră, producătorii agricoli nu au putere financiară de
acoperire a cheltuielilor cu asigurarea, aşa cum se întâmplă
în ţările dezvoltate.
PRIMM: Care sunt companiile pe care le priviţi ca princi
pali concurenţi, actuali sau potenţiali, pe clasa asigurărilor
agricole?
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> Diversificarea
portofoliului oferă
în primul rând
predictibilitate şi, într-o
măsură mai mică,
profitabilitate. De
aceea, pentru a oferi o
stabilitate cât mai mare
portofoliului nostru,
dorim să realizăm o
dispersie teritorială cât
mai pronunţată, cât şi o
dispersie pe mai multe
clase de asigurări.
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Interviu
F.P.: GROUPAMA, care, prin tradiţie, este un jucător important pe piaţa din Franţa pe aceasta clasă de asigurări,
ar putea să se lanseze în România, prin cele trei companii
achiziţionate, şi constituie astfel un concurent puternic
pentru noi. De asemenea, VIENNA Insurance Group, prin
OMNIASIG şi ASIROM, se pare că îşi va îndrepta atenţia către asigurările agricole.
PRIMM: Ce rol au brokerii de asigurare în activitatea FATA
Asigurări?
F.P.: În prezent, jumătate din subscrierile FATA Asigurări în
Bucureşti sunt realizate prin brokeri. De asemenea, există
o reţea puternică de brokeri cu care colaboram, în Cluj,
Timişoara şi Oradea şi, treptat, activitatea acestora se va
extinde şi în restul ţării.
PRIMM: La nivelul întregii pieţe româneşti de asigurări,
există o concentrare a subscrierilor în Bucureşti. Cum se
prezintă situaţia în cazul FATA Asigurări?
F.P.: În primul rând, aş dori să subliniez faptul că, din punct
de vedere al concentrării de clienţi şi de riscuri, piaţa bucureşteană se diferenţiază în mod evident de restul României.
În ceea ce priveşte FATA Asigurări, vă pot spune că 46% din

> În ţara noastră, producătorii agricoli nu au putere
financiară de acoperire a cheltuielilor cu asigurarea,
aşa cum se întâmplă în ţările dezvoltate.
Fănel PLOPEANU
> 1982 – absolvent al Academiei de Studii Economice,
Facultatea de Finanţe si Contabilitate

> 1993-1995 – Director Financiar, GENERALI Asigurări România
> 1995-1996 – CEO, ROMANIAN-AMERICAN Insurance
> 1996-2006 – Vicepreşedinte şi Director Financiar, OMNIASIG
> 2006-2007 – Director General, OMNIASIG Asigurări de Viaţa
> 2008 – Director General, FATA Asigurări
FATA Asigurări S.A.
> 1927 – se înfiinţează societatea SCINTILLA
> 1948 – SCINTILLA devine FATA ASSICURAZIONI S.p.A.
> 2000 – FATA ASSICURAZIONI S.p.A. devine membră a
grupului GENERALI

> 2006 – se înfiinţează FATA Asigurări Agricole (FATA
ASSICURAZIONI S.p.A. cumpără pachetul majoritar al
ASIGURĂRI Global S.A.)

> Este evident că există potenţial,
datorită suprafeţelor agricole de mari
dimensiuni, cât şi a dezvoltării agriculturii la nivel naţional, dar noi estimăm
că procentul suprafeţelor asigurate va
ajunge la un maximum de 80%.
subscrieri sunt realizate în Bucureşti, unde se observă foarte clar impactul ofertei asupra cererii, fapt care a condus la
o mai bună informare a clienţilor. Practic, clienţii bucureşteni sunt mult mai expuşi informaţiilor din domeniul asigurărilor, devenind astfel mai uşor de abordat.
Fireşte, şi problemele pieţei sunt pe măsură. Spre
exemplu, recrutarea şi fidelizarea personalului. Migrarea
angajaţilor între companiile de asigurări a luat proporţii din
ce în ce mai mari. Societăţile nou-intrate pe piaţă fac oferte
salariale foarte atractive, mult peste nivelul real al pieţei,
ceea ce poate fi, în mod normal, o strategie pe termen lung.
De asemenea, mulţi dintre inspectorii de asigurări au tendinţa de a-şi înfiinţa propriile societăţi de brokeraj.
PRIMM: Care sunt obiectivele FATA Asigurări pentru urmă
toarea perioadă şi care va fi strategia pe care o veţi adop
ta?
F.P.: Principalul nostru obiectiv este să încheiem anul cu
un rezultat financiar pozitiv. În ceea ce priveşte subscrierile, ţinta este de 12,5 milioane euro, din care, până acum
(n.red.: sfârşitul lunii august) am realizat 9 milioane euro.
De asemenea, un alt obiectiv important este acela
că ne dorim ca până la sfârşitul anului să deschidem câte o
agenţie sau sucursală în fiecare judeţ al ţării, astfel încât să
acoperim mai eficient întregul teritoriu al ţării.
În ceea ce priveşte asigurările agricole, acestea depind foarte mult de condiţiile agro-meteorologice şi riscurile aferente sunt foarte imprevizibile. Diversificarea portofoliului oferă în primul rând predictibilitate şi, într-o măsură
mai mică, profitabilitate. La toate acestea se adaugă faptul
că tarifele pentru primele de asigurare pe segmentul agricol au ajuns la un nivel foarte scăzut, mult sub nivelul real
al pieţei.
Factorii care au determinat nivelul preţurilor au fost
pe de o parte concurenţa dintre companiile de asigurări
şi, pe de altă parte, încercarea de a-i stimula pe oameni să
vadă beneficiul contractelor de asigurare şi să îşi încheie o
astfel de poliţă.
În prezent, FATA Asigurări urmăreşte o dezvoltare
echilibrată, orientată către profit. De aceea, pentru a oferi o stabilitate cât mai mare portofoliului nostru, dorim să
realizăm o dispersie teritorială cât mai pronunţată, cât şi o
dispersie pe mai multe clase de asigurări.

> 2007 – FATA Asigurări Agricole S.A. devine FATA Asigurări S.A.
> 2008 – FATA Asigurări este, după primele şase luni din 2008,
lider pe segmentul asigurărilor agricole, cu o cotă de piaţă
de circa 30%, conform estimarilor Revistei de Specialitate
INSURANCE Profile
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RUBRICĂ REALIZATĂ CU SPRIJINUL COMPANIEI

> Într-o lume tot mai complexă, marcată de incertitudini, succesul unei companii depinde semnificativ de capacitatea sa de a gestiona riscurile de o manieră sistematică, într-un cadru structurat, şi de a transforma managementul riscurilor într-un avantaj competitiv.
Sistemul integrat de management al riscurilor la nivelul companiei (Enterprise Risk Management – ERM) oferă
un posibil răspuns vizavi de provocările multiple cu care se confruntă companiile ajunse la maturitate, angrenate
într-o luptă acerbă pentru o cât mai bună poziţionare pe piaţă.
Nu poţi să schimbi direcţia vântului,
dar poţi să îţi orientezi pânzele astfel încât să ajungi întotdeauna la destinaţie.
Jimmy DEAN

Managementul integrat
al riscurilor
Soluţia companiilor cu orizont strategic
Antoaneta GEALĂ
Risk Consulting Business
Development Coordinator
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ERM - pârghie pentru crearea unui avantaj Mutaţii la nivelul culturii organizaţionale
Companiile recurg la astfel de sisteme integrate de
competitiv
Sistemul economic actual, caracterizat printr-o
complexitate şi o dinamică fără precedent, testează puternic capacitatea companiilor de a se adapta şi de a-şi dovedi
viabilitatea şi adresează managementului acestora o veritabilă provocare de a identifica şi a utiliza pârghiile cele mai
eficiente pentru optimizarea raportului rentabilitate – risc.
Crearea şi implementarea unui sistem integrat de
management al riscurilor la nivelul unei companii incumbă
un efort investiţional deloc de neglijat, constând în imobilizarea de resurse financiare şi umane, în condiţiile unui
angajament efectiv şi deplin din partea managementului
de top.
ERM câştigă tot mai mult teren pe măsură ce factorii de decizie conştientizează valenţele sale multiple în
susţinerea succesului durabil al companiei într-un mediu
concurenţial tot mai apăsător. Spectrul avantajelor sale
potenţiale se întinde de la aspectele financiare concrete,
constând în gradul ridicat de predictibilitate a fluxurilor de
încasări şi plăţi, costuri reduse in caz de evenimente perturbatoare majore, până la plusul adus în planul notorietăţii,
prin construirea unei imagini favorabile in rândul tuturor
actorilor cu care compania interacţionează în mediul propriu de operare (acţionari, angajaţi, clienţi, autorităţi, societatea în sens larg).
Soluţia ERM presupune un nivel superior de înţelegere şi internalizare a funcţiilor specifice ale companiei, devenind un instrument de management strategic şi o pârghie
de consolidare a avantajelor poziţionale ale companiei.

management al riscurilor sub acţiunea unui cumul de factori de ordin intern şi extern, etapa actuală caracterizânduse prin prevalenţa celor externi. Potrivit unui studiu MARSH
realizat la nivel internaţional, aproximativ 60-65% dintre
companiile mari au implementat soluţii ERM, fapt care dovedeşte că gestionarea unitară, consecventă şi sistematică
a riscurilor a pătruns doar parţial în cultura organizaţională.
Pe de altă parte, percepţia despre profitabilitatea companiei este încă tributară interesului disproporţionat faţă de
veniturile generate, în detrimentul cheltuielilor care – în
ipoteza materializării unor riscuri majore – se pot dovedi
fatale.
Cerinţele autorităţilor de reglementare şi supraveghere care impun mai multă rigoare şi transparenţă în managementul riscurilor (vezi reglementările Basel II pentru
sistemul bancar, Solvency II pentru societăţile de asigurări),
recomandările auditorilor externi care converg către atingerea unui nivel superior de responsabilizare a managementului de top în raportarea riscurilor şi o abordare preventivă sunt, în momentul de faţă, argumentele principale
care determină companiile să recurgă la implementarea de
soluţii ERM.
O abordare de tip ERM oferă managementului de
top al companiei o pârghie suplimentară pentru atingerea
obiectivelor strategice, pentru că integrează soluţiile de risc
în toate procesele derulate la nivelul companiei, în plan
operaţional şi decizional. De fapt, ERM se defineşte ca un
proces integrat tuturor celorlalte procese derulate în cadrul
companiei, care permite identificarea şi managementul
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oricăror tipuri de risc ce decurg din desfăşurarea activităţii
acesteia, inclusiv a celor induse de mediul de operare.
Faţă de managementul tradiţional al riscurilor, potrivit căruia pentru fiecare risc identificat se dezvoltă instrumente şi tehnici specifice de abordare, valoarea adăugată
adusă de o soluţie ERM constă în abordarea sistemică, sistematică şi continuă a riscurilor. Dat fiind caracterul său
continuu, ERM reprezintă un proces constând din identificarea, analiza, cuantificarea, elaborarea şi implementarea
de soluţii care se adresează atât riscurilor individuale, cât
şi celor care decurg din interacţiunile şi interdependenţele
dintre acestea, creând o perspectivă sistemică pentru managementul companiei.

Ratingul – aliatul managerilor de risc
Un stimul important în accelerarea introducerii ERM
– cel puţin pentru firmele mari, listate pe piaţa de capital,
care utilizează serviciile agenţiilor de rating – îl reprezintă
revizuirea metodologiilor utilizate pentru atribuirea calificativelor, în sensul rafinării analizei practicilor de management al riscurilor. Ori, impactul semnificativ pe care un
calificativ slab sau o revizuire în minus a ratingului curent îl
are asupra valorii de piaţă a unei companii şi asupra costului finanţării sale face ca soluţia ERM să devină cu atât mai
necesară.
STANDARD & POORS’s a revizuit recent metodologia de analiză a ratingului de credit pentru organizaţiile
non-financiare, incluzând evaluarea ERM.
În esenţă, acestea vor fi interesate să analizeze trei
aspecte esenţiale pentru calitatea sistemului intern de management al riscurilor unei companii:
• cunoaşterea de către managementul de top a expunerii
la risc (deopotrivă la riscurile măsurabile şi la evenimente
incerte al căror impact nu poate fi determinat);
• cunoaşterea de către managementul de top a profilului
de risc şi a strategiilor aplicate pentru diminuarea/atenuarea expunerii la riscuri majore;
• cunoaşterea exactă de către managementul de top a
pierderii maxime acceptate, provenind din toate riscurile
posibile, pe un orizont de timp definit, pentru atingerea
obiectivelor financiare pe termen lung.
Un studiu realizat de MARSH pentru a evalua în ce
măsură sunt pregătite companiile să îşi adapteze practicile
de risc la noile metodologii ale agenţiilor de rating prezintă concluzii nu tocmai optimiste. Cu toate că în anul 2008
situaţia prezintă o uşoară îmbunătăţire comparativ cu anul
anterior, în ansamblu, managerii de risc nu sunt satisfăcuţi
de nivelul de înţelegere pe care factorii de decizie îl au în
privinţa managementului de risc în genere şi a riscurilor celor mai importante pentru companie.

ERM - modus operandi
Este foarte important ca managerii de risc aflaţi în
faţa opţiunii de a implementa un program ERM să beneficieze de suportul managementului de top, pentru a se asigura
că investiţiile totale implicate vor avea susţinerea necesară,
dar şi pentru a putea comunica exact ce poate oferi o soluţie
ERM pentru companie. Aceasta nu trebuie privită ca un panaceu, ci doar ca un mijloc elaborat de reducere a incertitudinilor şi a probabilităţii de producere a evenimentelor care
îi pot afecta performanţa financiară. Gestionarea integrată a
riscurilor la nivelul companiei nu substituie administrarea lor
la nivel operaţional, ea poate doar îmbunătăţi coordonarea
de ansamblu a activităţilor individuale de management al
riscurilor şi reduce costurile aferente.
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Totodată, este bine de ştiut că implementarea unui
program ERM se realizează în timp, în majoritatea cazurilor
aceasta durează mai mult de un an, iar rezultatele sale pozitive se manifestă treptat. De regulă, gradul de satisfacţie
al managerilor privind modul de funcţionare şi rezultatele
ERM este mai redus în primii doi ani. Însă, pe măsură ce organizaţia implementează acest sistem, beneficiile vor justifica pe deplin eforturile investiţionale.
O serie de evenimente petrecute în ultimii ani au
adus mutaţii profunde la nivelul mentalităţii managerilor
faţă de importanţa pe care trebuie să o deţină sistemul de
management al riscurilor în cadrul preocupărilor strategice
ale organizaţiilor, indiferent de natura acestora. Integrarea
managementului riscurilor în procesele derulate în mod
curent la nivelul organizaţiilor se impune ca o necesitate
obiectivă, dictată de complexitatea mediului de operare şi
de multitudinea de factori de risc aflaţi în relaţii de interdependenţă.
Tot mai mulţi manageri de top au început să abordeze soluţia ERM datorită valenţelor sale deopotrivă informative şi formative. Cu alte cuvinte, ERM are meritul de a
oferi informaţia de risc în timp util şi de a crea o imagine
de ansamblu privind totalitatea riscurilor potenţiale care
planează asupra companiei şi, concomitent, fiind un proces care se circumscrie activităţii de zi cu zi, devine parte a
culturii organizaţionale şi un adevărat modus operandi.
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Cyber insurance
Sunt binecunoscute toate beneficiile pe care revoluţia comerţului
electronic le-a adus economiei mondiale. Numai că această creştere revoluţionară a venit şi cu riscuri noi pentru
companiile cărora se adresează acest
gen de business. Această gamă de
riscuri se întinde de la riscurile operaţionale, cum ar fi cele legate de securitatea şi integritatea sistemelor de operare, până la complicatele implicaţii ale
Gheorghe GRAD
răspunderilor civile faţă de clienţi .
Director General SRBA
Ca un răspuns la acest nou gen
de expunere, industria de asigurări a creat produse de asigurare specifice denumite generic Cyber Insurance.
Acoperirile care pot fi asigurate în baza acestor poliţe de asigurare sunt:
> pierderile şi/sau răspunderile care decurg, acţiunile frauduloase sau
maliţioase asupra sistemelor informatice comise de către terţe persoane sau de către propriii angajaţi ai asiguratului;
> răspunderea care decurge din deţinerea unei pagini web, comerţul
electronic şi alte operaţiuni care se efectuează on-line;
> pierderea veniturilor ca urmare a întreruperii activităţii.
Pe piaţa internaţională există în prezent peste zece companii
de asigurare care pot să ofere acest gen de asigurări, fiecare dintre ele
oferind acoperirea anumitor fapte care pot genera pierderile amintite.

Principalele categorii de riscuri asigurate sunt:
> întreruperea, oprirea sau avarierea sistemelor informatice (defectarea sistemului, inclusiv ca urmare a acţiunii viruşilor);
> breşe de securitate (încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor
cu caracter personal, pierderi de active, inclusiv active necorporale,
extorcare, întreruperea serviciului on-line având consecinţe asupra
veniturilor);
> încălcarea legislaţiei privind proprietatea intelectuală (încălcarea
legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe, folosirea necorespunzătoare a cuvintelor, desenelor, logo-urilor, sunetelor etc.
înregistrate);
> calomnie şi defăimare.
Ultimul studiu efectuat de către FBI împreună cu Computer
Security Institute arată că, în anul 2006, în Statele Unite 29% dintre societăţile interogate aveau încheiată o poliţă Cyber Insurance.
Procentul companiilor asigurate era mai mare cu 4 puncte procentuale faţă de anul 2005.
Chiar dacă acest produs de asigurare a întâmpinat dificultăţi
în implementarea pe piaţă şi în stabilirea cotaţiilor de primă pentru
că nu exista baze actuariale suficiente, asigurătorii au găsit soluţii
pentru definirea statistică a riscurilor şi produsul şi-a găsit repede un
loc în nevoia de protecţie a clienţilor din statele dezvoltate. Acum,
Cyber Insurance se află şi pe piaţa românească şi companiile vizate ar
trebui să ia în calcul încheierea unor astfel de poliţe de asigurare.

În premieră

Ediţia 2009

Piaţa asigurărilor din Bucureşti
în peste 200 de pagini de informaţii !
Un produs
n

Ghid de asigurări

n

Companii de asigurări

şi brokeraj

n

C alendar evenimente

n

Reportaj special - Ziua Asigurărilor la Bucureşti – 2008
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Partenerul Dumneavoastră în
Strategie, Organizare şi Controlling
Strategie, organizare şi controlling –
consultanţă şi training
Societatea Contrast Management-Consulting dispune de o lungă experienţă
acumulată de-a lungul anilor şi de o vastă competenţă în domeniul consultanţei
strategice şi al controlling-ului în diverse sectoare de activitate.
De aceea Contrast este prima destinaţie pentru companiile şi organizaţiile de
top din ţările Europei Centrale si de Est.

Consultanţi experţi
Consultanţa oferită clienţilor este realizată de o echipă competentă, specializată
şi cu experienţă. Atât intern, cât şi în relaţiile cu clienţii şi colaboratorii,
Contrast promovează parteneriatul şi spiritul de echipă.

Implementarea pragmatică a soluţiilor practice
Scopul activităţii de consultanţă este descoperirea de soluţii viabile împreună cu
clienţii şi acordarea asistenţei necesare la punerea în practică a acestor soluţii.

Partener pentru succesul clienţilor
Misiunea Contrast este contribuţia la reuşita în afaceri a clienţilor. Pentru
aceştia, societatea Contrast Management-Consulting reprezintă un partener de
încredere în realizarea succesului dezvoltării companiei.

Gama noastră de activităţi cuprinde:
» Managementul strategiei şi dezvoltării

» Restructurare şi optimizarea performanţei

» Consultanţă pentru fuziuni, achiziţii şi integrări

» Controlling şi finanţe

» Management public şi non-profit

» Training-uri interne, cursuri şi seminarii

Consultanţă în management pentru
îmbunătăţirea continuă a performanţei
Contrast Management Consulting & Training I Strada Buzeşti nr 50-52, Sector 1 I 011015 Bucureşti
Tel: +40/31/425 35 65 I Fax: +40/31/425 35 66 I Email: bucharest@contrast-consulting.com
www.contrast-consulting.com

Profil de ţară
> Suprafaţa: 674.843 km²
> Vecinătăţi şi lungimea graniţelor în Europa de Vest: Belgia (620 km), Luxemburg (73 km), Germania (450 km), Elveţia (572 km),
Italia (515 km), Monaco (4,5 km), Andora (57 de km) şi Spania (650 de km). Franţa cuprinde şi diverse insule şi teritorii situate pe alte
continente având, astfel, frontiere cu Brazilia (700 km), Surinam (520 km) şi o frontieră nematerializată cu Antilele Olandeze (10,2
km), în Insula Sfântul Martin
> Capitala: Paris
> Structura administrativă: 26 de regiuni, dintre care 22 se găsesc în cadrul Franţei metropolitane, iar 4 sunt regiuni de peste mări
(Guadelupa, Martinica, Guiana Franceză şi Réunion).
> Anul aderării la Uniunea Europeană: 1957 (membru fondator)
> Sistem politic: republică unitară semi-prezidenţială
> Populaţia: 63.800.000 locuitori (estimare, ianuarie 2008)
> Limba oficială: franceza
> Moneda naţională: euro
> Rata inflaţiei: 1,5% (estimare, 2008)
> Produsul Intern Brut (PIB): 1.634 miliarde euro (2007), 825 miliarde euro (Semestrul I, 2008)
> PIB/ locuitor: 25.610 euro (2007)
> Organismul de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări: Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles - (ACAM)
> Prime brute subscrise: 195,4 miliarde euro (2007)

FRANţa
Recesiune economică?
Republica Franceză este un stat unitar, organizat
ca o republică semi-prezidenţială, și plasându-se, potrivit
statisticilor, pe poziţia cinci în ierarhia economică mondială la nivelul anului 2008. Totodată economia Franţei este
o combinaţie de întreprinderi cu capital privat (peste 2,5
milioane societăţi înregistrate) şi de sectoare ale economiei
- societăţi considerate strategice (cale ferată, electricitate,
construcţii de aeronave etc.) - la care statul este principalul
acţionar. Totuşi, Guvernul a început să îşi relaxeze controlul asupra anumitor sectoare şi a demarat vânzarea unor
procente din acţiunile pe care le deţinea la anumite companii, cum ar fi FRANCE TÉLÉCOM, AIR FRANCE, precum şi
la numeroase societăţi din domeniul asigurărilor, finanţelor
şi din industria apărării. De asemenea, multe dintre marile grupuri industriale franceze (PEUGEOT, ELF Aquitaine,
MICHELIN) se situează între primele 50 din Europa.
În pofida tuturor aparenţelor, PIB-ul per locuitor în
Franţa este semnificativ mai mic decât în alte ţări membre
ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE), fiind comparabil cu cel al ţărilor dezvoltate din
Uniunea Europeană şi reprezentând aproximativ 30% din
Produsul Intern Brut al Statelor Unite. Situaţia se datorează
faptului că, în Franţa, procentul populaţiei în activitate este
mai mic decât în alte ţări, astfel încât PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic, cu toate că productivitatea este ridicată iar
Guvernul depune eforturi pentru a modifica structura pieţei de muncă pentru tineri, în sensul combaterii şomajului
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(în 2006, aceste încercări s-au lovit de o rezistenţă importantă, manifestată prin ample proteste). În încercarea de
a găsi soluţii pentru situaţia grea în care se află economia
Franţei, ameninţată de recesiune, la jumătatea lunii august
a.c., Premierul francez François FILLON a convocat o reuniune de urgenţă a Guvernului. Au fost analizate, cu această
ocazie, cauzele care au condus la această situaţie şi s-a încercat să se identifice măsurile care ar trebui adoptate.
Astfel în 2007, creşterea PIB-ului atingea 2,2%, în
primul trimestru 2008 s-a înregistrat o creştere de 0,6%,
pentru al doilea trimestru Institutul Naţional de Statistică al
Franţei anunţând un recul al PIB-ului de 0,3%.
Mai mult, în primul trimestru 2008, exporturile au
înregistrat o scădere de 2%, iar importurile, o depreciere
de 0,3%. Aceste cifre neagă previziunile privind o creştere
economică, care estimau, pentru 2008, o evoluție de 2%. În
pofida asigurărilor date de oficialii de la Paris, organisme
precum OCDE, Fondul Monetar Internaţional sau Institutul
Naţional de Statistică arată un singur lucru: în 2009, situaţia
va fi mai grea decât în 2008.
Cu peste 75 milioane de turişti străini anual, Franţa
este clasată ca prima destinaţie turistică din lume. La aceasta se adaugă procentul important de francezi care îşi petrec
vacanţele în diferite regiuni ale ţării. Atractivitatea turistică este dată de bogăţia patrimoniului cultural şi istoric, de
diversitatea peisajelor şi climatul temperat, cât şi de facilităţile de acces, infrastructura turistică şi de transport fiind
foarte bine dezvoltate. Parisul şi împrejurimile sale sunt

Vlad BOLDIJAR
Editor
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Distribuţia primelor brute subscrise între anii 1998-2007
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Evoluţia primelor brute subscrise între anii 1998-2007 (mld. EUR)
Clasa de asigurări
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Asigurări de viaţă
73.9
83.7
99.6
94.2
95.6 103.3 117.7
134 154.4 151.6
Asigurări non-viaţă
29.8
30.2
31.7
33.9
36.3
38.8
40.5
41.9
42.7
43.8
TOTAL
103.7 113.9 131.3 128.1 131.9 142.1 158.2 175.9 197.1 195.4
Sursa: Fédération Française des Sociétés d’Assurance

Prime brute subscrise de grupurile franceze de asigurare în Europa, 2007
Irlanda 1,8%
Luxemburg 2,9%
Portugalia 3,3%
Olanda 3,5%

Alte ţări 2,9%
Marea Britanie 22,4%

Spania 12,3%

Belgia 12,3%
Italia 17,0%

Germania 21,6 %
destinaţiile cele mai importante, urmate de castelele de pe
Valea Loarei, Mont Saint-Michel, Coasta de Azur şi staţiunile
montane din Alpi, pentru a enumera doar cele mai cunoscute destinaţii.
Franţa are o importantă industrie aerospaţială reprezentată de concernul european AIRBUS şi este singura
putere europeană (în afară de Rusia) care are propria sa bază
de lansare de rachete spaţiale (Centre Spatial GUYANAIS).
Franţa este, de asemenea, cea mai independentă ţară din
punct de vedere energetic dintre ţările Europei de Vest
datorită investiţiilor importante în domeniul energiei nucleare - este unul dintre cei mai mici producători de gaze
cu efect de seră dintre cele mai industrializate naţiuni din
lume, peste 80% din necesarul de energie electrică al ţării
fiind produs de centrale nuclearo-electrice.

A doua piaţă din UE
Piaţa asigurărilor din Franţa a cunoscut o dezvoltare foarte rapidă în anii de după cel de al doilea război mondial. Începând cu mijlocul anilor ’50 şi până la începutul
anilor ’80, valoarea totală a tranzacţiilor a sporit de 25 de
ori, în timp ce Produsul Intern Brut a crescut cu doar 15%.
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Principalele tipuri de asigurare în Franţa sunt asigurarea transportului auto şi asigurarea vieţii. În perioada anilor 1983-1984, în legătură cu lansarea sateliţilor artificiali cu
ajutorul rachetei „Arian”, a apărut o nouă ramură a asigurării
– asigurarea riscurilor cosmice, iar în 1983, pentru a mări
capacitatea pieţei, a fost creată Asociaţia pentru Asigurarea
Riscurilor Cosmice. Totodată, piaţa franceză de reasigurare
ocupă locul 5 în lume.
Spre deosebire de Marea Britanie, în Franţa grupurile industriale nu se numără, decât în mică măsură, printre
acţionarii companiilor de asigurare, acţionariatul acestora
fiind grupuri bancare şi financiare locale şi străine, persoane fizice sau statul. La rândul lor, companiile de asigurare
participă la capitalul grupurilor bancare, stimulând îmbinarea business-ului din sfera de asigurare şi cea bancară
(bancassurance).
Activitatea în străinătate a societăţilor de asigurare franceze este un domeniu destul de nou. La acest capitol, Franţa ocupă locul trei în lume, după Marea Britanie şi
Elveţia. Cele mai mari companii de asigurare din Franţa au
filiale şi reprezentanţe în peste 60 de ţări din lume, companiile de asigurare activând cu succes pe pieţele din
Extremul Orient şi Orientul Mijlociu. În Europa, asigurătorii
francezi au cea mai activă prezenţă pe pieţele de profil din
Marea Britanie, Germania, Italia, Belgia, Spania ş.a. Dintre
grupurile de asigurare cu capital francez care au obţinut
rezultate importante, în afara Franţei, în 2007, putem enumera AXA - 93,5 miliarde euro subscrieri la nivel mondial
(dintre care 21,5 miliarde euro în Franţa), CNP - 31,5 miliarde euro la nivel mondial (27,1 miliarde euro în Franţa),
CREDIT AGRICOLE - prime brute subscrise de 24,3 miliarde
euro (20,2 miliarde euro pe piaţa locală), GROUPAMA - 14,9
miliarde euro (11,6 miliarde euro în Franţa), SOGECAP - 8,8
miliarde euro la nivel mondial, din care circa 8,5 miliarde
euro din totalul subscrierilor au fost realizate în Franţa. Un
lucru demn de evidenţiat este faptul că, în anul 2007, subsidiarele companiilor de asigurări cu capital străin au obţinut
pe piaţa franceză de profil o cotă de piaţă de 21,1% (25,4
pe segmentul asigurărilor non-viaţă şi 19,2% pe linia asigurărilor de viaţă).

2007 în cifre
Potrivit raportului anual publicat de Fédération
Française des Sociétés d’Assurance, companiile şi grupurile
de asigurări prezente pe piaţa franceză de profil au realizat
pe parcursul anului 2007 prime brute subscrise de 106,56
miliarde euro, consemnându-se, faţă de anul anterior, o
scădere de aproximativ 2,8 miliarde euro.
Pe clase, primele brute subscrise din asigurările de
viaţă au valorat 151,6 miliarde euro (circa 77,6% din totalul
pieţei), consemnându-se o depreciere de circa 1,8%. Acest
rezultat negativ înregistrat de asigurătorii care îşi desfăşoară activitatea pe acest segment de piaţă este atribuit în
mare măsură scăderii înregistrate de clasa asigurărilor unitlinked (-2,9%).
Asigurările non-viaţă au obţinut în 2007 o creştere
a subscrierilor de 2,6%, valoarea primelor din această clasă
de asigurări fiind de 43,8 miliarde euro. Majorarea subscrierilor din aceste tipuri de poliţe poate fi atribuită evoluţiilor
crescătoare consemnate de clasele de asigurări de protecţie juridică (13,9%), construcţii (8,9%), precum şi a asigurărilor de locuinţe (4,9%).
Referitor la principalele canale de vânzare a produselor de asigurare pentru anul financiar 2007, un procent
de 62% dintre francezi au încheiat cele mai multe poliţe de
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asigurare de viaţă în sediile băncilor - bancassurance, 16%
au cumpărat poliţe cu ajutorul promotorilor financiari, în
vreme ce doar 13% au apelat la serviciile brokerilor.
Pentru asigurările non-viaţă, 35% dintre francezi au
încheiat poliţe prin intermediul agenţilor proprii ai companiilor de asigurare, 33% au trecut pragul unei companii de
profil, 18% au apelat la consultanţă din partea brokerilor,
în vreme ce doar 9% au achiziţiont poliţa din sediul unei
bănci.
În industria asigurărilor îşi desfăşurau activitatea, în
anul 2007, circa 210.500 de persoane (dintre care 144.100
angajaţi cu carte de muncă, iar restul ca agenţi/colaboratori), în vreme ce activele administrate de companiile de
profil valorau 1.491,1 miliarde euro. Totodată, în Franţa
anului 2007, pe piaţa asigurărilor activau un număr de 461
companii de profil, din care 68 de societăţi specializate pe
segmentul asigurărilor de viaţă, 240 non-viaţă, respectiv 40
de companii compozite.

Agricultura şi asigurările agricole
Procentajul mare de terenuri fertile, cumulat cu utilizarea tehnologiilor moderne şi importantele subvenţii europene (aproximativ 14 miliarde USD) au făcut din Franţa
principalul producător şi exportator agricol din Europa şi
al doilea exportator mondial de produse agro-alimentare,
după Statele Unite (Franţa dispune de cel mai mare teritoriu agricol al Europei - mai mult de 300.000 km2). Cu toate
acestea, datorită înaltului nivel de tehnologizare, sectorul
primar al industriei nu ocupă decât 6% din populaţia activă
(1,5 milioane de persoane) aceste producţii reprezentând
mai puţin de 3,5% din venitul naţional. Principalele produse de export sunt grâul, produsele avicole, produsele
lactate, carnea de vită şi de porc, precum şi renumitele vinuri franţuzeşti. În acest context, valoarea primelor brute
subscrise din asigurările agricole în anul 2007 a fost de 900
milioane euro, ceea ce, procentual, reprezintă circa 0,5%
din totalul pieţei. Pentru primul semestru al anului în curs,
Fédération Française des Sociétés d’Assurance estimeză o
creştere a subscrierilor din asigurări agricole de circa 3%,
comparativ cu primele şase luni ale anului precedent, pe
fondul majorării preţurilor la produsele agricole.
În vara anului 2003, sectorul agricol francez a înregistrat pierderi de aproximativ un miliard de euro, din cauza unei secete prelungite. Cei mai afectaţi au fost crescătorii de vite, care au rămas fără furaje pentru animale, acestei
probleme adaugându-i-se o alta - aprovizionarea cu apa,
multe izvoare naturale secând din cauza secetei.
În domeniul culturilor de cereale, scăderea producţiei a fost, în 2003, de peste 20%. În acest context, Guvernul
francez a desfăşurat ample campanii de „a ameliora”, prin
asigurări, nivelul de protecție a fermierilor și de a-i determina să se asigure împotriva unei game mai largi de riscuri
agricole. În acest sens, s-a avut în vedere că sistemul de
ajutoare pentru plata primelor şi cotizaţiilor de asigurare
împotriva pagubelor provocate de diferite fenomene meteorologice - FNGCA (Fondul Naţional de Garantare pentru
Dezastrele din Agricultură), un sistem de asigurare parţial
subvenţionat de stat - acoperea doar pagubele produse
de secetă, grindină sau inundații. Contribuţia la acest Fond
este garantată de către agricultori şi de stat în paritate egală: 50%-50%. După ce autorităţile franceze declară că zona
a fost afectată de un dezastru natural, indemnizaţiile sunt
plătite de către FNGCA fermierilor care au încheiat poliţe
de asigurare pentru cel puţin un risc asigurat şi care au suferit pierderi ce depăşesc un anumit prag.
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Structura pieţei pe clase de asigurări, în anul 2007
Clasa de asigurări
Prime brute subscrise (mld. EUR)
TOTAL VIAŢĂ
151.6
Asigurări de viaţă
103
Unit-linked
33.7
Asigurări de sănatate şi accidente
14.9
TOTAL NON-VIAŢĂ
43.8
Auto
17.7
Asigurări de locuinţe
6.7
Proprietăţi persoane juridice
5.8
Proprietăţi agricole
0.9
Dezastre naturale
1.4
Construcţii
2.5
Raspunderi generale
3.4
Protecţie juridică
0.7
MAT
1
Credite şi garanţii
1
Asistenţă
1.1
Alte clase de asigurări non-viaţă
1.6
TOTAL PIAŢĂ
195.4
Sursa: Fédération Française des Sociétés d’Assurance

Răspunderi generale 1,7%

Pondere în portofoliu (%)
77.6
52.7
17.2
7.6
22.4
9.1
3.4
3.0
0.5
0.7
1.3
1.7
0.4
0.5
0.5
0.6
0.8
100.0

Alte clase de asigurări 3,9%
Asigurări de viaţă 52,7%

Construcţii 1,3%
Proprietăţi persoane juridice 3,0%
Locuinţe 3,4%
Auto 9,1%
Sănătate şi accidente
7,6%

Unit-linked 17,2%

Numărul companiilor de asigurare în anul 2007
Tipuri de companii
Viaţă
Compozite Non-viaţă
Companii cu capital francez
68
40
240
Companii non-EEA*
1
7
Companii EEA
16
2
87
TOTAL
85
42
334
*European Economic Area
Sursa: Fédération Française des Sociétés d’Assurance

Total
348
8
105
461

Top 10 - Grupuri de asigurare în anul 2007 (mld. EUR)
Grup de asigurare

Rezultat
consolidat

AXA
93.6
CNP
31.5
CREDIT AGRICOLE Assurances
24.3
AGF
19.2
BNP Paribas Assurance
17.9
GENERALI France
15.5
GROUPAMA
14.9
COVEA
12.1
SOGECAP
8.8
ACM
7.8
Sursa: Fédération Française des Sociétés d’Assurance

Viaţă
15
25.2
18.2
7.7
10.7
11.4
6.3
3.4
8.5
6.1

În Franţa
Non-Viaţă
6.5
1.9
2
4
0.3
4.1
5.3
8.7
1.7
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Profil de ţară
Principalele canale de vânzare a produselor de asigurare în anul 2007 (%)
Canal de distribuţie
Bancassurance
Brokeri
Promotori financiari
Agenţi proprii
Vânzări directe
Alte canale alternative
Sursa: Fédération Française des Sociétés d’Assurance

Viaţă
62
13
16
7
2

Non-viaţă
9
18
2
35
33
3

Numărul salariaţilor în asigurări între anii 1998-2007
Salariaţi în
1998 1999
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007
asigurări
TOTAL, din care: 133.450 133.750 136.500 138.600 139.200 138.500 143.500 143.700 143.750 144.100
Femei (%)
54,6
55,2
56,1
56,5
56,6
57,2
57,5
57,9
58,3
NA
Bărbaţi (%)
45,4
44,8
43,9
43,5
43,4
42,8
42,5
42,1
41,7
NA
Sursa: Fédération Française des Sociétés d’Assurance

În anul 2006, autorităţile de reglementare de la
Paris au modificat prevederile legii de definire a situaţiilor
care pot fi considerate daune agricole produse de dezastre
şi calamităţi naturale, şi care pot face obiectul unui ajutor
din partea statului. Dintre acestea, enumerăm fenomenele climatice excepţionale, de natură rară şi, de asemenea,
daunele suferite în regiunile în care nu există nici o tehnică
disponibilă de prevenire a dezastrelor. Un lucru demn de
evidenţiat este faptul că legea din anul 2006 prevede pentru asigurările multi-risc o subvenţie din partea statului de
maximum 35% din valoarea primei de asigurare.
Totodată, în Franţa, subvenţiile din partea statului
pentru asigurările agricole reprezintă în jur de 2,5% din
totalul primei de asigurare (40% pentru fermele noi - pentru suma de primă corespunzătoare la o franciză de 20%
sau 25%). În Franţa anului 2004, doar 15% din obiectivele
agricole asigurabile erau asigurate, dintr-un total de circa
60.000 de ferme (n. red.: GROUPAMA a subscris circa 5060% din totalul acestor tipuri de poliţe).
În anul 2007, francezii au lansat un proiect de lege
care prevede ca toţi agricultorii care cultivă plante modificate genetic să încheie o poliţă de asigurare de răspundere,
pentru a acoperi eventualele daune provocate de o posibilă contaminare a unei culturi agricole necultivată cu astfel
de plante. În aşteptarea adoptării unei astfel de legi, asigurătorii francezi sunt puşi în dificultate, încercând să gasească soluţii pentru construirea unei astfel de poliţe, având în
vedere că încă nu se cunosc caracteristicile şi riscurile pe
care le pot provoca culturile modificate genetic.

TOP 10 - Pieţe de asigurări în anul 2006
Prime brute subscrise (mld. USD)
Nr. Ţara
Asig. de viaţă
1 Statele Unite ale Americii
534
2 Japonia
363
3 Marea Britanie
312
4 Franţa
178
5 Germania
95
6 Italia
90
7 Coreea de Sud
72
8 Canada
39
9 China
45
10 Spania
28
Sursa: Fédération Française des Sociétés d’Assurance
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Asig.
non-viaţă
636
97
106
73
109
49
29
49
26
38

Total
1170
460
418
251
204
139
101
88
71
66

Evoluţia
Cota de piaţă
(2006/2005) la nivel global
%

%

2.1
-1.5
20
10.6
0.5
-4.9
8.7
3.7
12.8
4.1

31.4
12.4
11.2
6.8
5.5
3.7
2.8
2.4
1.9
1.8

Concluzii şi perspective
Aproape două treimi din veniturile economiei
Franţei şi 64 % din slujbe provin din servicii. Astfel, în companiile de asigurări şi bănci activează 500.000 de persoane;
în comerţ, 2,3 milioane; în hoteluri şi restaurante, 550.000;
în transporturi, peste 560.000. Așadar, veniturile provenite
din serviciile vândute în străinătate (credite, asigurări, călătorii şi turism, consultanţă tehnică, vânzări de brevete etc.)
situează Franţa pe al doilea loc în lume, după SUA.
Raportările financiare remise de companiile de asigurare care activează pe piaţa franceză de profil, cu privire
la activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2007, sunt
lipsite de performanţă. Acest trend este resimţit şi în anul
2008, potrivit raportului întocmit de Fédération Française
des Sociétés d’Assurance (în a cărui componenţă se regăsesc 298 de companii de asigurare), care a prognozat o
scădere a volumului de subscrieri cu circa 4 puncte procentuale. Din acest procent se estimează o diminuare a subscrierilor, pe segmentul asigurărilor de viaţă (inclusiv de
sănătate şi accidente), cu 8%, ceea ce reprezintă subscrieri
de aproximativ 35 miliarde euro, totul pe fondul crizelor financiaro-economice înregistrate la nivel mondial.
Totodată, în ciuda unui mediu economic şi a unei
concurenţe acerbe, care prevesteau o reducere a subscrierilor şi din asigurări generale, FFSA a preconizat, pentru
primele şase luni ale anului curent, o creştere a volumului
de subscrieri, din aceste tipuri de asigurări, cu până la 3%.
În pofida problemelor pe care le poate întâmpina
Franţa, de ordin economic sau social, piaţa locală a asigurărilor a fost şi este una dintre cele mai importante şi mai
puternice la nivel global. La baza acestei consideraţii stau
importanţa segmentului de servicii, a dezvoltării economice, a forţei grupurilor de asigurare, a educaţiei populaţiei în
domeniul asigurărilor, lucru confirmat şi de poziţia ocupată
în funcţie de volumul de prime brute subscrise de grupurile şi companiile franceze de profil la nivel mondial.
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VIII International Yalta Forum of The Insurance Market Participants
15-19 septembrie
Yalta, Ucraina

> Yalta, locul în care, acum 63 de ani, ROOSEVELT, STALIN şi CHURCHILL împărţeau lumea în zone de influenţă,
a devenit, în ultimii opt ani, gazda celor mai importanţi lideri şi specialişti ai companiilor de asigurare şi reasigurare din Centrul şi Estul Europei, reuniţi în cadrul evenimentului devenit deja tradiţional - International Yalta
Forum of The Insurance Market Participants.
Desfăşurat sub egida Ligii Companiilor de Asigurare
din Ucraina, Forumul a reunit numeroşi reprezentanţi ai societăţilor internaţionale de asigurare, reasigurare şi brokeraj (peste 600 din 30 de ţări), aflaţi în căutarea perspectivelor de extindere pe piaţa din Ucraina - una dinte cele mai
dinamice din Europa Centrală şi de Est.
Procesul de integrare în comunitatea europeană şi
mondială a devenit, în ultimul timp, factorul principal în definirea direcţiilor de dezvoltare a economiei ucrainene, în gene-

Andrzej KLESYK
CEO, PZU SA, Polonia

Philippe WAUTELET
Preşedinte, AXA Ucraina

În cadrul evenimentului au fost organizate şapte conferinţe tematice, unde au fost susţinute aproximativ 40 de prezentări
22

ral, şi, în particular, a pieţei de asigurări, a subliniat Alexandr
FILONIUK, Preşedintele Ligii Asigurătorilor din Ucraina, în
deschiderea lucrărilor Forumului de la Yalta. Deţinem, în acest
moment, locul 24 la nivelul Europei (din 35 de ţări), cu subscrieri mai mari în anul precedent (26,6%) decât în ţări precum
Slovenia, Slovacia, Croaţia sau Bulgaria, a completat acesta.

Cum a evoluat însă piaţa asigurărilor din Ucraina
în ultimii ani?
Industria de profil din această ţară a cunoscut o
dezvoltare excelentă în ultima perioadă, volumul subscrierilor ajungând, la sfârşitul anului 2007, la 3,47 miliarde USD.
În special, se remarcă dezvoltarea segmentului de life, care
s-a majorat cu 50% în anul 2007 (cea mai mare creştere pe
segmentul asigurărilor de viaţă consemnată la nivel european, în 2007).
Dinamica pieţei ucrainene de asigurări este considerabilă. Acest fapt nu este însă unul ieşit din comun, având în
vedere potenţialul ţării noastre pentru industria de profil, a
declarat Alexei VOLOSHIN, Preşedinte, Comisia Naţională
pentru Reglementarea Pieţei Financiare.
În acelaşi timp, o caracteristică principală a acestei
pieţe este concentrarea redusă a volumului subscrierilor.
Primele 10 companii la nivel naţional deţin doar 27% din piaţă,
în timp ce primele 20 depăşesc cu puţin 50%, a completat oficialul citat. Una dintre explicaţiile pentru această stare de fapt
este numărul foarte mare de companii, şi care au o putere
similară, prezente pe piaţă (peste 400).
De asemenea, acest element constituie un stimulent puternic pentru competiţia existentă la nivel intern, dar
şi o creştere a interesului investitorilor străini, precum AXA,
PZU, ALLIANZ, VIG etc. Astfel, ritmurile înalte de creştere
a pieţei locale, alături de o densitate redusă a asigurărilor
Anul X - Numărul 9/2008 65

Eveniment Internațional
(52,9 USD pe cap de locuitor) şi a gradului de penetrare în
PIB (1,7% în 2007) au oferit suficiente motive în acest sens.
Sunt multe companii care nu pot să facă faţă concurenţei. Din acest motiv, putem să obţinem o poziţie importantă
şi să deţinem o cotă de piaţă semnificativă, a precizat Philippe
WAUTELET, Preşedinte, AXA Ucraina. De asemenea, acesta a
punctat că AXA este dispusă să investească în 2008 aproximativ 20 milioane euro în subsidiara sa din Ucraina.
Totodată, Andrzej KLESYK, CEO al grupului PZU, a
precizat că societatea dispune de un buget cuprins între
3,5 şi 5 miliarde euro, pentru extinderea în Europa Centrală
şi de Est. Vedem piaţa locală ca o oportunitate extraordinară,
şi noi, PZU, putem să contribuim mult la dezvoltarea acestei
industrii, a punctat Andrzej KLESYK.
Se pare că autorităţile ucrainene vor încuraja aceste iniţiative, dând asigurări în ceea ce priveşte deschiderea
pentru jucătorii din afară. Potrivit lui Alexei VOLOSHIN, numărul companiilor care realizează achiziţii în această ţară
este într-o continuă creştere, în acest moment existând pe
piaţă 79 de companii cu capital străin. Mai mult, în sistemul
nostru fiscal nu este prevăzută nici o taxă suplimentară, sau
orice alt impediment pentru intrarea capitalului străin, a subliniat oficialul citat.
Printre alte subiecte notabile abordate în cadrul celor
şapte conferinţe tematice desfăşurate în cadrul Forumului de
la Yalta, unde au fost susţinute aproximativ 40 de prezentări,
mai putem aminti: perspectivele de dezvoltare a pieţelor
naţionale de asigurări, gestionarea riscurilor de catastrofă,
aspecte privind risk-managementul etc. De remarcat este
faptul că la reuniunea de la Yalta au fost prezenţi numeroşi
vorbitori de marcă din Germania, Franţa, Marea Britanie,
Rusia, Cehia, Polonia, care au subliniat necesitatea creşterii
eficienţei managementului companiilor locale, precum şi
avantajele dezvoltării asigurărilor de viaţă, de sănătate şi
care au pledat pentru reforma sistemului de pensii private.
Totodată, au fost purtate numeroase discuţii tematice vizând
reducerea daunalităţii pe segmentul auto, unde experienţa
reprezentanţilor străini a fost deosebit de importantă.
Unul dintre momentele importante ale Forumului
a fost reprezentat şi de acordarea, de către Revista PRIMM Asigurări & Pensii, a premiului pentru „Cooperare Regională”
lui Alexandr FILONIUK, Preşedintele Ligii Asigurătorilor din
Ucraina, pentru eforturile deosebit de importante depuse de
acesta în vederea promovării pieţei ucrainene de asigurări.
Precizăm că revista PRIMM - Asigurări & Pensii este partener
media tradiţional al Forumului de la Yalta.
Pe lângă numeroasele dezbateri tehnice din cadrul
conferinţelor dedicate, Forumul de la Yalta a constituit un
prilej excelent pentru întâlniri de afaceri, atât într-un context formal, cât şi într-un cadru mai puţin oficial, în timpul serilor festive: Degustarea vinurilor franţuzeşti (AXA
şi SCOR), Seara pieţei de asigurări din Germania (MUNICH
Re), Cupa Asigurătorilor la Bowling (UNIVERSALNA) şi
Banchetul PZU Ucraina.
Vlad PANCIU
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Stanislas ALAIN, Managing Director, Pool-ul de
Asigurare a Riscurilor Nucleare, Franţa, alături de
Petr ZARUBA, Director, Pool-ul de Asigurare a
Riscurilor Nucleare, Cehia

Alexei VOLOSHIN, Preşedinte
Comisia Naţională pentru
Reglementarea Pieţei Financiare

Martin BALLEER, Chairman Advisory Board,
European Actuarial Academy, Germania

Peter MUELLER
General Representative in CIS,
MUNICH Re, Germania

Tom MENSON
Senior Expert of Insurance,
TACIS Project, Marea Britanie

Oleg DORONCEANU, Russia&CIS Markets Responsible, Media XPRIMM, a înmânat premiul pentru „Cooperare
Regională”, acordat de Revista PRIMM Asigurări & Pensii pentru Alexandr FILONIUK, Preşedinte, LSOU
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Joining Forces to Raise Your Game - The Future of Bancassurance, Assurbanking & the Affinity Business
25 - 26 septembrie 2008
Praga, Cehia
Sfârşitul lunii septembrie a trasat coordonatele necesare în construirea unei afaceri de succes şi în studierea
celor mai bune practici de îmbunătăţire a performanţei în
domeniul bancassurance, cu ocazia Conferinţei „Joining
Forces to Raise Your Game - The Future of Bancassurance,
Assurbanking & the Affinity Business”, organizată de
UNIGLOBAL Research, între 25-26 septembrie 2008, la
Praga, Cehia. Revista PRIMM - Asigurari&Pensii a fost
Partener Media al evenimentului la care au participat peste
70 de lideri şi specialişti în asigurări, bancassurance, banking, IT, consultanţă financiară şi audit din peste 20 de ţări,
din Europa Centrală şi de Est şi din zona EMEA.
Conceptul de bancassurance a instituit o schimbare de curs în cadrul sectorului financiar şi are, la momentul
actual, o poziţie foarte bine delimitată în industria de asigurări, cel puţin în Vest.
În viitor nu vor mai exista companii de asigurări sau
bănci, ci doar unităţi complexe care să se ocupe de vânzarea
tuturor produselor financiare de care are nevoie un client. O
etapă pentru întărirea relaţiilor dintre cele două entităţi este

Audienţa a fost una activă, interacţionând permanent cu vorbitorii
24

bancassurance-ul, care constituie una dintre cele mai eficiente soluţii de atragere şi fidelizare a clienţilor, a precizat Peter
SCHMIDT, liderul echipei de organizare, în deschiderea evenimentului.
Benny de WYNGAERT, General Manager Operations
Life Bank Channel, FORTIS, a prezentat avantajele pe care
le are încheierea unui parteneriat de bancassurance. Astfel,
pentru o bancă avantajele sunt numeroase, în primul rând,
aceasta devenind astfel un „one stop access point” pentru clienţi, care pot beneficia de preţuri mai reduse. În al doilea rând,
banca poate obţine venituri adiţionale din comision, precum
şi o diversificare a profiturilor, devenind, în acelaşi timp, mult
mai atractivă pentru clienţii săi, prin oferirea unei game complete de produse. Totodată, avantajele unei companii de asigurări rezidă în facilitarea accesului pe pieţele noi, având ca
partener o bancă, precum şi extinderea bazei potenţiale de
clienţi şi lărgirea reţelei de distribuţie.
Strategia FORTIS în bancassurance se bazează pe
canale încrucişate de distribuţie a produselor financiare
integrate, iar succesul acestei abordări este asigurat de
complementaritatea şi nu competitivitatea între canalele
de distribuţie. Totuşi, aplicarea bancassurance-ului pe pieţele emergente din Europa Centrală şi de Est, în ţări precum
Rusia, Ucraina sau Polonia, unde grupul belgiano-olandez
are o prezenţă activă, este relativ dificilă. Dificultatea este
generată de faptul că aceste pieţe sunt încă dominate de
segmentul non-life, existând riscul unei daunalităţi ridicate.
Totodată, se pune mai mult accent pe comisioane şi câştiguri imediate decât pe relaţia pe termen lung cu clienţii,
aceasta fiind, de fapt, cheia succesului în bancassurance.
Pieţele de asigurări din Europa Centrală şi de Est şi
din statele CIS urmează să intre într-un nou stadiu de evoluţie, marcat de o diversificare semnificativă a canalelor
de distribuţie. Pentru segmentul life, cea mai importantă
evoluţie o va avea bancassurance-ul, în timp ce pentru
clasele de bunuri şi accidente acesta va fi completat de
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Mark BIENSTMAN, KPMG, a explicat de ce
strategiile bine gândite de bancassurance se pot
dovedi eşecuri

Paul Ernest, MILLIMAN, vorbind despre
cum putem adapta mai bine produsele la nevoile
clienţilor

Jukka KINNUNEN, TAPIOLA Group Finland,
prezentând cum se poate construi un avantaj
competitiv pe o piaţă matură

Bernhard Florian KOTANKO, OLIVER Wyman,
vorbind despre următoarea etapă a luptei dintre
companii pentru ECE

Conferinţa a iesit în evidenţă prin vorbitori de excepţie
distribuţia prin brokeri şi prin parteneriate de afinitate.
Situaţia actuală privind distribuţia în asigurări şi perspectivele de diversificare au făcut subiectul prezentării companiei de consultanţă Oliver WYMAN, membră a grupului
MARSH&McLENNAN.
Pieţele emergente dispun de o serie de oportunităţi
importante de dezvoltare a bancassurance-ului, în special în
zonele urbane, pentru diversificarea canalelor de distribuţie
pe segmentul asigurărilor de viaţă. De asemenea, preluarea
controlului asupra noilor canale de distribuţie, în acelaşi timp
cu profesionalizarea forţei proprii de vânzări pentru asigurările non-viaţă reprezintă cea mai mare provocare pentru companiile din pieţele emergente, a precizat Bernhard KOTANGO,
Partner Financial Services, Oliver WYMAN.
Ce ne rezervă viitorul în acest domeniu? Se îndreaptă pieţele de asigurări şi cele de capital spre o convergenţă
sau urmează un curs care poate conduce la conflict? Vor
începe asigurătorii să vândă produse bancare aşa cum, în
prezent, băncile vând produse de asigurare? De implicarea
cui mai este nevoie pentru creşterea potenţialului de vânzare pe segmentul bancassurance? Prima zi a Conferinţei a
oferit răspunsuri consistente la aceste întrebări, urmând ca
în cea de a doua să fie identificarea tendinţelor strategice în
diferenţierea produselor, un aspect atât de important întro piaţă dictată de nevoile schimbătoare ale clienţilor, unde
oferta este deja foarte bogată.
Participanţii au aflat, totodată, de la liderii din banking, asigurări sau consultanţă din companii mari precum
AEGON, ING, GENERALI, FORTIS, KPMG, MILLIMAN, WATSON
WYATT sau OLIVER WYMAN, ce presupune o activitate eficientă de cross-selling şi de segmentare a clienţilor şi care
sunt combinaţiile de produse cu cel mai mare potenţial. În
final, au fost evidenţiate modalităţile în care eficienţa departamentului de HR poate susţine puterea distribuţiei, dar
şi rolul crucial al segmentului IT în asigurarea profitabilităţii
afacerilor.
În pofida diferenţelor majore dintre pieţele de provenienţă ale participanţilor, unele deja super-mature în domeniul bancassurance, altele abia la început, evenimentul
a reprezentat un excelent prilej de comunicare şi un real
schimb de experienţă, sub convingerea că reunirea celor
două forţe - bănci şi asigurări -, în orice formă de cooperare, va aduce cu sine schimbări importante şi inevitabile în
peisajul serviciilor financiare.
Andreea IONETE
Vlad PANCIU

OCTOMBRIE 2008

De la stânga la dreapta: Vlad PANCIU, Media XPRIMM, Paul ERNEST, MILLIMAN, Luminiţa GHEORGHE,
ASTRA-UNIQA, Robert HEWSON, OTP Garancia România, şi Diana POPESCU, ASTRA-UNIQA

Robert FALCON, MILLIMAN, şi Pedro HIGUERAS, Seguros RGA Spain

Robert HEWSON, OTP Garancia România, şi Andreea IONETE, Media XPRIMM
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Eveniment Internațional

10th Insurance & Reinsurance Conference Hydra
18 - 20 septembrie 2008
Insula Spetses, Grecia

Reunind în fiecare an circa 300 de specialişti greci şi
ciprioţi în asigurări şi Vest-europeni în reasigurări şi brokeraj
de reasigurări, interesaţi de aceste două pieţe, Conferinţa
din Hydra este, fără nici o îndoială, unul dintre cele mai pitoreşti evenimente pentru regiune cea de-a doua jumătate a anului. Desfăşurată într-un cadru istoric şi turistic de
tradiţie, ediţia aniversară a celui mai important eveniment
pentru piaţa greacă şi a ţărilor Est-mediteraneene şi din
zona Mării Negre a fost găzduită de insula Spetses, fiind
şi un binevenit moment de odihnă şi de relaxare, într-un
spirit ospitalier grecesc, înaintea demarării activităţilor din
ultimul trimestru al anului în curs.
Situată la puţin peste 30 km de Hydra, insula
Spetses este faimoasă pentru două motive: ea reprezintă
locul unde se desfăşoară acţiunea romanului Magicianul
(1965), al faimosului scriitor britanic John FOWLES, fiind pomenită drept insula Phraxos, şi este locul în care a trăit celebra eroină a Războiului de Independenţă (1821), Laskarina
BOUBOULINA, cunoscută şi ca fiind singura femeie-amiral
din istoria Greciei.

Tommy PERSSON, Preşedinte, COMITÉ EUROPÉEN des ASSURANCES şi
Sergiu COSTACHE, Preşedinte, Media XPRIMM
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Aici, în micuţul port din Spetses, s-au desfăşurat
lucrările celei de a X-a ediţii a celui mai cunoscut şi pitoresc eveniment de asigurări al pieţei greceşti de profil,
Conferinţa anuală din Hydra. Din partea României au participat la lucrările Conferinţei din acest an reprezentanţi ai
companiilor BCR Asigurări, GARANTA, ATE Insurance ASITO
Kapital şi Media XPRIMM.
Ediţia 2008 a evenimentului a oferit un program ştiinţific concentrat pe o zi şi jumătate, cu trei sesiuni plenare,
precum şi un ambient deosebit de relaxant pentru întâlnirile bilaterale, desfăşurate în pitoreştile cafenelele din portul
insulei.
Prima zi a lucrărilor a început cu speech-ul Preşe
dintelui Asociaţiei Companiilor de Asigurări din Grecia,
Fokion BRAVOS, care a amintit că ne aflăm într-un context
financiar global dificil, care a suferit în ultima perioadă
schimbări semnificative.
Criza mondială a creditelor ipotecare din Statele
Unite ale Americii a afectat şi structurile economice şi financiare europene. Cu toate eforturile depuse de către statele bătrânului continent pentru stoparea crizei, efectele acesteia se
vor resimţi şi pe tot parcursul anului 2009. În acest sens, deja
economiile mai multor ţări europene sunt într-un real proces
de recesiune, a declarat oficialul grec.
Totodată, cele două sesiuni plenare aferente primei zile, cea privind evoluţia cotaţiilor de reasigurare şi cea
privind asigurările de malpraxis, s-au desfăşurat în paralel
cu tradiţionalele întâlniri, care au avut loc în cafenelele din
port, între asigurătorii din Grecia şi Cipru şi reasigurătorii
Vest-europeni interesaţi de piaţa elenă de profil.
Este de subliniat faptul că industria greacă a asigurărilor a cunoscut, de-a lungul anilor, o evoluţie având similitudini celei din ţara noastră. Amintim aici, în primul rând,
riscul crescut de producere a unor seisme majore, Grecia
neadoptând până în prezent nici o formulă obligatorie,
deşi implementarea unui program naţional de asigurare
pentru riscul seismic s-a aflat în repetate rânduri pe agenda guvernanţilor eleni. Ar mai fi de menţionat, la capitolul
similitudini, creşterea numărului de companii active, preponderenţa asigurărilor auto, cu accent pe cele obligatorii, sporirea volumului primelor brute subscrise pe această
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Petros PAPANIKOLAOU, CEO, ALLIANZ HELLAS, Richard POSGATE, President & CEO, AON RE Global EMEA,
Eric KLEIJNEN, Managing Director, AXA Insurance

Evenimentul reunit circa 300 de specialişti greci şi ciprioţi în asigurări şi Vest-europeni în
reasigurări şi brokeraj de reasigurări, interesaţi de aceste două pieţe
linie, însoţită de o creştere şi mai rapidă a volumului daunelor, scăderea profiturilor, globalizarea şi internaţionalizarea
pieţei prin pătrunderea grupurilor cu capital străin, însoţită
de introducerea de produse şi de soluţii de asigurare noi, şi
creşterea competitivităţii pieţei.
La capitolul diferenţieri majore, putem menţiona
că, deşi se solicita de multă vreme, de abia din acest an
Grecia are o autoritate independentă de supraveghere a
asigurărilor, EPIA.
După cum a subliniat şi Fokion BRAVOS în deschiderea Conferinţei, cea mai importantă schimbare pe care o simţim noi, grecii, în anul 2008, este înfiinţarea unei autorităţi elene independente de supraveghere, iar aceasta dispune acum
de toate instrumentele necesare pentru o bună funcţionare a
pieţei de profil, în conformitate cu standardele europene.
Cea de-a doua zi a Conferinţei a constat dintr-o sesiune ştiinţifică unică, dedicată exclusiv importanţei rolului
pe care îl are industria reasigurărilor în contextul Solvency
II. La această sesiune a luat parte şi noul Preşedinte al CEA,
Tommy PERSSON, care s-a întreţinut cordial, după încheierea lucrărilor, cu reprezentanţii Media XPRIMM prezenţi
la eveniment. Subiectele principale ale discuţiei au fost legate de analiza evoluţiei şi de realităţile şi pericolele care
pândesc piaţa de asigurări din România în contextul unei
dezvoltări rapide a economiei. Ca şi în prima zi, sesiunea a
fost urmată de întâlniri bilaterale.
Organizată de către Asociaţia Companiilor de
Asigurări din Grecia, cea de-a X-a ediţie a Conferinţei de
Asigurări-Reasigurări de la Hydra a fost sprijinită, în calitate
de Partener Media, de Revista PRIMM - Asigurări & Pensii,
reprezentată la Spetses de Sergiu COSTACHE, Preşedinte, şi
de Daniela ALECU, Events Coordinator, Media XPRIMM.
Vlad BOLDIJAR
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Fokion BRAVOS, Preşedinte, Asociaţia Companiilor de
Asigurări din Grecia

Jean Charles GUEGANOU, Partner, ERNS & YOUNG, Warren DRESNER, Actuary, AON Re Global,
Andreas STYLIANOU, General Manager, LAIKI Insurance Company

Prima seară s-a încheiat cu un cocktail
Kapodostrian Hall, locul de desfşurare al evenimentului
oferit de AON Turner Reinsurance Services

Conferinţa de la Hydra, la a X-a ediţie
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Primul Buletin de Pensii Private din România - XPRIMM Pensii - apare miercuri după-amiază - abonaţi-vă pe www.pensiileprivate.ro

Deductibilitatea la pensiile facultative creşte
de la 200 la 250 euro/an şi va fi completă
Contribuţiile la sistemul de pensii private facultative (Pilonul III) vor fi deductibile începând cu 1 ianuarie 2009
în limita a 250 euro pe an, faţă de plafonul de 200 euro pe
an aplicabil în prezent, au declarat surse din Ministerul
Economiei şi Finanţelor. În plus, deductibilitatea va fi completă (inclusiv de la plata obligaţiilor către bugetele sociale), faţă de regimul actual, când contribuţiile sunt asimilate
fondului de salarii şi sunt purtătoare de contribuţii sociale,
în pofida deductibilităţii de la impozitul de 16% pe venit
(angajaţi) sau profit (angajatori).

Femeile, bucureştenii şi generaţia 1968: cei mai
valoroşi clienţi ai fondurilor de pensii obligatorii
Femeile, bucureştenii şi cei născuţi imediat după
anul 1968 sunt cei mai profitabili clienţi pentru fondurile de
pensii private obligatorii (Pilonul II), potrivit unei analize exclusive a portalului www.pensiileprivate.ro. Clienţii din aceste categorii sunt cel mai bine plătiţi, adică furnizează fondurilor de pensii cele mai mari contribuţii, arată analiza. De
altfel, fondurile care au vândut cel mai bine în Bucureşti, cele
care au ponderea cea mai ridicată de femei în portofoliul de
participanţi şi cele care au vârsta medie cea mai ridicată sunt
exact fondurile cu cel mai profitabil portofoliu: contribuţii
mari, peste medie, şi un număr redus de conturi goale.

Preşedintele BĂSESCU: România va trece printr-o
lungă perioadă de îmbătrânire a populaţiei
Trebuie să pregătim România pentru o lungă perioadă de îmbătrânire a populaţiei. Avem o problemă demografică şi există îngrijorări majore privind sustenabilitatea sistemului public de pensii, a declarat recent Preşedintele Traian
BĂSESCU, în cadrul unui discurs ţinut în faţa Parlamentului.
Preşedintele a vorbit despre „problema demografică” a
României, scăderea natalităţii, îmbătrânirea populaţiei, vârsta prea scăzută de pensionare şi unele îngrijorări privind
sustenabilitatea sistemului public de pensii.

22 de brokeri de pensii private, amendaţi de
CSSPP cu 3%-5% din capitalul social
Un număr de 22 de brokeri de pensii private şi brokeri de asigurare (care intermediază pensii private) au fost
amendaţi de către CSSPP, amenzile reprezentând între 3%
şi 5% din capitalul social al brokerilor respectivi (unde 5%
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este amenda maximă permisă de lege). Un alt broker a rămas fără autorizaţie, iar alţi 5 brokeri au primit avertisment
scris. Abaterile pentru care brokerii au fost sancţionaţi sunt
diferite, însă de cele mai multe ori este vorba de întârzieri
sau absenţe ale raportărilor către CSSPP. Printre brokerii
amendaţi se numără şi o mare parte a jucătorilor din Top
10 al intermedierii în pensiile private.

Brokerii au încasat 101,9 milioane euro în
campania de pensii obligatorii
Brokerii şi intermediarii de pensii private au încasat
sume totale de 101,9 milioane euro (363,6 milioane lei) din
vânzarea de pensii private obligatorii (Pilonul II) în perioada septembrie 2007 - iunie 2008, adică pe durata campaniei iniţiale de aderare şi imediat după, potrivit unor date
oficiale din piaţă, furnizate pentru portalul www.pensiileprivate.ro. Brokerii şi intermediarii de pensii private au încheiat 1.265.657 din cele 3.991.032 de contracte validate la
finalul campaniei iniţiale de aderare (31,7%), care a început
în urmă cu un an. Ca urmare, fiecare dintre cei peste 85.000
de agenţi de vânzare ai brokerilor a încasat 80,4 euro pe
fiecare contract validat.

PwC: Pensia privată facultativă - beneficiul cu
cea mai mare creştere de popularitate în 2008
Numărul companiilor multinaţionale care oferă
pensii private facultative (Pilonul III) ca parte a pachetului de beneficii extrasalariale a crescut anul acesta cu 7%
- pensia facultativă fiind astfel beneficiul cu cea mai mare
creştere de popularitate în 2008, potrivit studiului salarial
anual PayWell, realizat de compania de consultanţă şi audit
PricewaterhouseCoopers (PwC). Studiul este realizat pe un
eşantion de 250 de companii private din România (cu peste
168.000 de salariaţi), dintre care 80% au capital majoritar
sau integral străin, şi din care peste 68% au cifra de afaceri
anuală mai mare de 10 milioane euro, au anunţat reprezentanţii PwC.

Cum pot să îmi verific pensia privată
obligatorie?
Aproape 3 milioane din cei 4,3 milioane de participanţi la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) îşi
pot verifica oricând doresc contul de pensie privată, prin
accesarea unui site de Internet pus la dispoziţie de compania de administrare a fondului. Până acum, doar 5 dintre
cele 14 fonduri oferă acest serviciu, dar lista va creşte. Chiar
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şi aşa, circa 70% dintre clienţii sistemului de pensii private
obligatorii îşi pot vedea oricând contul personal de pensie privată: este vorba de clienţii ALLIANZ-ŢIRIAC, ING, BT
AEGON, INTERAMERICAN şi OMNIASIG.

Numărul conturilor goale a coborât sub 15% din
totalul clienţilor de pensii private obligatorii
Numărul conturilor goale (fără contribuţii virate)
din sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) a coborât la aproape 619.000 la finele lunii august, cu 343.000
mai puţin decât la startul din urmă cu patru luni al colectării contribuţiilor în sistem. La sfârşitul lunii august, conturile
rămase goale reprezentau doar 14,3% din sistemul de pensii private obligatorii, faţă de 23,1% în luna mai a acestui an.
Gradul de colectare din sistem a depăşit astfel 85%.

Care fonduri de pensii private obligatorii au
câştigat bătălia pentru Bucureşti
ING, AIG, BCR şi BRD sunt fondurile de pensii private
obligatorii (Pilonul II) care au vândut mai bine în Bucureşti
decât au făcut-o la nivel naţional (din perspectiva cotei de
piaţă), câştigând astfel bătălia pentru Bucureşti şi obţinând
clienţii cu cele mai mari venituri, potrivit unei analize realizate pe baza datelor furnizate de CNPAS. Împreună, cele
patru fonduri au avut o cotă de piaţă de 45% după numărul
de clienţi atraşi la nivel naţional şi de 55,7% în Bucureşti.

BCR ar putea plăti 13,2 milioane euro pentru a
prelua OMNIASIG Pensii
BCR ar putea plăti aproximativ 13,2 milioane euro
pentru a prelua OMNIASIG Pensii, în cadrul primei tranzacţii
de pe piaţa de pensii private obligatorii (Pilonul II), preţul plătit pe participant al fondului gestionat de OMNIASIG Pensii fiind în acest caz de circa 198 euro. Preţul final va depinde însă
de câţi participanţi vor rămâne la fondul OMNIASIG după 3
luni în care, potrivit legislaţiei, au dreptul să părăsească fondul
fără a plăti vreun comision de transfer. Cele două fonduri de
pensii private obligatorii (BCR şi OMNIASIG) vor fuziona după
finalizarea transferului pachetului de acţiuni al OMNIASIG
Pensii, care necesită, de asemenea, şi aprobarea CSSPP.

Cel mai mare angajator din România a oferit
deja pensii facultative angajaţilor săi
POŞTA ROMÂNĂ a ajuns anul trecut cel mai mare
angajator din România, cu peste 35.000 de salariaţi, reuşind
pentru prima dată să depăşească PETROM (30.000 de angajaţi), potrivit datelor publicate de Ministerul Economiei
şi Finanţelor. POŞTA ROMÂNĂ a oferit deja pensii private
facultative (Pilonul III) angajaţilor săi, fiind astfel, din noua
sa calitate de cel mai mare angajator din ţară, un exemplu
pentru toate celelalte companii. Din luna iunie, POŞTA
ROMÂNĂ contribuie în beneficiul a peste 20.000 dintre salariaţii săi (doar cei cu vechime de peste 5 ani în companie)
la fondurile de pensii facultative ale ING Viaţă, ALLIANZŢIRIAC Pensii Private şi BCR Viaţă.

înregistra a patra scădere procentuală din UE la acest capitol (-21%), după Bulgaria (-28%), Letonia (-26%) şi Lituania
(-24%). De asemenea, rata de dependenţă a vârstnicilor se
va tripla în această perioadă, de la 21,3% anul acesta, la
65,3% în 2060, România urmând să ajungă printre statele cu cele mai mari presiuni demografice din Europa, arată
aceleaşi informaţii. Bomba demografică se pregăteşte să
afecteze întreaga Europă, mai ales statele din Est, singura
soluţie fiind economisirea privată pentru pensie.

Între 7% şi 15%, contribuţia necesară pentru
menţinerea standardului de viaţă la pensie
Românii care îşi propun să dispună de o pensie de
circa 80% din venitul vieţii active trebuie să contribuie în
sistemul de pensii private cu peste 7% pe parcursul întregii
cariere, ajungând la o contribuţie de circa 15% din salariu
dacă perioada de acumulare este mai scurtă cu 20 de ani.
Afirmaţia se bazează pe concluziile unui studiu publicat de
specialiştii OCDE în vara acestui an. Astfel, pentru contribuitorul mediu din ţările OCDE, este de aşteptat ca pensia de
stat să înlocuiască în proporţie de 58,7% venitul realizat în
timpul vieţii active.

Fondurile de pensii private obligatorii au doar
4.500 de participanţi străini
Cetăţenii străini veniţi la muncă în România reprezintă doar 0,1% din numărul total de participanţi la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II), adică numai
4.500 din cei aproape 4,4 milioane de aderenţi la aceste
fonduri, potrivit unei analize pe baza datelor furnizate de
companiile de administrare. Dintre aceştia, peste jumătate au aderat la sistemul de pensii obligatorii în campania
iniţială (septembrie 2007 - ianuarie 2008) şi mai puţin de
jumătate au intrat după ianuarie 2008, în cadrul procesului
de aderare continuă. Cele mai mari cinci fonduri de pe piaţă (după numărul de clienţi) au în portofoliu un număr total
de 3.654 de cetăţeni străini, veniţi la muncă în România şi
care, conform legii, trebuie să adere la aceste fonduri de
pensii private.

Horia BRAUN este Directorul de investiţii al
fondului de pensii private obligatorii ING
Horia BRAUN, fost Şef-serviciu pe modelare macroeconomică în Banca Naţională a României şi specialist în
instrumente financiare cu venit fix, este Directorul de investiţii al ING Fond de Pensii, adică administrează cel mai mare
fond de pe piaţa de pensii private obligatorii din România,
cu o cotă de piaţă de 39% din active şi aproape 1,45 milioane de clienţi. Horia BRAUN are certificare CFA, a condus
timp de peste trei ani serviciul de modelare din Direcţia de
Politică Monetară şi Modelare Macroeconomică din BNR şi
acum gestionează activele celui mai mare fond de pensii
obligatorii de pe piaţă, după ce ING Fond de Pensii externalizase activitatea de investire către societatea specializată
în asset management a grupului olandez.

Populaţia României va scădea cu 4,5 milioane
până în 2060
Populaţia României se va reduce cu încă 4,5 milioane de locuitori până în anul 2060, ajungând la 16,9 milioane, potrivit datelor publicate de EUROSTAT. România va
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Adresăm mulţumirile noastre tuturor celor care
au contribuit la succesul acestui eveniment.

Conferinţa Naţională
de Pensii Private

15 octombrie 2008
Palatul Parlamentului

by

Cu sprijinul oficial şi participarea

Casa de Pensii
a Municipiului Bucureşti

Publicaţii Oficiale

Casa Judeţeană
de Pensii Ilfov

Parteneri Oficiali

Cu sprijinul

Parteneri Media

În exclusivitate ˝Beneficiile oferite angajaţilor în România˝
un studiu realizat de

www.pensiileprivate.ro

Pensii

> Primele semne ale actualei crize financiare au apărut în luna iulie 2007, pe piaţa creditelor ipotecare din
Statele Unite ale Americii. Între timp, efectele crizei s-au făcut simţite şi peste Ocean şi au început să afecteze
toate pieţele financiare, aducând prăbuşiri bursiere şi provocând pierderi de sute de miliarde de euro investitorilor mari şi mici. Ca de obicei pe timp de criză, apetitul pentru risc a scăzut, agravând şi mai mult situaţia precară
a burselor mondiale. Nici fondurile de pensii private nu au fost ocolite de aceste efecte: numai în primul an, criza
financiară a adus pierderi de peste 9 miliarde euro fondurilor de pensii private din Europa Centrală şi de Est.

Criza a topit 9 miliarde euro
din fondurile Estului
Mihai BOBOCEA
Senior Editor

Fondurile de pensii private din Europa Centrală şi
de Est au suferit pierderi de 9 miliarde euro în perioada
iulie 2007 – iulie 2008, din cauza crizei financiare globale,
potrivit unei analize realizate în exclusivitate de Revista
PRIMM Asigurări & Pensii. Pierderile au luat forma reducerii
şi deprecierii activelor nete administrate şi au fost cauzate
în principal de căderea burselor pe care fondurile de pensii
respective investesc. Cele 9 miliarde euro reprezintă aproape 13% din activele totale administrate de fondurile de
pensii private din regiunea Europei Centrale şi de Est.
Analiza a cuprins toate cele zece state din regiunea
Europei Centrale şi de Est care au aplicat sisteme de pensii
private multipilon (modelul Băncii Mondiale, pus în funcţiune anul trecut şi în România): Polonia, Ungaria, Cehia,
Bulgaria, Croaţia, Slovacia, Slovenia şi cele trei State Baltice:
Estonia, Lituania şi Letonia. Împreună, fondurile de pensii
private (obligatorii – Pilonul II şi facultative – Pilonul III) din
aceste ţări administrează în prezent active de circa 70 miliarde euro. Perioada analizată reprezintă cele 12 luni dintre
iulie 2007 şi iulie 2008.
Din pierderile totale de 9 miliarde euro, Polonia, cea
mai mare dintre pieţele de pensii private din regiune, are
cea mai semnificativă parte: 6 miliarde de euro. Pe locul doi
se află fondurile de pensii private din Ungaria (a doua piaţă
ca mărime din regiune), care au pierdut peste 2,2 miliarde
euro, iar pe locul trei fondurile de pensii din Cehia (cea mai
mare piaţă de pensii facultative din regiune), cu pierderi de
210 milioane euro. Astfel, cele mai mari trei pieţe de pensii
private din regiune au concentrat 93% din pierderile fondurilor de profil din regiune.

Polonia: mărimea contează
Piaţa de pensii private obligatorii din Polonia este
cea mai mare din regiune, având aproape 14 milioane de
participanţi şi active nete în administrare de peste 40 miliarde euro. Polonia a plătit însă preţul acestei mărimi prin
pierderi pe măsură cauzate de criza financiară mondială:
5,98 miliarde euro, dintre care 5,95 miliarde euro la fondurile de pensii obligatorii (Pilonul II) şi 30 milioane euro la
fondurile de pensii facultative (Pilonul III).
La mijlocul anului 2007, fondurile obligatorii din
Polonia aveau în administrare active nete de 138,3 miliarde zloţi (42 miliarde euro). La mijlocul acestui an, activele
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au scăzut până la 136,4 miliarde zloţi (41,8 miliarde euro),
deşi, între timp, fondurile au fost alimentate de contribuţii
în valoare totală de 18,9 miliarde zloţi (5,75 miliarde euro).
Prin urmare, pierderea totală a fondurilor de pensii private
obligatorii s-a cifrat la 5,95 miliarde euro, adică peste 14%
din valoarea prezentă a activelor. Cu alte cuvinte, pierderile
bursiere au topit contravaloarea unui an de economisire
din acest sistem, întorcând activele la nivelul de la mijlocul
anului 2007.
În aceeaşi perioadă, adică 30 iunie 2007 – 30 iunie
2008, Bursa de la Varşovia, pe care fondurile poloneze de
pensii şi-au plasat circa o treime din active (plafonul maxim permis de legislaţie este de 40% din active), a pierdut
38% din valoare. Potrivit legislaţiei poloneze, fondurilor de
pensii nu le este permis să investească în străinătate mai
mult de 5% din active (o prevedere pe care acum Comisia
Europeană le-a cerut autorităţilor poloneze să o elimine),
motiv pentru care fondurile sunt captive pieţei interne şi
nu s-au putut adăposti de pierderile bursiere. Singura strategie la îndemâna fondurilor de pensii poloneze a fost reducerea pasivă a expunerii pe acţiuni: fondurile şi-au redus
drastic achiziţiile de acţiuni, iar valoarea titlurilor din portofoliu a scăzut, pe fondul scăderii generalizate a Bursei de la
Varşovia. Rezultatul? În numai un an, expunerea fondurilor
de pensii obligatorii s-a redus de la 38,5% (la mijlocul anului trecut), până la 28,9% (la mijlocul acestui an).
Totuşi, pierderile au fost perfect proporţionale
cu mărimea fondurilor şi cu mărimea expunerii pe Bursă.
Luând în calcul pierderea de 38% a pieţei de capital şi expunerea de 38,5% a fondurilor de pensii obligatorii pe Bursă
la începutul acestei perioade, rezultă o pierdere de circa
14,6% – identică cu cea obţinută de fapt, de unde şi concluzia că pierderile fondurilor de pensii sunt explicate în
proporţie de 100% de condiţiile vitrege ale pieţei de capital. De altfel, fondurile de pensii obligatorii din Polonia sunt
cele mai „curajoase” din regiune când vine vorba de plasamente în acţiuni, iar pierderile masive au fost de asemenea
un preţ pe măsură pentru riscul asumat de fonduri.
Pierderile masive ale pieţei poloneze de pensii
obligatorii se văd şi calculând randamentele fondurilor în
perioada 30 iunie 2007 – 30 iunie 2008. Randamentul mediu ponderat al pieţei a fost de -13,4%, fondurile pierzând
între 12,1% şi 19,2% din valoarea unităţii de fond. De altfel,
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POLONIA
Pierderi: 5,98 mld. EUR
(5,95 mld. EUR la fondurile obligatorii, 30 mil. EUR la fondurile facultative)
Active administrate: 42 mld. EUR (fondurile obligatorii)
Participanţi: 13,7 milioane (fondurile obligatorii)
Cea mai mare piaţă de pensii private din regiunea Europei Centrale şi de Est. Fondurile au cea
mai mare expunere pe acţiuni şi au pierdut, în consecinţă, cel mai mult de pe urma căderilor
bursiere. Pierderea reprezintă 14% din activele curente, adică un an întreg de economisire în
sistemul de pensii private. Legislaţia obligă fondurile la un randament minim garantat (relativ la media pieţei) şi interzice investiţii mai mari de 5% în afara graniţelor Poloniei.

ungaria

după primele opt luni ale acestui an, randamentul mediu
pe piaţă, faţă de 31 decembrie 2007, era de -8,4%, fondurile
poloneze de pensii obligatorii având astfel toate şansele să
termine anul pe minus pentru prima dată în istoria lor de
zece ani (începută în 1999).
Pe partea de pensii private facultative, piaţa poloneză este mult mai puţin dezvoltată, astfel că planurile
facultative de pensii din această ţară au pierdut numai 30
milioane euro.

Ungaria: a doua pe lista pierderilor
Ungaria este pe locul doi în topul regional atât la
dimensiunea pieţelor de pensii private obligatorii (după
Polonia), cât şi facultative (după Cehia) şi este tot a doua
la capitolul pierderilor suferite. Fondurile de pensii private
obligatorii din Ungaria gestionează active de aproximativ
7,5 miliarde euro şi au aproape 2,9 milioane de participanţi,
în timp ce fondurile de pensii facultative administrează
aproape 3 miliarde euro şi au 1,4 milioane de participanţi.
Pierderile fondurilor de pensii din Ungaria au fost în
total de 2,12 miliarde euro în primul an de criză financiară, fiind împărţite astfel: 1,49 miliarde euro la fondurile obligatorii
şi 722 milioane euro la fondurile facultative. Proporţional cu
volumul activelor, pierderile din Ungaria au fost mai pronunţate decât cele din Polonia: în Ungaria, pierderile de 2,12 miliarde euro reprezintă 20% din totalul activelor administrate,
în timp ce în Polonia ponderea pierderilor era de 14%.
Pe de altă parte, fondurile maghiare aveau expunere mai mică pe acţiuni decât cele poloneze, iar Bursa de la
Budapesta a scăzut cu doar 30% în perioada analizată, faţă
de 38%, cât a pierdut Bursa de la Varşovia. Cum se explică
atunci că pierderile pieţei maghiare sunt, relativ la dimensiunea activelor administrate, mai mari (20%, faţă de 14%)?
Răspunsul stă în strategia de investiţii adoptată de
fonduri: în timp ce fondurile poloneze şi-au redus expunerea pe acţiuni pe durata primului an de criză (de la 38,5% la
28,9%), fondurile obligatorii maghiare şi-au majorat semnificativ plasamentele în acţiuni, de la 10,7% la 17,1% (la
finele primului trimestru din 2008) şi chiar mai mult, ulterior. Aceasta arată de fapt că fondurile maghiare au văzut criza ca pe o oportunitate de acumulare de acţiuni la preţuri
reduse, expunerea fondurilor pe acţiuni listate crescând
în mod activ. „Curajul” acestei strategii de investiţii provi-
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Pierderi: 2,112 mld. EUR
(1,49 mld. EUR la fondurile obligatorii, 722 mil. EUR la fondurile facultative)
Active administrate: 7,5 mld. EUR (obligatorii) + 3 mld.
EUR (facultative)
Participanţi: 2,9 milioane (obligatorii) + 1,4 milioane (facultative)
A doua piaţă ca mărime în regiune. Fondurile au ales să cumpere şi mai multe acţiuni, pe
fondul scăderii burselor, astfel că pierderile au fost, procentual, mai mari. Valoarea pierderilor
este de 20% din activele existente în sistem. Legislaţia nu constrânge investiţiile fondurilor
ca în Polonia (nu există limită de investiţii în acţiuni şi nici cerinţe de randament minim garantat, iar plafonul investiţiilor din străinătate este de 30%), astfel că fondurile au fost mai
curajoase în a-şi asuma riscuri.

CEHIA
Pierderi: 210 mil. EUR
Active administrate: 7,4 mld. EUR
Participanţi: 4,1 milioane
Cea mai mare piaţă de pensii facultative din regiune, a treia din regiune la capitolul pensii obligatorii plus pensii facultative. Cehia nu are un Pilon II de
pensii obligatorii, dar piaţa sa de pensii facultative este de dimensiuni perfect comparabile cu
cea de pensii obligatorii din Ungaria. Cu toate acestea, fondurile facultative din Cehia au pierdut de şapte ori mai puţini bani în primul an de criză decât fondurile obligatorii din Ungaria,
din mai multe cauze (legislative, de piaţă şi de strategie investiţională). Fondurile cehe sunt
printre cele mai conservatoare din regiune, din perspectiva politicii de investiţii.

slovacia
Pierderi: 195 mil. EUR
(115 mil. EUR la fondurile obligatorii, 80 mil. EUR la fondurile facultative)
Active administrate: 2 mld. EUR (obligatorii) + 800 mil.
EUR (facultative)
Participanţi: 1,6 milioane (obligatorii) + 800.000 (facultative)
Deocamdată este singura ţară care a aplicat sistemul multifond pentru pensiile private obligatorii. Fiecare companie administrează trei fonduri în loc de unul, cu profiluri diferite de risc
investiţional. Fondurile dinamice, cu expunere mai mare pe acţiuni, au fost cele mai afectate
de criză, în timp ce fondurile conservatoare au avut pierderi mai mici. Slovacia este a treia
piaţă de pensii facultative din regiune, după Cehia şi Ungaria, şi a patra piaţă de pensii obligatorii, după Polonia, Ungaria şi Croaţia.
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croaţia
Pierderi: 146 mil. EUR
(135 mil. EUR la fondurile obligatorii, 11 mil. EUR la fondurile facultative)
Active administrate: 3,19 mld. EUR (obligatorii) + 124
mil. EUR (facultative)
Participanţi: 1,45 milioane (obligatorii) + 136.000 (facultative)
Croaţia este una dintre pieţele de pensii private care a pierdut cel mai puţin din criza financiară. Pierderile fondurilor de pensii private obligatorii, deşi consistente în volum absolut (135
mil. EUR), reprezintă doar 4%-5% din volumul total de active administrate, în condiţiile în
care fondurile investesc aproximativ o cincime din active în acţiuni listate. Pierderile au fost
mai pronunţate (relativ la activele administrate) pe piaţa de pensii facultative, unde cele 11
mil. EUR pierdute reprezintă 9% din totalul banilor gestionaţi de fonduri.

statele baltice
Pierderi: 100 mil. EUR
(dintre care Estonia are 65 mil. EUR)
Active administrate: 1,7 mld. EUR (obligatorii) + 200 mil. EUR (facultative)
Participanţi: 2,45 milioane (obligatorii) + 200.000 (facultative)
Pieţele de pensii private din Ţările Baltice (Estonia, Lituania, Letonia) sunt cele mai mici din
regiune, în primul rând din motive demografice. Pierderile totale ale industriei de pensii private din aceste state, după un an de criză financiară, sunt estimate la 100 mil. EUR, din care
Estonia, cea mai mare piaţă de pensii private din cele trei ţări, a suferit pierderi de 65 mil.
EUR.

Bulgaria
Pierderi: 95 mil. EUR
(45 mil. EUR la fondurile obligatorii, 50 mil. EUR la fondurile facultative)
Active administrate: 903 mil. EUR (obligatorii) + 318 mil.
EUR (facultative)
Participanţi: 2,94 milioane (obligatorii) + 605.000 (facultative)
În Bulgaria, fondurile de pensii private au avut pierderi totale de 95 mil. EUR în primul an de
criză financiară, sumă reprezentând doar 8% din activele administrate. Fondurile de pensii
facultative, deşi de trei ori mai mici ca dimeniune a activelor gestionate decât cele obligatorii,
au avut pierderi mai mari decât acestea din urmă din cauza politicii mai agresive de investiţii.
Legislaţia investiţiilor este mult mai permisivă pentru fondurile facultative, care au expunere mai mare pe acţiuni şi în consecinţă s-au confruntat cu pierderi mai mari decât fondurile
obligatorii.

slovenia
Pierderi: 80 mil. EUR
Active administrate: 1,2 mld. EUR + 50 mil. EUR (facultative)
Participanţi: 500.000 (obligatorii) + 30.000 (facultative)
Alături de Statele Baltice, Slovenia are una dintre cele mai mici pieţe de pensii private din
regiunea Europei Centrale şi de Est. Pierderile totale ale industriei sunt estimate la 80 mil.
EUR, adică 6%-7% din totalul activelor nete administrate. Piaţa de pensii private obligatorii
a înregistrat cea mai mare parte a acestor pierderi de active, fiind mult mai dezvoltată decât
segmentul de pensii private facultative.
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ne din lipsa restricţiilor legislative: fondurile obligatorii nu
mai sunt obligate (încă din 2002) să respecte cerinţe de
randament minim garantat (ca în Polonia), deci sunt mai
libere să îşi asume riscuri investiţionale pe timp de criză şi
nu numai.
În acelaşi timp, fondurile facultative s-au dovedit în
mod surprinzător mai conservatoare şi au decis să-şi menţină plasamentele bursiere la 9%-10% pe toată perioada
analizată. Pierderile pieţei maghiare de pensii private sunt
vizibile şi în termeni de randamente: fondurile (atât obligatorii, cât şi facultative) au intrat pe minus în trimestrul al
treilea, adică imediat după izbucnirea crizei, şi au continuat să piardă până în prezent. Numai în primul trimestru al
acestui an fondurile obligatorii au pierdut 7,83%, iar cele
facultative 6,33%.

Cehia încheie „podiumul”
Cehia este cea mai mare piaţă de pensii facultative
din regiune, cu peste 4,1 milioane de participanţi şi active
de aproape 7,4 miliarde euro – piaţă comparabilă ca dimensiune de active cu cea de pensii obligatorii din Ungaria. Cu
toate acestea, piaţa cehă (care nu are şi un Pilon II de pensii
obligatorii) a pierdut doar 210 milioane euro în primul an
de criză, faţă de pierderile de şapte ori mai mari ale pieţei
de pensii obligatorii din Ungaria.
Explicaţiile pentru această diferenţă substanţială
sunt multiple. În primul rând, legislaţia cehă obligă fondurile să obţină randamente anuale pozitive – în caz contrar,
companiile de pensii sunt obligate să compenseze deficitele din surse proprii. Deşi au obţinut randamente pozitive, fondurile cehe au suferit pierderi relative ale activelor:
activele au crescut mai lent decât volumul de contribuţii
injectate în sistem – diferenţa fiind pierderea de 210 milioane euro. În al doilea rând, Bursa de la Praga a pierdut doar
18,7% în perioada analizată (faţă de 38% cea poloneză şi
30% cea maghiară). În al treilea rând, fondurile cehe sunt
cele mai conservatoare din regiune (fapt care derivă şi din
prevederea legislativă de la primul punct), investind foarte
puţin în acţiuni. Expunerea fondurilor cehe pe acţiuni listate a fost de numai 7,1% la mijlocul anului 2007 şi de 4,9% la
mijlocul acestui an, de unde şi pierderile mai mici.

Restul statelor: tot pe minus, dar mai puţin
Analiza arată că toate tipurile de fonduri de pensii
din regiune, obligatorii sau facultative, au suferit pierderi
de active de pe urma crizei financiare. Din pierderile totale de 9 miliarde euro, Polonia a pierdut 66,4%, Ungaria
24,6%, Cehia 2,3% - împreună, cele trei au suferit 93,3%
din pierderea regională. Restul fondurilor, din state cu pieţe de pensii private mai puţin dezvoltate, au avut pierderi
mai mici: Slovacia a avut pierderi estimate la 195 milioane
euro (dintre care 115 milioane euro pe Pilonul II), Croaţia 146 milioane euro (din care 135 milioane euro pe Pilonul
II), Bulgaria - 95 milioane euro (din care 45 milioane euro
pe Pilonul II), Slovenia - 80 milioane euro şi statele baltice
aprox. 100 milioane euro (din care 65 doar în Estonia).
Concluzia? Fondurile de pensii private din întreaga regiune au avut de suferit de pe urma crizei financiare mondiale, nici o ţară şi nici o piaţă financiară nefiind la
adăpost de scăderile bursiere. Unele fonduri au văzut însă
în criză o oportunitate de investiţii şi au cumpărat, în timp
ce altele s-au ferit de burse şi s-au ţinut departe de acţiuni.
Cine a avut dreptate? Numai timpul şi revenirea burselor
pe creştere vor putea da acest răspuns.
Anul X - Numărul 9/2008 65

Interviu

La un an de la startul pensiilor private obligatorii şi nu departe de momentul primelor comunicări oficiale a
randamentelor obţinute de fondurile de pensii facultative, piaţa pensiilor private din România se află încă în plin
proces de consolidare. Despre schimbările necesare, perspective, planuri de viitor, într-un...

Interviu „în oglindă” cu...

Mircea OANCEA
Preşedinte, CSSPP

PRIMM: Se împlineşte primul an de la lansarea pensiilor
private obligatorii în România. Cum apreciaţi rezultatele
obţinute în această perioadă?
Mircea OANCEA: Pentru mine, cred că adevărata aniversare
va fi la împlinirea unui an de la virarea primelor contribuţii,
în 20 mai 2008, pentru că abia atunci se poate spune că piaţa pensiilor private obligatorii a început să funcţioneze efectiv. Sigur însă că lunile premergătoare, în care s-a structurat
piaţa, au reprezentat o adevărată provocare pentru toate
entităţile implicate. Cred că se poate afirma că, în ansamblu,
a fost un succes. Suntem destul de mulţumiţi şi de rezultatele colectării, deşi există încă multe conturi goale. Faţă de
aşteptările iniţiale, mai pesimiste, avem circa 3,7 milioane
de participanţi care au bani în cont, peste 80% din cei înscrişi în evidenţele fondurilor. Începutul este bun şi în ceea
ce priveşte volumul contribuţiilor virate, de asemenea peste
estimările iniţiale, astfel încât, la sfârşitul anului 2008, volumul contribuţiilor va depăşi probabil 240 milioane euro.
Fondurile şi-au început activitatea de administrare,
aşa cum era firesc, cu prudenţă, investind preponderent
în instrumente cu venit fix, ceea ce, în contextul actual de
volatilitate bursieră, este atitudinea cea mai indicată. De altfel, nu ne aşteptăm la politici de investiţie mai sofisticate în
acest an, pentru că volumul activelor nu a atins încă masa
critică de care este nevoie pentru diversificarea investiţiilor.
Pe scurt, cred că asistăm la un moment de echilibru.
PRIMM: Cum comentaţi evoluţia pieţei de pensii facultative
şi ce estimări aveţi pentru perioada următoare?
M.O.: Pilonul III rămâne componenta de bază a sistemului
de pensii private, pentru că aici există terenul propice pentru realizarea unor îmbunătăţiri majore. În viziunea noastră,
strategia de dezvoltare a segmentului de pensii facultative
trebuie să conţină trei elemente principale: deductibilitate,
bunăstare, cunoaştere. Mă refer în primul rând la creşterea
deductibilităţii pentru că experienţa arată că, aplicate judicios, facilităţile fiscale reprezintă un adevărat motor de
creştere. De altfel, o privire de ansamblu ne arată foarte

> Dorim să corectăm şi să îmbunătăţim cadrul
legislativ astfel încât administratorii să lucreze într-un
context care să favorizeze performanţa investiţională,
fără a abandona criteriile de prudenţialitate.
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clar că nivelul contribuţiei medii în România nu depăşeşte
limita deductibilităţii, ceea ce validează ideea că numai o
creştere semnificativă a facilităţilor fiscale ar putea stimula o dezvoltare mai rapidă a acestei pieţe. Mai ales dacă
deductibilitatea va fi totală, aşa cum se întrevede în acest
moment, angajatorii ar putea fi mai motivaţi să utilizeze
pensiile facultative ca beneficiu pentru angajaţi, determinând creşterea pieţei de pensii facultative. Pe termen mediu
şi lung, creşterea nivelului veniturilor, precum şi a gradului
de informare şi încredere sunt celelalte elemente absolut
obligatorii ale strategiei de care vorbeam.
În ceea ce priveşte perspectivele, eu sunt mai degrabă optimist, dar numai în condiţiile în care majorarea
deductibilităţii va deveni o realitate, şi mai ales dacă va fi
deductibilitate totală. Cred, de asemenea, că demersurile
foarte serioase pe care administratorii le-au făcut pentru
a informa angajatorii importanţi vor avea efecte pozitive,
astfel încât în 2009 vor fi mai multe companii mari în bugetele cărora se vor regăsi şi contribuţiile la pensii private. În
aceste condiţii, participanţii la Pilonul III s-ar putea dubla,
astfel că n-ar fi nerealist să vorbim de 450.000 – 500.000 de
participanţi la finalul anului viitor.
PRIMM: Se apropie „momentul adevărului”, în 2009 urmând
a fi comunicate primele rezultate oficiale privind randa
mentul fondurilor de pensii. Ce ne puteţi spune, din această
perspectivă, despre principalele obiective care stau în faţa
CSSPP pentru perioada următoare?
M.O.: Nu pierdem din vedere nici un moment acest aspect.
În definitiv, pentru a-şi îndeplini rolul, această piaţă trebuie
să fie nu numai sigură, ci şi eficientă, să aducă participanţilor
o fructificare corectă a investiţiilor lor. De aceea, eforturile noastre sunt orientate în mare măsură spre a corecta şi
îmbunătăţi cadrul legislativ, astfel încât administratorii să
lucreze într-un context care să favorizeze performanţa investiţională, fără a abandona criteriile de prudenţialitate.
În primul rând, vom modifica unele prevederi ale
normei de calcul a activului net, a căror formulare nu este
suficient de clară şi poate da naştere la interpretări şi la
evaluări eronate. Totodată, prin modificarea acestei norme
vom oferi fondurilor de pensii private posibilităţi extinse de
a-şi pregăti diversificarea portofoliului. În esenţă, este vorba
despre includerea în lista instrumentelor financiare admise
pentru plasamentele fondurilor de pensii private şi a altor
instrumente decât cele prevăzute explicit, în prezent, prin
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... şi

Dr. Crinu ANDĂNUŢ
Preşedinte, APAPR

PRIMM: Se împlineşte primul an de la lansarea pensiilor
private obligatorii în România. Cum apreciaţi rezultatele
obţinute în această perioadă?
Dr. Crinu ANDĂNUŢ: Pentru noi, ca operatori, putem spune
că acest an a fost ANUL ADEVĂRULUI, când am trecut la treabă şi a trebuit să convingem românii de nevoia stringentă
a schimbării de mentalitate, în sensul responsabilizării individului faţă de propriul viitor, în fapt o aliniere la cultura europeană în domeniul atitudinii personale. În alt plan,
mai tehnic, a fost anul unui efort enorm, în care a trebuit
să asigurăm atât logistica, cât şi capacitatea de distribuţie,
într-un termen foarte scurt, de 4 luni, a acestui nou produs
de economisire pentru pensie. Din acest punct de vedere,
cheia succesului a constat în capacitatea de organizare,
combinată cu spiritul de echipă.

> Pot să afirm cu mâna pe inimă
că nu există nici o problemă în
aşezarea sistemului de pensii pe o
bază foarte solidă.
La nivelul pieţei, competiţia a fost dură. O piaţă concurenţială nu este scena unui balet delicat. Este o competiţie între profesionişti care au ţeluri, ambiţii, business-planuri, dar este important că am reuşit să comunicăm, poate
chiar mai bine decât operatorii din alte domenii, astfel încât
am purtat un dialog profesionist, înlocuind conflictele cu
schimbul de opinii, cu argumente. În general, chiar dacă nu
toate acţiunile s-au menţinut în zona fair-play-ului, puţine
au fost cele care să fi depăşit limitele fireşti. Probabil că explicaţia are legătură şi cu faptul că economia românească
se maturizează, realităţile europene ne sunt mai apropiate,
iar „jungla” românească a libertăţilor fără margini începe să
se civilizeze. În plus, trebuie să menţionez în mod special
că instituţia care a normat şi a pus pe roate tot sistemul,
CSSPP, s-a mişcat foarte bine şi a făcut o figură frumoasă în
această etapă.
În sfârşit, ca un comentariu oarecum amuzant, ceea
ce surprinde este diferenţa dintre cifrele lansate la începutul cursei, ca obiectiv, şi rezultatele concrete obţinute de
mulţi operatori. A fost un joc extraordinar, în primul rând de
imagine, un joc de profesionişti. Unii au folosit cifrele, mani-
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pulând piaţa prin declararea unor planuri foarte ambiţioase,
alţii au fost mai reţinuţi, s-au menţinut în limite rezonabile.
Personal, am studiat bine acest spectacol şi cred că am ştiut
cum să mă poziţionez în cadrul lui, astfel încât pot să spun
că ALLIANZ-ŢIRIAC şi-a realizat şi depăşit obiectivele iniţiale, fără să înşele aşteptările publicului, şi confirmând seriozitatea şi echilibrul care caracterizează spiritul ALLIANZ.
Evident, avem şi ambiţii mai mari.
PRIMM: Cum comentaţi evoluţia pieţei de pensii facultative
şi ce estimări aveţi pentru perioada următoare?
Dr. C.A.: Cred că pe toate canalele s-au vehiculat estimări
supradimensionate. Chiar m-am întrebat adeseori pe ce
bază au fost făcute. România este „o ţară fără statistici”, astfel
încât, chiar şi pentru pensiile obligatorii, mărimea totală a
pieţei căreia ne adresăm a fost un „mister” până s-a încheiat
campania. Abia acum putem vedea cât din această piaţă
este reală şi cât este numai pe hârtie. S-a lucrat mai puţin
cu cifre reale, cât cu cifre „de imagine” şi, ca atare, tot trendul
estimativ a fost exagerat. Acelaşi fenomen s-a manifestat
şi pentru pensiile facultative şi de aceea acum se creează
impresia că Pilonul III nu a produs rezultatele aşteptate în
această perioadă.
Părerea mea este că e bine să fim precauţi cu estimările şi să intervenim cu măsuri tehnice care pot stimula piaţa:
deductibilitatea, reglarea transferurilor, alte măsuri care să
vină în sprijinul pieţei, şi care se află deja în atenţia CSSPP. Eu
cred că piaţa pensiilor va avea o evoluţie lentă. Repet ceea
ce am spus mereu: 2008 nu este anul pensiilor, pentru că
mentalităţile în economia românească nu se schimbă atât
de rapid. Trebuie multă muncă în ceea ce priveşte educaţia,
este necesară discutarea şi rediscutarea unor subiecte până
la epuizare înainte ca economia şi actorii ei să perceapă cu
adevărat pensiile private ca pe un instrument util. În plan
individual, exista încă o tendinţă de consum foarte puternică, lipseşte cultura economisirii, şi nici veniturile populaţiei
nu sunt suficient de mari.
În concluzie, dezvoltarea acestei pieţe se va face
cu răbdare şi efort. Este de ajuns să ne uităm la asigurările
de viaţă, unde se vede clar că, după 10 ani de existenţă a
pieţei, România rămâne încă una dintre ţările cele mai subasigurate.
PRIMM: Se apropie „momentul adevărului”, în 2009 ur
mând a fi comunicate primele rezultate oficiale privind
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Interviu
Pentru anul 2009, Comisia are şi alte planuri ambiţioase, intenţionând promovarea unui proiect de lege care va
aduce noi corecţii şi modificări ambelor legi fundamentale
care guvernează domeniul pensiilor private, introducând o
serie de concepte moderne, precum şi o liberalizare a pieţei fondurilor de pensii. Proiectul de lege este încă într-o
fază incipientă de elaborare, dar s-au conturat deja cele mai
importante modificări. În primul rând, introducerea sistemului multifond, prin care companiile de pensii vor avea
posibilitatea (Pilonul II) sau vor fi obligate (Pilonul III) să administreze cel puţin două, respectiv trei fonduri de pensii,
cu grad de risc investiţional diferit, astfel încât participanţii
să-şi poată modifica opţiunile pe durata perioadei de acumulare a contribuţiilor, potrivit apetitului pentru risc şi perioadei de cotizare pe care o mai au de parcurs. Totodată,
pentru companiile de pensii ale căror fonduri vor obţine
randamente investiţionale inferioare mediei pieţei, vom introduce obligaţia de a compensa deficitul din resurse proprii. Randamentul mediu admis se va calcula pe grupe de
risc investiţional. În sfârşit, intenţionăm relaxarea sau, pentru Pilonul III, chiar eliminarea limitărilor cantitative impuse
pentru investiţiile fondurilor de pensii.

> Cu o deductibilitate totală şi mai
mare, n-ar fi nerealist să vorbim de
450.000 – 500.000 de participanţi pe
Pilonul III, la finalul anului 2009.

textul legii: instrumente sintetice, obligaţiuni ipotecare,
fonduri cu capital de risc etc. Nu putem exclude astfel de
instrumente, chiar dacă unele dintre ele pot fi considerate
„sensibile”, pentru că în anumite perioade utilizarea lor ar
putea aduce venituri importante fondurilor de pensii. Este
doar o chestiune de timp, legată de maturizarea pieţei financiare româneşti şi, probabil, de depăşirea actualei perioade de criză financiară, până când ele vor fi disponibile sau
vor redeveni interesante pentru investitori, iar noi trebuie să
fim pregătiţi. Trebuie să evaluăm potenţialul lor de risc şi să
decidem ce pondere din portofoliul total li se poate aloca.

> Nu ne aşteptăm curând la investiţii mai sofisticate,
pentru că volumul activelor nu a atins masa critică
necesară pentru diversificarea plasamentelor.
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Se află, se asemenea, în pregătire proiectul de lege
privind fondul de garantare, ultimul element care mai lipsea
din complexul de garanţii cu privire la siguranţa sistemului.
Rolul acestuia va fi cu adevărat important în perioada de
plată a pensiilor, în directă legătură cu răspunderile asumate de fondurile specializate. Să nu uităm că dimensionarea
pensiilor se va face, în principal, pe baza unor estimări privind durata de viaţă, iar acestea se pot dovedi, la un moment dat, imprecise. Într-o astfel de situaţie, pot apărea
deficite sau o lipsă de lichidităţi care vor fi compensate, cel
mai probabil, printr-un împrumut pe termen scurt de la fondul de garantare. Acesta gândim noi ca va fi rolul fondului.
Pentru moment însă, fondul trebuie să devină funcţional şi
să acumuleze bani, astfel încât la momentul în care se va
intra în faza de plată, probabil peste circa 15 ani, să-şi poată
îndeplini rolul.
Intenţionăm, de asemenea, să continuam lobby-ul
pentru majorarea deductibilităţii fiscale la pensiile facultative, dar şi pentru accelerarea ritmului de creştere a contribuţiilor virate la fondurile de pensii obligatorii. Dezvoltarea
Comisiei, ca instituţie, şi perfecţionarea propriului personal
figurează, de asemenea, pe lista de priorităţi.
PRIMM: Cum apreciaţi relaţia cu operatorii din piaţă, până
în acest moment? Este noua structură a APAPR un factor
de natură să contribuie la un mai bun dialog între CSSPP
şi operatori?
M.O.: Asociaţia a constituit un număr de comitete, pe discipline, care se întâlnesc cu specialiştii Comisiei pentru a
discuta aspecte tehnice, iar la nivelul conducerii ne vedem
lunar pentru a ne consulta în chestiunile curente, a ne cunoaşte reciproc punctele de vedere. Cred că se poate spune
că este o relaţie firească, de colaborare, între nişte parteneri care, de pe poziţii diferite, au, până la urmă, un obiectiv
major comun: dezvoltarea unei pieţe sănătoase de pensii
private.
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randamentul fondurilor de pensii. Ce ne puteţi spune, din
această perspectivă, despre principalele obiective care stau
în faţa administratorilor de pensii private pentru perioada
următoare?
Dr. C.A.: Rămân de făcut destule lucruri. Trebuie să finisăm
un sistem lansat foarte rapid, dar care mai conţine destule
lucruri care trebuie schimbate, adaptate la realităţi, reglate.
În acest domeniu, orice decizie luată astăzi produce efecte
ireversibile peste zeci de ani de zile şi de aceea este nevoie
de multă atenţie. De exemplu, contribuţiile medii în ambii
piloni pot fi îmbunătăţite. Este evident că, în rândul ţărilor
din Europa Centrală şi de Est, avem cele mai mici contribuţii
la pensiile obligatorii. Situaţie care va reprezenta o problemă pentru viitorii pensionari, care vor avea acumulări mult
mai mici decât cei din celelalte ţări. În 15 – 20 de ani, se vor
face din nou comparaţii care vor defavoriza România.
De asemenea, de dovedeşte că deductibilitatea în
sistemul pensiilor facultative este factorul hotărâtor în dimensionarea contribuţiilor. La o contribuţie medie de 200
euro/an nu ne putem aştepta la rezultate substanţiale, care
să producă o pensie decentă şi mă tem că se generează aşteptări supradimensionate faţă de rezultatele sistemului de
pensii facultative. Din fericire, aici avem ceva speranţe că
lucrurile se vor schimba în bine.
Cât priveşte randamentele, sigur, putem să calculăm, dar fără nici o finalitate practică şi fără ca asta să ne
facă să prindem gustul sistemului de pensii. Abia peste vreo
5 ani se vor vedea nişte rezultate semnificative. Din păcate,
piaţa ne obligă să fim oportunişti, să fugim de investiţiile
pe termen lung. Pe de altă parte, în contextul actual, în care
piaţa de equity este în cădere, noi ar trebui să putem să
fim mai flexibili în alocarea tipurilor de instrumente financiare, chiar dacă prospectele noastre precizează nişte limite
privind structura portofoliului de investiţii. Aceste structuri
de plasamente au fost gândite pe termen lung şi, într-un
astfel de moment, cum este cel al crizei actuale, trebuie să
fim foarte atenţi, altfel ajungem să pierdem bani cu bună
ştiinţă.

> Dacă nu reuşim să creştem valoarea
contribuţiilor, mă tem că se generează
aşteptări supradimensionate faţă de
rezultatele sistemului de pensii private.
PRIMM: Cum apreciaţi relaţia cu autoritatea de suprave
ghere, până în acest moment? Este restructurarea APAPR
un factor de natură să contribuie la un mai bun dialog între
CSSPP şi operatori?
Dr. C.A.: Asociaţia este tot mai vie şi mai prezentă în peisajul
pieţei pensiilor. Eu am preluat funcţia de Preşedinte după
ce mandatul lui Bram BOON a expirat şi mă bucură încrederea colegilor mei. Sarcina este dificilă pentru că eu, fiind un
operator, trebuie să reprezint interesele tuturor operatorilor, mari sau mici. Este o promisiune de onoare.
Obiectivul nostru este să avem o imagine mai bună,
de adevărat partener de dialog în piaţă şi, în acest sens, am
făcut paşi mari înainte în relaţia cu Comisia. CSSPP ne consultă în legătură cu toate aspectele legislative şi de normare.
Este un lucru foarte bun pentru că şi noi, şi Comisia suntem
oarecum începători în condiţiile în care nimeni nu se poate
lăuda că are o istorie românească la activ în domeniu, iar
experienţa companiilor noastre „mamă” poate fi extrem de
importantă şi utilă.
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APAPR îşi propune şi o abordare diferită a dialogului
între actorii implicaţi în piaţă. Noi trebuie să reprezentăm
interesele tuturor şi de aceea asociaţia este un mediu extraordinar de propice pentru schimburi de idei, polemici, astfel
încât această piaţă să se maturizeze rapid, să dea o şansă
viitorului, să prevină, prin dialog, apariţia oricăror probleme
care ar putea afecta interesele participanţilor la sistem.
Mă bucur să pot spune că dialogul cu Comisia s-a
îmbunătăţit enorm. Atât eu, cât şi colegii mei suntem foarte
mulţumiţi. Sigur, nu este vorba aici de o „prietenie” sau de
un consens general, pentru că până la urmă stăm pe poziţii
complet diferite, dar este important că avem o bună comunicare. Comisia trebuie să întărească aplicarea legii, iar noi,
operatorii, suntem aici să câştigăm încrederea clienţilor...
adică, în final, interesele noastre converg către creşterea şi
stabilitatea pieţei. Ca urmare, eu pot să afirm cu mâna pe
inimă că nu există nici o problemă în aşezarea sistemului
de pensii pe o bază foarte solidă.

Rubrică realizată de
Daniela GHEŢU
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> UNGARIA este prima ţară din Europa Centrală şi de Est care şi-a reformat sistemul public de pensii, prin introducerea segmentului privat multipilon, după modelul Băncii Mondiale. Astfel, Ungaria a ajuns a doua piaţă ca
mărime în regiunea central şi est-europeană, atât pe segmentul de pensii obligatorii, cât şi pe cel facultativ.
Ungurii se confruntă cu aceleaşi probleme de reducere şi îmbătrânire a populaţiei ca şi restul Europei: populaţia
sa va scădea cu cel puţin 13% până în 2060, iar rata de dependenţă a vârstnicilor va creşte până la 58% în acelaşi
orizont de timp, potrivit Eurostat. Acum, Ungaria se pregăteşte de o nouă reformă: introducerea „soluţiei multifond” pe Pilonul II şi diversificarea investiţiilor fondurilor de pensii.

PROFIL DE ŢARĂ

Ungaria
Arhitectura sistemului
Spre deosebire de Polonia (cea mai mare piaţă de
pensii obligatorii din regiune) şi de Cehia (cea mai mare
piaţă de pensii facultative din regiune), Ungaria are ambele
segmente – atât Pilonul II, cât şi III - destul de bine dezvoltate. Ungaria a introdus prima din zonă ambele sisteme
de economisire privată pentru pensie, ajungând acum la
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o piaţă de pensii obligatorii de circa 2,9 milioane de participanţi şi active nete de 7,5 miliarde euro, şi una de pensii
facultative de 1,4 milioane de participanţi şi active nete de
3 miliarde euro. Liberalizarea pieţei a fost continuă, pe măsură ce sistemul s-a maturizat, iar restricţiile au fost eliminate în principal după 2002.
Sistemul maghiar de pensii private obligatorii are
particularitatea că mai multe entităţi pot administra fonduri de pensii: angajatori, companii financiare, sindicate,
patronate, camere de comerţ sau chiar autorităţi locale.
La fel este şi în cazul fondurilor de pensii facultative, care
funcţionează după acelaşi cadru instituţional şi legislativ.
La pensiile facultative pot contribui atât clienţii individuali,
cât şi angajatorii acestora, iar contribuţiile sunt încurajate
prin stimulente fiscale destul de consistente: există o deductibilitate de 30% în limita sumei de 100.000 forinţi (circa
412 euro) pe an, iar contribuţiile angajatorilor sunt deductibile în totalitate, în limita unui salariu minim pe an (69.000
forinţi, adică aproximativ 284 euro).
Fondurile de pensii (atât pe Pilonul II, cât şi pe III)
îşi pot externaliza activitatea de investire a activelor către
o societate specializată de asset-management. Cum supravegherea pieţelor financiare este integrată, PSZAF, autoritatea de reglementare şi supraveghere a pieţei, are aceleaşi
atribuţii asupra companiilor de asset-management cu cele
pe care le are asupra companiilor care gestionează fondurile de pensii private. Instrumentele în care legislaţia permite
fondurilor să investească sunt foarte variate, de la cele tradiţionale la fonduri imobiliare, de hedging, private equity
sau obligaţiuni ipotecare.

Structura pieţei
Pe Pilonul II maghiar activează în prezent 20 de
fonduri de pensii private, raportul de forţe dintre „campionii locali” şi marile companii financiare străine (prezente
în toate ţările din regiunea Europei Centrale şi de Est) fiind
destul de echilibrat. În prezent, numărul de participanţi la
cele două fonduri este de aproximativ 2,9 milioane, în timp
ce activele nete administrate sunt de 7,5 miliarde euro.
Liderul detaşat al pieţei este fondul de pensii obligatorii
al grupului financiar local OTP, cu peste 800.000 de participanţi (cotă de piaţă de 29%) şi active nete de 2 miliarde euro
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(26% din totalul pieţei), la finele anului trecut. Urmează, în
ordine, patru nume mari ale pieţei europene de profil: ING
(locul doi, cu o cotă de piaţă de aproape 18% după active),
AEGON (locul trei, 17,5%), ALLIANZ (10,6%) şi AXA (8%).
Participarea la fondurile obligatorii de pensii a crescut aproape continuu, de la 1,34 milioane de clienţi la finele
anului 1998 (anul lansării sistemului), iar activele pieţei au
urmat aceeaşi evoluţie, ajungând la un apogeu de peste 8
miliarde euro la finele anului trecut, după care au început
să scadă, suferind pierderi accentuate pe fondul crizei financiare internaţionale.
Pe Pilonul III activează în prezent 68 de fonduri de
pensii facultative, iar liderul pieţei este tot OTP, cu peste
270.000 de participanţi şi active de 419 milioane euro la
finele anului trecut, adică o cotă de piaţă de 13,5% după
active şi de aproape 20% după numărul de participanţi.
Ceilalţi jucători de pe podium sunt ALLIANZ şi MKB, cu
cote de piaţă mai mari de 10%. Piaţa de pensii facultative
este mult mai fragmentată decât cea de pensii obligatorii.
Primele 20 dintre cele 68 de fonduri concentrează 90% din
piaţă.
Participarea la fondurile facultative de pensii private a crescut spectaculos în primii ani de la lansare, după
care a încetinit ritmul. Faţă de 97.000 de clienţi la finele
anului 1994, volumul de participanţi a depăşit un milion în
1999. Activele acumulate au evoluat asemănător, crescând
liniar până la finele anului trecut, apoi decăzând pe fondul
crizei financiare.

Investiţiile şi randamentele fondurilor
Reglementările privind investiţiile fondurilor de
pensii private sunt identice atât la Pilonul II, cât şi la Pilonul
III. Regulile sunt destul de relaxate, însă nu a fost la fel tot
timpul. Până în 2002, fondurile erau obligate de lege să
aibă câştiguri minime legate de randamentul titlurilor de
stat cu maturităţi lungi ale Ungariei – fondurile investind
astfel cea mai mare parte a activelor în aceste instrumente
şi alocând prea puţin altor oportunităţi de piaţă. Această
cerinţă foarte restrictivă a fost eliminată apoi, pentru a
permite fondurilor să-şi diversifice investiţiile. În prezent,
fondurile nu sunt obligate la nici un randament minim garantat, nici măcar relativ la condiţiile de piaţă.
Legislaţia prevede plafoane privind plasamentele
în doar câteva instrumente financiare: 50% în fondurile
mutuale, 30% în obligaţiuni (sunt excluse de aici titlurile de
stat), 25% în obligaţiuni ipotecare, 10% în fonduri imobiliare, acţiuni nelistate şi instrumente ale unui singur emitent,
şi 5% pentru fonduri de hedging, fonduri de private equity
şi active imobiliare (real estate).
În prezent, fondurile investesc preponderent în titluri de stat ale Ungariei (59% pe Pilonul II, 66% pe Pilonul
III), fonduri mutuale (17% pe Pilonul II şi 13% pe Pilonul III) şi
acţiuni listate (16% pe Pilonul II şi 10% pe Pilonul III). Restul
activelor sunt plasate în obligaţiuni (circa 3%), depozite
bancare (1%-2%) şi celelalte instrumente, „netradiţionale”
(5%-6%). În ultimii 5-6 ani, tendinţa a fost de reducere a plasamentelor în titluri de stat, obligaţiuni şi depozite bancare
şi de creştere a expunerii pe acţiuni şi fonduri mutuale, ca
urmare a relaxării restricţiilor. De asemenea, s-a redus uşor
şi ponderea investiţiilor în activele „netradiţionale”.
În perioada celor cinci ani dintre 2003 şi 2007, randamentul mediu ponderat al tuturor fondurilor a fost de
9% pe an, atât la pensiile obligatorii, cât şi la pensiile facultative. Anul trecut, randamentul pieţei s-a apropiat de 6%.
Per total, fondurile de pensii obligatorii au depăşit inflaţia
în şase dintre cei zece ani de la lansare. Cumulat pe cei zece
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Piaţa de pensii obligatorii (Pilonul II) din Ungaria la 31 decembrie 2007
Loc Fond de pensii
obligatorii
1 OTP
2 ING
3 AEGON
4 ALLIANZ
5 AXA
6 EVGYURUK
7 ARANYKOR
8 BUDAPEST ORSZAGOS
9 MKB
10 HONVED
11 UNIQA
12 ERSTE
13 DIMENZIO
14 POSTAS
15 VILLAMOSENERGIA
16 PREMIUM
17 VASUTAS
18 ELETUT ELSO
19 QUAESTOR
20 K&H
TOTAL PIAŢĂ

Active nete
(mil. EUR)

Cota de
piaţă

Participanţi

Cota de
piaţă

Randament
în 2007

Randament
mediu anual
2003-2007

2.041
1.381
1.366
827
613
289
247
161
160
148
145
112
86
75
52
52
36
12
9
0
7.813

26,1%
17,7%
17,5%
10,6%
7,9%
3,7%
3,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,4%
1,1%
1,0%
0,7%
0,7%
0,5%
0,2%
0,1%
0,0%
100%

804.927
422.835
530.054
367.126
188.904
115.242
76.670
35.427
32.376
22.513
54.312
48.518
13.112
24.121
8.834
23.903
8.520
2.747
7.690
0
2.787.831

28,9%
15,2%
19,0%
13,2%
6,8%
4,1%
2,8%
1,3%
1,2%
0,8%
1,9%
1,7%
0,5%
0,9%
0,3%
0,9%
0,3%
0,1%
0,3%
0,0%
100%

6,7%
4,4%
4,9%
5,5%
8,1%
6,6%
5,8%
6,4%
6,3%
6,1%
5,0%
4,9%
5,7%
5,7%
6,3%
7,0%
6,0%
8,1%
4,9%
n.a.
5,8%

9,9%
9,5%
8,7%
8,6%
9,0%
9,5%
7,9%
8,4%
8,8%
9,6%
7,1%
10,0%
10,7%
8,1%
9,2%
n.a.
9,4%
7,8%
7,5%
n.a.
9,1%
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Investiţiile fondurilor de pensii private obligatorii (%)
Instrumente financiare
Depozite bancare
Obligaţiuni, din care:
Titluri de stat Ungaria
Acţiuni listate
Fonduri mutuale
Alte plasamente

2002
4,0%
72,3%
67,9%
8,9%
7,1%
7,8%

2003
1,0%
73,0%
69,9%
9,3%
7,2%
9,5%

2004
1,0%
74,9%
73,0%
7,8%
8,6%
7,8%

2005
1,0%
75,8%
73,5%
7,7%
9,8%
5,7%

2006
2,4%
68,9%
67,3%
9,6%
14,1%
5,0%

2007
0,9%
61,4%
58,5%
15,5%
17,3%
5,0%
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ani (1998-2007), fondurile de pensii private obligatorii au
avut un randament de 150%, în timp ce inflaţia totală a
perioadei a fost de 100% (nivelul general al preţurilor s-a
dublat).
Anul acesta însă, fondurile au suferit pierderi importante, din cauza căderilor bursiere pe fondul crizei financiare mondiale. Numai în primul trimestru, fondurile de
pensii obligatorii au căzut cu 7,8%, iar cele facultative cu
6,3%, existând riscul să termine anul pe minus sau, în cel
mai bun caz, cu un randament doar uşor pozitiv, cu siguranţă sub nivelul inflaţiei.

Numărul participanţilor la fondurile de pensii facultative (mii)
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Piaţa de pensii facultative (Pilonul III) din Ungaria la 31 decembrie 2007
Loc Fond de pensii
facultative
1 OTP
2 Allianz
3 MKB
4 VILLAMOSENERGIA
5 AEGON
6 ING
7 UNIQA
8 HONVED
9 AXA
10 ARANYKOR
11 VASUTAS
12 BUDAPEST ORSZAGOS
13 MOBILITAS
14 ELETUT ELSO
15 POSTAS
16 ERSTE
17 RICHTER GEDEON
18 GENERALI
19 ARANYKORONA
20 GYONGYHAZ
TOTAL TOP 20 FONDURI
TOTAL PIAŢĂ

Active nete
(mil. EUR)

Cota de
piaţă

Participanţi

Cota de
piaţă

419
381
356
220
210
147
146
134
127
118
90
75
57
55
52
45
41
39
38
32
2.784
3.094

13.5%
12,3%
11,5%
7,1%
6,8%
4,8%
4,7%
4,3%
4,1%
3,8%
2,9%
2,4%
1,8%
1,8%
1,7%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,0%
90%
100%

271.306
221.487
112.947
32.696
131.670
72.259
87.430
42.371
72.568
46.242
35.742
28.061
10.002
21.756
31.746
26.766
6.400
34.684
9.078
9.518
1.304.729
1.385.611

19,6%
16,0%
8,2%
2,4%
9,5%
5,2%
6,3%
3,1%
5,2%
3,3%
2,6%
2,0%
0,7%
1,6%
2,3%
1,9%
0,5%
2,5%
0,7%
0,7%
94,2%
100%

Randament Randament
in 2007 mediu anual
2003-2007
6,4%
5,5%
6,1%
5,9%
5,1%
4,6%
5,0%
5,5%
6,5%
5,8%
6,3%
6,7%
5,6%
5,7%
7,4%
6,6%
5,3%
5,5%
6,5%
6,0%
5,8%
5,9%

9,8%
8,9%
8,8%
10,5%
8,8%
9,0%
6,9%
8,9%
8,3%
7,9%
9,9%
9,2%
9,4%
9,9%
8,5%
8,0%
7,4%
7,9%
8,1%
8,0%
9,0%
9,0%

2006
2.7%
71.5%
8.9%
10.4%
6.5%

2007
1.8%
69.2%
10.2%
12.8%
6.0%

Investiţiile fondurilor de pensii private facultative (%)
Instrumente financiare
Depozite bancare
Obligatiuni
Actiuni listate
Fonduri mutuale
Alte plasamente
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2002
4.9%
74.1%
8.5%
4.3%
8.1%

2003
2.3%
74.4%
8.7%
4.5%
10.2%

2004
2.2%
76.4%
8.2%
5.2%
8.0%

2005
2.1%
75.1%
8.1%
7.3%
7.3%

Ambele segmente ale pieţei de pensii private – şi
Pilonul II şi Pilonul III – au trecut printr-un proces accentuat
de consolidare şi concentrare, care a sporit stabilitatea sistemului. Astfel, numărul fondurilor de pensii private obligatorii a scăzut de la 38 în 1998 (anul lansării sistemului) la
20 în prezent, dintre care doar 19 sunt de fapt operaţionale.
Cu alte cuvinte, o înjumătăţire a numărului de fonduri în
numai zece ani. Pe piaţa de pensii private facultative, evoluţia a fost şi mai spectaculoasă: dacă imediat după startul
din 1994 numărul fondurilor ajunsese să depăşească 250,
la finele anului trecut mai existau pe piaţă doar 68, iar în
primul trimestru al acestui an doar 67 – activitatea de fuziuni şi achiziţii de pe aceste pieţe fiind efervescentă.
Cât priveşte gradul de concentrare a pieţei de pensii private, acesta a fost şi a rămas la cote ridicate încă de
la lansarea sistemului, mai ales pe segmentul obligatoriu
(Pilonul II). La finele anului trecut, primele 5 dintre cele 20
de fonduri de pensii obligatorii concentrau 80% din activele întregii pieţe şi 83% din numărul total de participanţi. În
acelaşi timp, primele 10 dintre cele 68 de fonduri de pensii facultative concentrau 73% din activele întregii pieţe şi
79% din numărul total de participanţi.

Teme în dezbatere şi perspective
Piaţa de pensii private obligatorii din Ungaria se află
acum în plin proces de pregătire pentru a adopta, începând
cu 1 ianuarie 2009, soluţia multifond. Cu alte cuvinte, fiecare companie de administrare va fi obligată să gestioneze
nu unul, ca până acum, ci trei fonduri de pensii obligatorii,
cu profiluri de risc şi strategii investiţionale diferite.
Pentru participanţii mai tineri, fondul va investi o
pondere mai mare în instrumente cu risc ridicat (acţiuni,
fonduri dinamice şi instrumente alternative), pentru a
obţine, pe termene lungi, câştiguri mai mari. Pentru participanţii mai aproape de vârsta de pensionare, portofoliul
fondului va fi foarte conservator, cu plasamente în titluri de
stat şi depozite bancare, pentru a conserva valoarea acumulărilor anterioare şi a le feri de riscuri prea mari. Al treilea
tip de fond se află între cele două extreme, la un profil de
risc moderat.
În Ungaria, distribuţia participanţilor deja existenţi
către cele trei tipuri de fonduri va fi făcută în funcţie de numărul de ani rămaşi până la vârsta pensionării, oferind însă
participanţilor dreptul de opţiune pentru alt tip de fond decât cel în care ar fi redistribuiţi conform criteriului implicit.
Slovacia a adoptat sistemul multifond încă de la lansarea
din 2005 a pieţei de pensii obligatorii, iar următoarea pe
listă, alături de Ungaria, ar putea fi Bulgaria, tot din 2009.
Mihai BOBOCEA
Notă: sursa pentru datele utilizate este autoritatea de supraveghere a pieţelor financiare, PSZAF
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> În urmă cu un an, piaţa de pensii private obligatorii (Pilonul II) nu exista. Abia începuse goana companiilor
după clienţi, iar la finalul celor patru luni de campanie iniţială rezultatele au depăşit orice aşteptări: peste 4 milioane de participanţi au intrat în sistem. De atunci şi până acum, piaţa Pilonului II a avansat rapid: a colectat şi a
început investirea banilor clienţilor şi, mai nou, a consemnat şi prima tranzacţie dintre două companii de pensii.
Urmează prima fuziune dintre fonduri, iar anul viitor ar putea aduce o reformă importantă a sistemului, reformă
caracterizată prin doi termeni: liberalizare şi modernizare.

Pilonul II a început cursa
consolidării
Piaţa de pensii private obligatorii a avut până acum
evoluţii spectaculoase. După campania de aderare iniţială, unde participarea a depăşit chiar şi cele mai optimiste
prognoze, a venit prima colectare de contribuţii, cu aproape un milion de conturi rămase goale – situaţie care însă
s-a îmbunătăţit continuu în ultimele luni. Dacă în luna mai
din cei 4.156.000 de participanţi doar 3.195.000 au primit
contribuţii, adică 961.000 au rămas cu conturile goale,
până în septembrie numărul total al participanţilor a ajuns
la 4.363.000, iar al celor cu cel puţin o contribuţie virată a
crescut la peste 3,7 milioane.
Sumele administrate de cele 14 fonduri rămase pe
piaţă (după ce 18 au luat startul, iar patru s-au retras chiar
înainte de prima colectare de contribuţii) au crescut şi ele
conform aşteptărilor: la sfârşitul lunii septembrie, activele
nete gestionate de sistemul de pensii private obligatorii
depăşeau 136 milioane euro, cu perspectiva de a ajunge
la 210 milioane euro sau chiar mai sus, până la sfârşitul lui
2008. Aşadar, un start cu dreptul pentru piaţa de Pilon II,
care a fost recent martora primului anunţ privind o tranzacţie între administratori: grupul BCR a anunţat că va

Piaţa de pensii private obligatorii (pilonul II) la sfârşitul lunii septembrie 2008
Fondul de pensii
obligatorii

Active nete
(mil. EUR)

Cota de
piaţă

Număr total
participanţi

Cota de
piaţă

Diferenţa între
cotele de piaţă

1
ING
2
ALLIANZ-ŢIRIAC
3
GENERALI
4
AIG
5
AVIVA
6
INTERAMERICAN
7
BCR
8
BT AEGON
9
BRD
10 OMNIASIG
11 BANCPOST
12 OTP
13 PRIMA PENSIE
14 KD
TOTAL PIATA
Sursa: www.pensiileprivate.ro

53,4
31,8
10,8
9,9
9,1
6,6
4,3
3,8
3,5
1,6
0,8
0,6
0,4
0,2
136,8

39,1%
23,3%
7,9%
7,2%
6,7%
4,8%
3,1%
2,8%
2,6%
1,2%
0,6%
0,4%
0,3%
0,1%
100%

1,448,090
1.115.512
410.861
273.484
321.075
277.395
135.628
137.284
104.072
66.733
24.765
21.496
18.585
7.898
4,362,878

33,2%
25,6%
9,4%
6,3%
7,4%
6,4%
3,1%
3,1%
2,4%
1,5%
0,6%
0,5%
0,4%
0,2%
100%

5,9%
-2,3%
-1,5%
0,9%
-0,7%
-1,5%
0,0%
-0,4%
0,2%
-0,4%
0,0%
-0,1%
-0,2%
0,0%
-

Loc
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cumpăra OMNIASIG Pensii, pentru o sumă estimată la 13,2
milioane euro, urmând ca cele două fonduri (gestionate de
BCR şi OMNIASIG) să fuzioneze ulterior.

De la cantitate, la calitate
După ce în campania iniţială cuvântul magic a fost
„cantitate” – fondurile luptând pentru a obţine un număr
cât mai mare de de clienţi –, după prima colectare imaginea pieţei s-a clarificat şi s-au putut face primele analize
privind „calitatea” portofoliilor acumulate de fonduri. La
capitolul „cantitate”, simpla observaţie a campaniei de aderare şi a clasamentului fondurilor după numărul de clienţi
atraşi este suficientă pentru a da imaginea pieţei. Marii câştigători ai cursei pentru clienţi au fost ING, ALLIANZ-ŢIRIAC
şi GENERALI, ale căror fonduri au fost singurele care şi-au
îndeplinit obiectivele ambiţioase stabilite în urmă cu un an.
De asemenea, AVIVA, INTERAMERICAN şi AIG, ocupantele
locurilor 4-6, au avut şi ele rezultate bune în lupta pentru
clienţi, care le-au asigurat poziţii confortabile în piaţă.
Ce fel de clienţi a atras însă fiecare fond? Care
sunt clienţii cel mai bine plătiţi şi la ce fonduri au ajuns ei?
Diversele analize calitative asupra portofoliilor fondurilor
de Pilon II au reuşit să dea aceste răspunsuri: ING, AIG, BCR
şi BRD sunt fondurile care au atras „cei mai valoroşi clienţi”
– cei cu salarii mari, pentru care încasează contribuţii mai
mari şi care vor aduce fondurilor, aşadar, venituri mai mari.
Concluzia este că liderii din asigurări de viaţă (ING şi
AIG ocupă primele două locuri de pe piaţa de asigurări de
viaţă) şi din mediul bancar (BCR şi BRD sunt cele mai mari
bănci din sistemul local, după active) au atras „crema clienţilor” – având deja portofolii masive de clienţi mult mai
bine plătiţi decât media naţională şi pe care i-au convins
rapid să adere la fondurile pe care le administrează.
Pe lângă explicaţia modelului de business, şi alţi factori explică diferenţele de calitate dintre portofoliile fondurilor de pensii private obligatorii. De exemplu, bătălia pentru Bucureşti: cele patru fonduri enumerate sunt exact cele
care au vândut mult mai bine în Capitală decât au făcut-o în
restul ţării, fapt care se traduce prin cote de piaţă mai mari
în Bucureşti decât în provincie. Şi, din moment ce salariul
mediu din Bucureşti este cu 40% mai mare decât media naţională (potrivit Institutului Naţional de Statistică), dispersia
geografică a clientelei le-a asigurat un portofoliu mai bun.
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Inclusiv analiza pe sexe şi pe vârste a clienţilor
atraşi este relevantă pentru calitatea portofoliilor. Analiza
statistică după aceste două criterii a arătat că ING şi AIG
sunt fondurile cu cea mai mare pondere a femeilor, peste
media pieţei – fapt paradoxal, întrucât, în medie la nivel
naţional, salariile bărbaţilor sunt cu circa 8%-10% mai mari
decât cele ale femeilor. Cât priveşte criteriul vârstei, studiul
portofoliilor a arătat că fondurile cu cea mai mare medie de
vârstă sunt tot cele patru: ING, AIG, BCR şi BRD – clienţii cu
vârsta medie de circa 40 de ani au fost elementul-cheie în
creşterea calităţii portofoliilor fondurilor de pensii, ei fiind
mai aproape de apogeul carierei şi fiind, prin urmare, mai
bine plătiţi. Pe lângă cele patru fonduri, alte câteva au portofolii de o calitate peste media pieţei – ALLIANZ-ŢIRIAC,
BANCPOST şi OTP.

Azi la fond un leu depui...
Lansate în plină criză financiară mondială, fondurile de pensii private obligatorii nu au avut altă opţiune
decât să investească foarte prudent, să conserve valoarea
contribuţiilor încasate prin plasamente în instrumente cu
venit fix şi să evite bursele în picaj. În cea mai mare măsură,
fondurile au mizat pe titluri de stat şi depozite bancare, iar
pe locul trei în topul preferinţelor lor au ajuns obligaţiunile
corporatiste tranzacţionate.
Acţiunile listate şi fondurile mutuale reprezentau la
finele lunii august mai puţin de 5% din totalul investiţiilor
fondurilor de pensii obligatorii. În doar patru luni, ponderea
lor s-a înjumătăţit, după ce în luna mai acţiunile şi fondurile
mutuale reprezentau 10% din plasamentele fondurilor. Cu
alte cuvinte, o strategie foarte conservatoare de investiţii
care a adăpostit, într-o oarecare măsură, fondurile de pensii de condiţiile nefavorabile de pe piaţa de capital.
Pe termen mediu şi lung însă, acţiunile cumpărate
ieftin acum se vor dovedi o afacere profitabilă pentru fonduri, spun administratorii. Spre deosebire de fondurile de
pensii din regiune, care au suferit pierderi importante de
pe urma crizei financiare mondiale, fondurile de pensii din
România pot specula contextul pentru a cumpăra ieftin, mai
ales că nu au ce pierde, activele acumulate fiind reduse şi
deocamdată plasate în instrumente cu grad minim de risc.

Pregătiri pentru o nouă reformă
Nici nu s-a încheiat bine primul an de pensii obligatorii, că autoritatea de supraveghere a pieţei a anunţat că
pregăteşte câteva propuneri pentru a reforma substanţial
sistemul, în direcţia modernizării şi liberalizării. În primul
rând, două legi (a Fondului de Garantare şi a sistemului
de plată a pensiilor private) vor întregi cadrul legislativ de
bază al Pilonului II. Ambele sunt aşteptate pentru prima jumătate a anului 2009.
Până atunci însă, CSSPP lucrează la o normă de investiţii pentru fondurile de pensii private obligatorii, care
să pună la un loc toate prevederile privind investirea activelor şi să dea startul liberalizării plasamentelor, permiţând
fondurilor să investească şi în alte instrumente financiare
decât cele tradiţionale. Pe lista noilor instrumente permise ar putea să apară fondurile cu capital de risc, activele
imobiliare sau obligaţiunile ipotecare. De asemenea, 2009
ar putea aduce o lege care să relaxeze plafoanele maxime
permise pentru investirea pe diferite instrumente.
Tot pentru anul viitor, CSSPP a anunţat că intenţionează să promoveze o lege pentru introducerea sistemului
multifond, prin care fiecare companie de pensii va administra nu unul, ci două sau trei fonduri de pensii obligatorii, cu
profiluri diferite de risc, potrivite pentru vârstele diferite ale

OCTOMBRIE 2008

Numărul de participanţi la fondurile de pensii private
obligatorii (Pilonul II)
Campania de aderare
iniţială poate fi
considerată un succes,
numărul persoanelor
înrolate în sistem
depăşind substanţial
aşteptările iniţiale

4,5 (milioane persoane)
4,3
4,1
3,9
3,7
3,5

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep.
‘08

Activele fondurilor de pensii obligatorii (Pilonul II)
150 (milioane euro)

136,8

120

111,5

90

80,7

60

La sfârşitul
anului 2008,
activele aflate
în administrarea
fondurilor de
pensii de Pilon II ar
putea atinge 240
milioane euro

51,3

30 23,9
0

mai
‘08

iun.

iul.

aug.

sep.
Sursa: CSSPP

Structura plasamentelor fondurilor de pensii obligatorii
(august, %)

Depozite bancare
18,22%
Acţiuni listate
4,23%

Titluri de stat
şi obligaţiuni
municipale
60,00%

Lansate în plină criză
financiară mondială,
fondurile de pensii
private obligatorii nu au
avut altă opţiune decât
să investească foarte
prudent

Obligaţiuni corporative
17,15%
Fonduri mutuale
0,41%

participanţilor. O astfel de soluţie a fost adoptată încă de la
start de Slovacia, iar anul viitor se pregătesc de această reformă şi Ungaria şi Bulgaria. Soluţia multifond îşi propune
să eficientizeze performanţele investiţionale ale fondurilor
şi să le coreleze mai bine cu aşteptările participanţilor.
Aşadar, Pilonul II se pregăteşte să progreseze printr-o nouă reformă – motiv suficient pentru ca toţi ochii să
rămână aţintiţi pe această piaţă şi anul viitor.
Mihai BOBOCEA
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> Piaţa de pensii private facultative (Pilonul III) a evoluat până acum sub aşteptări, în pofida estimărilor optimiste de la startul din luna iunie 2007. Până acum o lună, doar 121.000 de participanţi au început să economisească în sistemul facultativ de pensii private, iar activele acumulate abia depăşeau 15 milioane euro. Spre
comparaţie, estimările făcute la lansarea pieţei indicau 250.000 de participanţi şi active de 30-40 milioane euro
pentru sfârşitul anului 2007, însă aceste prognoze par deocamdată intangibile chiar şi pentru finele anului 2008.
Există însă motive de speranţă pentru piaţă: deductibilitatea fiscală a contribuţiilor ar putea fi majorată de la 1
ianuarie 2009, iar planul de pensie facultativă ar deveni astfel mult mai atractiv.

Cu gândul la creşterea
stimulentelor fiscale
Evoluţia sub aşteptări a numărului de clienţi şi a sumelor acumulate în sistemul de pensii facultative reprezintă cu siguranţă partea goală a paharului. Tot aici ar putea fi
încadrată şi majorarea cu doar 25% a deductibilităţii fiscale
pentru contribuţii, de la 200 euro pe an (atât la angajat,
cât şi la angajator) la 250 euro pe an, adică de la un total
de 400 euro (în situaţia contribuţiei mixte) la un total de
500 euro. Şi asta în condiţiile în care Finanţele au promis
iniţial „cel puţin o dublare” pentru deductibilitatea fiscală
a contribuţiilor la Pilonul III, iar Comisia de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) propusese o deductibilitate variabilă ce putea ajunge până la 1.000 euro pe
an pentru fiecare parte, adică până la 2.000 euro pe an, în
situaţia contribuţiei mixte. Cam atât însă despre veştile nu
foarte bune.

Pe partea plină a paharului...
Realist vorbind, majorarea deductibilităţii este totuşi o majorare, iar asta înseamnă o economie în plus pentru participanţii la fondurile facultative de pensii private.
Pe de altă parte, dacă proiectul de modificare a Codului
fiscal va fi adoptat în forma propusă, contribuţiile la pensia facultativă vor fi deductibile total, şi nu parţial, ca până

Piaţa de pensii private facultative (Pilonul III) la sfârşitul lunii august 2008
Loc Fondul de pensii
facultative

Active nete
(mil. EUR)

Cota de
piaţă

Număr de
participanţi

Cota de
piaţă

Diferenţa între
cotele de piaţă

1

BCR Prudent

4,5

30,0%

28,215

23,2%

6,8%

2

ING Optim

2,7

18,1%

29.997

24,7%

-6,6%

3

ING Clasic

2,6

17,1%

18.379

15,1%

2,0%

4

AZT Moderato

2,6

17,1%

20.605

17,0%

0,1%

5

AZT Vivace

1,6

10,3%

15.871

13,1%

-2,8%

6

AVIVA Pensia mea

1,1

7,2%

7.928

6,5%

0,6%

7

OTP Strateg

0,0

0,2%

308

0,3%

-0,1%

8

RAIFFEISEN Acumulare

0,0

0,0%

106

0,1%

0,0%

9

CONCORDIA Moderat

0,0

0,0%

0

0,0%

0,0%

15,1

100%

121.409

100%

-

TOTAL PIAŢĂ
Sursa: www.pensiileprivate.ro
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acum – când, în pofida scutirii de la plata impozitului pe venit (la participanţii individuali) sau pe profit (la angajatori),
aceste sume erau încă purtătoare de contribuţii sociale şi
alte obligaţii la buget. În noua formă, deductibilitatea va
fi totală. Cu alte cuvinte, asta înseamnă cheltuieli cu circa
30% mai mici pentru cei care aleg această variantă de economisire, fie ei participanţi individuali, fie angajatori care
oferă pensii facultative ca parte a pachetului salarial, afirmă
Ion GIURESCU, Vicepreşedintele CSSPP. Alături de creşterea
cu 25% a deductibilităţii, avantajul fiscal devine evident.
Majorarea deductibilităţii ar putea conduce la creşterea
contribuţiilor virate în sistem, din moment ce calculul arată
că până acum contribuţia medie a fost de circa 195 euro,
adică frânată de limita de deductibilitate.
O altă veste bună este că, în pofida startului lent
şi a deductibilităţii fiscale încă reduse, interesul companiilor de pensii private facultative pentru această piaţă este
în continuă creştere. După ce în iunie 2007 au apărut pe
piaţă primele patru fonduri de pensii facultative, gestionate de patru companii de administrare, în prezent numărul
fondurilor operaţionale se ridică la nouă, iar numărul administratorilor este de şapte. În plus, alte trei fonduri erau
la finele lunii septembrie în proces de autorizare, iar CSSPP
aşteaptă la autorizare încă cel puţin alte două-trei fonduri
în următoarele luni.
Potenţial există pe această piaţă: circa 5 milioane
de participanţi ar putea economisi prin schemele de pensii
facultative în următorii 10 ani, consideră Mihai ŞEITAN, fost
Preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale (CNPAS) şi principalul artizan al sistemului
românesc de pensii private (facultative şi obligatorii). Iar
companiile de pensii care au intrat deja anul trecut pe piaţa
fondurilor obligatorii (Pilonul II) ştiu asta şi, dacă nu au deja
în ofertă şi pensii facultative, pregătesc planurile de intrare
şi pe acest segment de economisire.
Pentru sfârşitul anului, estimările de piaţă nu sunt
spectaculoase – cel mult 200.000 de participanţi şi active
nete de până la 25 milioane euro – dar indică o creştere
constantă şi susţinută a acestei variante de economisire.
În prezent, dintre cei 121.000 de participanţi, pentru circa
două treimi contribuie angajatorii – semn că şi companiile
sunt tot mai interesate să folosească pensia facultativă ca
instrument de motivare, fidelizare şi retenţie a personalului.
Anul X - Numărul 9/2008 65

Pensii

Cine conduce plutonul

Numărul de participanţi la fondurile de pensii facultative (Pilonul III)

ING Asigurări de Viaţă, BCR Asigurări de Viaţă şi
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private sunt cei trei lideri ai pieţei de
pensii private facultative, care au condus „ostilităţile” în diferite momente din ultimul an şi jumătate. Diferenţele sunt
chiar şi astăzi destul de mici, piaţa fiind în plin proces de
formare şi într-o evoluţie lentă, iar câteva contracte corporate (prin care companiile contribuie la pensia facultativă în
beneficiul propriilor salariaţi) semnificative pot oricând redesena ierarhiile fondurilor şi companiilor de administrare.
În prezent, ING conduce cu cele două fonduri ale
sale topul după numărul de participanţi, dar şi după activele nete, în timp ce BCR are cel mai mare fond din perspectiva activelor, iar ALLIANZ-ŢIRIAC (care gestionează tot două
fonduri) este aproape la ambele capitole – participanţi şi
active –, după ce a condus plutonul fondurilor în cea mai
mare parte a anului trecut. Din perspectiva numărului de
participanţi, ING are acum o cotă de piaţă de 40%, ALLIANZŢIRIAC are 30%, iar BCR 23%. După active, ING are o cotă de
piaţă de 35%, BCR 30% şi ALLIANZ-ŢIRIAC 27%.
Până acum, puţinii bani din sistemul de pensii facultative au fost investiţi din ce în ce mai prudent, fondurile
mizând pe titluri de stat, depozite bancare şi obligaţiuni
corporative şi micşorându-şi continuu expunerea pe acţiuni, pentru a se feri de căderile bursiere cauzate de criza
financiară mondială.
În pregătire de lansare se află în acest moment
două fonduri de pensii facultative ce vor fi administrate de
INTERAMERICAN Pensii (EUREKO Activ şi EUREKO Confort)
şi al doilea fond al AVIVA (Pensia Max). Cele trei fonduri sunt
în proceduri de autorizare, dar pe piaţă urmează şi alţi jucători care îşi pregătesc acum „armele”: GENERALI Pensii, BRD
Pensii şi AIG Pensii – trei actori de Top 10 pe piaţa de pensii
obligatorii.

125 (mii participanţi)

Cum arată viitorul?
Pe lângă proiectul de majorare a deductibilităţii,
sistemul de pensii private facultative va fi completat şi
modificat în perioada următoare de câteva acte normative fundamentale. În primul rând, este vorba despre Fondul
de Garantare şi de legea de plată a pensiilor private, două
legi care vor avea prevederi aplicabile atât pentru sistemul
de pensii facultative, cât şi pentru cel obligatoriu. În plus,
2009 ar putea aduce o liberalizare substanţială a cadrului
legislativ pentru pensiile facultative, în principal la capitolul investiţii.
CSSPP are în plan să crească atractivitatea Pilonului
III printr-o permisivitate investiţională mai mare decât cea
din Pilonul II de pensii private obligatorii, ceea ce va duce
pe termen lung la câştiguri mai atractive în sistemul facultativ, pentru participanţii care doresc să îşi asume un risc
investiţional sporit.
Dacă planurile CSSPP vor deveni realitate pe parcursul anului viitor, limitele procentuale impuse plasamentelor pe diferite clase de active vor fi relaxate sau chiar
eliminate, fondurile vor primi undă verde pentru a investi
în mult mai multe instrumente financiare – de la fonduri
de private equity la instrumente sintetice, active imobiliare şi obligaţiuni ipotecare –, iar CSSPP ar putea chiar face
demersurile legislative necesare pentru a permite fondurilor să-şi externalizeze activitatea de investire a activelor, o
practică destul de des întâlnită pe Pilonul III de pensii private facultative în regiunea Europei Centrale şi de Est.
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Structura plasamentelor fondurilor de pensii facultative
(august, %)

Depozite bancare
10,11%
Acţiuni listate
6,92%

Titluri de stat
şi obligaţiuni
municipale
70,77%

Obligaţiuni corporative
11,08%

Până acum, puţinii
bani din sistemul de
pensii facultative au
fost investiţi din ce
în ce mai prudent,
fondurile mizând pe
titluri de stat

Fonduri mutuale
1,12%

Sursa: CSSPP

Rămâne de văzut în ce măsură aceste obiective vor
deveni realitate şi cum vor stimula ele creşterea economisirii pe segmentul de pensii facultative. Deocamdată, oferta
de fonduri se diversifică, iar lupta pentru clienţi pe care o
duc tot mai multe companii de administrare este un argument în plus pentru accelerarea pieţei.

Mihai BOBOCEA
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> Administrează sute sau chiar mii de miliarde euro. Gestionează economiile a zeci de milioane de participanţi.
De multe ori, dau tonul în ceea ce priveşte plasamentele financiare. Toţi analiştii şi administratorii de active din
lume stau cu ochii pe ele. Este vorba de cele mai mari fonduri de pensii private din lume – giganţi globali care au
acumulat sume impresionante şi colindă pieţele financiare ale lumii în căutarea celor mai profitabile investiţii,
pentru a-şi majora în continuare forţa.

Cine sunt coloşii mondiali ai
pensiilor private
Cele mai mari 300 de fonduri de pensii private din
lume gestionau la finele anului trecut sume de 8.095 miliarde euro, cu 2,3% mai mult decât în 2006. Dintre acestea,
primele zece aveau în gestiune în acelaşi moment 2.116
miliarde euro, cu 5,1% mai mult ca în 2006. În Europa, cele
mai mari 1.000 de fonduri de pensii private gestionează active totale de 3.700 miliarde euro (plus 5,7% faţă de anul
precedent). Dintre ele, primele zece au în grijă 854 miliarde
euro, cu 8,6% mai mult decât în urmă cu un an.
Spre comparaţie, România va avea anul acesta un
PIB (Produs Intern Brut, adică valoarea tuturor bunurilor şi
serviciilor produse în 2008) de circa 140 miliarde euro. Tot
cu scopul comparaţiei, estimările de acum arată că piaţa
românească de pensii private ar putea ajunge în anul 2020
la active totale de aproximativ 30 miliarde euro.
Acestea sunt doar câteva cifre care descriu pe scurt
mărimea coloşilor globali ai pensiilor private. În fiecare an,
compania de consultanţă WATSON WYATT, lider mondial
în domeniu, în colaborare cu cotidianul financiar american
Pension&Investments, publică Topul 300 al celor mai mari
fonduri de pensii private din lume. De asemenea, publica-

TOP10 cele mai mari fonduri de pensii private din EUROPA (miliarde EUR)
Loc Fondul de pensii

Stat

Active nete
2007/2008

Active nete
2006/2007

Evoluţie
(%)
11%

1 Government Pension Fund - Global

Norvegia

242,1

218,2

2 ABP

Olanda

205,0

201,0

2%

3 Zorg en Welzijn

Olanda

88,2

90,0

-2%

4 Arbejdsmarkedets Tillaegspension

Danemarca

56,3

57,9

-3%

5 Reserva de la Seguridad Social

Spania

55,9

n.a.

n.a.

6 British Telecommunications

Marea Britanie

54,0

56,4

-4%

7 Alecta

Suedia

42,7

46,7

-9%

8 Bayerische Versorgungskammer

Germania

40,2

37,2

8%

36,0

42,0

-14%

33,7

37,0

-9%

854,0

786,0

8,6%

3.700,0

3.500,0

5,7%

9 Universities Superannuation Scheme Marea Britanie
10 Coal Pension Trustees
TOTAL TOP10
TOTAL TOP1000 fonduri din EUROPA

Marea Britanie

Nota: datele sunt valabile pentru ultima raportare facuta la data publicarii topului
Sursa: INVESTMENT&PENSIONS EUROPE
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ţia Investment&Pensions Europe şi compania de consultanţă AP Information Services publică anual clasamentul
celor mai mari 1.000 de fonduri de pensii din Europa.

Cine sunt coloşii?
Cel mai mare fond de pensii din lume este Govern
ment Pension Investment (GPIF) din Japonia, cu active de
aproape 730 miliarde euro la finele anului trecut. Fondul
administrează privat economiile sistemului public de pensii din Japonia şi este de departe cel mai mare vehicul de investiţii de acest fel din lume. Pe locul doi în top se află fondul petrolier Government Pension Fund – Global (GPF-G)
din Norvegia, construit pe aceeaşi filosofie ca şi cel japonez. „Dopat” cu petrodolari – Norvegia fiind cel mai mare
exportator de petrol din Europa şi al treilea din lume (după
Arabia Saudită şi Rusia) –, fondul a ajuns la active de peste
252 miliarde euro la finele anului trecut.
Pe locul trei în clasamentul mondial regăsim tot un
fond european, ABP din Olanda, cu active de 214 miliarde
euro la sfârşitul anului 2007. Fondul gestionează economiile funcţionarilor din administraţia publică olandeză şi
ale muncitorilor din construcţii. Locul al patrulea este ocupat de cel mai mare fond de pensii din Statele Unite ale
Americii – California Public Employees (CalPERS) – care administrează contribuţiile angajaţilor din sectorul administrativ din statul California, cu active de 173 miliarde euro.
Pe locul cinci se află tot un fond asiatic – National Pension
din Coreea de Sud (aproape 158 miliarde euro), care gestionează prin plasamente pe pieţele financiare banii sistemului public de pensii din acest stat.
În Top 300 al celor mai mari fonduri de pensii din
lume, cele mai bogate sunt fondurile care gestionează
banii sectorului bugetar – aşa-numitele „fonduri de sector
bugetar” –, finanţate din contribuţii publice şi care concentrau la sfârşitul anului trecut 44% din sumele totale de
8.095 miliarde euro ale fondurilor din Top 300. Fondurile
bugetare sunt urmate de fondurile suverane de pensii –
fonduri publice, controlate direct de stat, care administrează în mod privat disponibilităţile financiare ale sistemelor
publice de pensii.
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În clasament urmează fondurile ocupaţionale –
fiecare gestionând pensia privată a angajaţilor unei mari
corporaţii sau a unor grupuri de corporaţii –, aceste scheme de pensii fiind finanţate de către angajatori. Al patrulea tip de fonduri este reprezentat de fondurile de sector
privat, care grupează economiile angajaţilor din anumite
sectoare şi sunt finanţate tot de către angajatori.
Cele mai multe fonduri din Top 300 mondial provin din Statele Unite ale Americii (141), Marea Britanie (27),
Canada (20) şi Japonia (16). La nivel european, după fondul
norvegian GPF-G şi cel olandez ABP, ultimul loc pe podium
aparţine tot Olandei, prin fondul Zorg en Welzijn, cu active
de 88 miliarde euro. Statisticile arată că fondurile europene
de pensii private au crescut mai rapid în ultimul an decât
celelalte fonduri globale – multe dintre fondurile americane şi asiatice fiind afectate de criza financiară globală.
Dintre fondurile de pensii private din regiunea
Europei Centrale şi de Est, cu modele sistemice asemănătoare celui aplicat anul trecut în România, cel mai mare este cel
administrat de AVIVA (COMMERCIAL UNION) în Polonia – liderul pieţei de pensii private obligatorii (Pilonul II) din această ţară, cu active nete de 10,2 miliarde euro, ocupând locul
66 în Top 1.000 european. Podiumul regional este de altfel în
totalitate polonez, cu AVIVA pe primul loc, ING pe locul doi
(75 în Top 1.000) şi PZU pe locul trei (136 în Top 1.000).
La finalul topului celor mai mari 1.000 de fonduri de
pensii din Europa pot fi regăsite fonduri cu active de „numai” 240-250 milioane euro. În aceste condiţii, liderii pieţei
româneşti de pensii private obligatorii, adică fondurile gestionate de ING şi ALLIANZ-ŢIRIAC, ar putea ajunge şi ele în
câţiva ani în acest clasament continental.

Activele celor mai mari 300 de fonduri de pensii din lume
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Buletinul tău de pensii private
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În fiecare miercuri după-amiază
n

o imagine completă a pieţei româneşti de pensii private
n

cele mai relevante informaţii despre pieţele
internaţionale de pensii private
Fii la curent cu tot ce se întâmplă în domeniu!
Accsează www.pensiileprivate.ro
şi abonează-te gratuit la buletinele de pensii private
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Sursa: OCDE
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Fonduri de sector privat
(fonduri sectoriale, pe
diferite industrii, cu
contribuţii din mediul
privat) 11%

1.311

Top 300
2007
mld. USD

Fonduri de sector
bugetar (gestionează
banii angajaţilor
bugetari cu distribuţii
de stat) 44%

TOP10 cele mai mari fonduri de pensii private din lume (miliarde EUR)
Loc Fondul de pensii

Stat

1

Japonia

Government Pension Investment

Active nete
2007/2008

Active nete
2006/2007

Evoluţie

729,5

712,0

2%

2

Government Pension Fund - Global Norvegia

252,4

217,4

16%

3

ABP

Olanda

214,3

208,5

3%

4

California Public Employees

SUA

173,2

166,1

4%

5

National Pension

Korea de Sud

157,8

154,7

2%

6

Federal Retirement Thrift

SUA

151,9

143,1

6%

7

California State Teachers

SUA

119,9

105,8

13%

8

New York State Common

SUA

111,8

109,8

2%

9

Ontario Teachers

Canada

107,0

92,1

16%

10

Local Government Officials

Japonia

98,3

104,1

-6%

TOTAL TOP 10

2.116,0

2.014,0

5,1%

TOTAL TOP 300 fonduri din LUME

8.095,0

7.915,0

2,3%

Notă: datele sunt valabile pentru sfârşitul anului 2007
Sursa: WATSON WYATT si PENSIONS&INVESTMENTS
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De exemplu, fondul japonez GPIF, care deocamdată
investeşte preponderent în titluri de stat japoneze şi obligaţiuni de pe piaţa internă, caută oportunităţi pentru a-şi diversifica plasamentele în acţiuni şi instrumente alternative,
cu scopul majorării câştigurilor obţinute, potrivit Reuters.
Japonezii vor să folosească disponibilităţile masive ale acestui fond de pensii pentru a crea un vehicul suveran de investiţii care să speculeze mai agresiv oportunităţile de piaţă.

2.799

5.193

7

Nici măcar coloşii pieţei mondiale de pensii private
nu au fost ocoliţi de efectele crizei financiare globale – căderea burselor, reducerea lichidităţii, falimentele bancare şi
restul. Multe fonduri de pensii din Top 300 au suferit pierderi cu această ocazie, dar în acelaşi timp au văzut în cele
mai recente evenimente destule oportunităţi pentru a-şi
consolida portofoliul şi a cumpăra când piaţa este jos.

Fonduri suverane (fonduri
publice, controlate direct de
către stat) 23%

2.627

8

Cum traversează liderii globali criza financiară

Valoarea activelor din top 300 mondial după tipul fondurilor
(mld. USD şi % din total)

Fonduri ocupaţionale (fonduri ale
marilor corporaţii, cu scheme de
pemsii ocupaţionale) 22%
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În acelaşi timp, cele mai mari două fonduri europene, GPF-G şi ABP, au anunţat recent că nu îşi modifică strategia de investiţii în acţiuni ca urmare a crizei care a zguduit Wall Street-ul şi fundamentele pieţei financiare globale.
Crizele vin şi pleacă – iar acest tip de risc financiar este exact
cel pentru care care, până la urmă, investitorii sunt răsplătiţi
pe termen lung, a declarat unul dintre strategii de investiţii
ai fondului norvegian, citat de Reuters.
În aprilie anul acesta, gigantul norvegian şi-a majorat expunerea pe acţiuni de la 40% la 60%. Pe termen lung,
volatilitatea pieţelor este o provocare, dar ea vine şi cu mai
multe oportunităţi de investiţii, a declarat un oficial al fondului olandez ABP. De asemenea, în Coreea de Sud, fondul
National Pension a anunţat recent un plan de dublare a deţinerilor de acţiuni de la 20% la 40% în următorii ani, pentru
a profita de preţul scăzut al acţiunilor şi a majora câştigurile
fondului.
Deşi nu îşi afişează prea mult optimismul, administratorii giganţilor din pensii ştiu din proprie experienţă:
crizele se resorb în timp iar, pe termen lung, pieţele îşi revin
– şi atunci cei care au avut azi curaj şi au riscat inteligent îşi
vor număra profiturile exprimate în şi mai multe miliarde
de euro.
Mihai BOBOCEA
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> Lumea nu va mai fi la fel după criza financiară internaţională. În SUA, criza provoacă panică, în Europa, cel
puţin îngrijorare în timp ce autorităţile de supraveghere din pensii şi asigurări din România acordă încrederea lor
subsidiarelor multinaţionalelor afectate de criză.

Între panică şi îngrijorare

Constantin NĂSTASE

Pe Internet circulă de mai multă vreme o imagine
inspirată probabil din tragedia de la WTC. Într-o sală de
consiliu aflată la ultimul etaj al unui zgârie-nori, lumea discută strategii de afaceri. Un lector aflat cu spatele la geam
şi cu faţa la auditoriu prezintă pe un flipchart diverse date
statistice. Un coleg îl întrerupe: E un avion în spatele tău!,
spune acesta în timp ce îndreaptă mâna cu creionul către
geam. Pe fereastră chiar se vede avionul, în toate dimensiunile sale. Toată lumea îl sesizează, evident în afara celui care
face prezentarea. Cel mai interesant lucru în această scenă
e mimica celor prezenţi. Pe chipurile lor nu se citeşte groaza, aşa cum s-ar putea crede, ci doar surprinderea, mirarea.
Ce Dumnezeu să caute un avion aici? par să gândească
aceştia. Nimeni nu ia în serios ceea ce vede, nimeni nu-şi ia
în mod reflex măsuri de precauţie, inutile, de altfel. Lectorul
e decupat la rândul lui din alt peisaj. El râde, conectat la
gluma colegului său, gândindu-se probabil că acesta ar
merita o replică pe măsură.
Mutatis-mutandis, cam acelaşi lucru se întâmplă
acum pe pieţele financiare din România. Marii giganţi financiari internaţionali care închină rând pe rând steagul
în faţa neputinţei joacă rolul avionului aflat lângă fereastra
clădirii. La fel ca în descrierea de mai sus, lumea apreciază
situaţia cu măsuri diferite. În America e panică, în Europa îngrijorare. Ca de obicei, în România e doar nepăsare. Câteva
exemple sunt credem sugestive.
În plină criză financiară internaţională, Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) dă
asigurări că în ceea ce priveşte piaţa românească e vorba
de alt film: Dificultăţile de ordin financiar prin care trec marile
instituţii financiare din SUA prezente, într-o formă sau alta, pe
piaţa pensiilor private din România, nu aduc atingere fondu-

Fondurile AZT Pensii Private, active
de 35 milioane euro la nouă luni şi
o estimare de 60 milioane euro la
finele anului
Cele trei fonduri de pensii
private administrate de ALLIANZŢIRIAC Pensii Private aveau la finele
lunii septembrie active nete cumula52

rilor de pensii administrate privat sau contribuţiilor participanţilor, se spune în comunicatul instituţiei.
Cu o săptămână mai devreme, cealaltă comisie,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) liniştea piaţa în ceea ce priveşte solvabilitatea subsidiarelor grupului
AIG în România: Cele două companii de pe piaţa românească
sunt pe profit, au încheiate contracte de reasigurare cu mai
mulţi reasigurători, procentul de risc reţinut în cadrul grupului
din care fac parte fiind foarte redus.
În timp ce oficialii celor două instituţii consideră
că este exclus un impact al crizei financiare internaţionale
asupra sectoarelor de asigurări şi pensii, în mediul privat de
afaceri cuvântul de ordine este îngrijorarea. Adoptarea planului de redresare economică a SUA este văzută ca singura
şansă ca lumea să respire în continuare încredere în sectorul financiar. Fără acest plan, ne topim (melt down)/ vom
dispărea încet, spune brokerul Cristian SIMA, un specialist
recunoscut în speculaţii bursiere pe pieţele internaţionale,
într-un interviu acordat ziarului Bursa.
El adaugă: Dacă planul nu va fi aprobat, băncile
americane nu mai au nimic, nu mai valorează nimic, au găuri îngrozitoare, sunt falimentare, nici clienţii nu mai au bani,
nimeni nu mai are nici un ban. Băncile americane sunt deţinute şi de bănci europene sau au acţiuni şi la băncile europene
pe care le vor vinde, automat, la orice preţ. Automat, băncile europene nu vor mai avea nimic, drept urmare SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE nu va mai avea nimic şi va vinde BRD la orice preţ.
ERSTE Bank va vinde orice are în România, pentru că oricum
nu va mai avea nimic. Să înţelegeţi: dacă americanii mâine nu
mai au nimic, nimeni nu mai are nimic.
Europenii par să fi înţeles pericolul, ba chiar încearcă să evalueze impactul acestuia pe diferite regiuni. Europa

te de 35,5 milioane euro, compania
estimând că valoarea va atinge 60
milioane euro până la finele anului. Rezultatele noastre pe primele
nouă luni sunt potrivit aşteptărilor,
a afirmat Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO,
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.
Cea mai mare parte a acestor
active sunt concentrate în fondul de
pensii private obligatorii (Pilonul II),
adică 31 din cele 35 milioane euro.
Fondurile de pensii private facultative (Pilonul III) ale companiei, deşi de
dimensiuni mult mai mici, au înregistrat o creştere rapidă anul acesta.
Numărul de participanţi la acestea a
crescut cu 56% (AZT Moderato), re-

spectiv 44% (AZT Vivace), iar activele
au crescut de 3,8 ori (AZT Moderato)
si de 4,8 ori (AZT Vivace).

Încă 4.000 de români au optat în
septembrie pentru o pensie facultativă
Potrivit datelor comunicate
de CSSPP, numărul cetăţenilor români care au aderat la un fond de
pensii facultative era, la 30 septembrie 2008, de 125.544, în creştere
cu 4.135. Dintre aceştia, fondurile
ING Optim şi BCR Prudent au înrolat
1.547, respectiv 1.342 de noi participanţi.
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Pensii
Marii giganţi financiari
internaţionali închină
rând pe rând steagul în
faţa neputinţei, jucând
rolul avionului aflat
lângă fereastra clădirii.

de Est va fi cea mai expusă, crede Economistul şef al BERD,
Erik BERGLOF. În ceea ce ne priveşte, BERGLOF spune că
România face parte dintr-un grup de cinci state care sunt
cele mai vulnerabile la şocurile cauzate de criza globală,
alături de Letonia, Ungaria, Bulgaria şi Serbia. Pe termen
scurt, vor apărea probleme de lichiditate, iar pe termen lung
vor exista creşteri ale costului creditării, declară oficialul
BERD. Nu în ultimul rând, un raport al Băncii Mondiale arată că statele europene cu cea mai mare expunere teoretică la efectele crizei mondiale sunt cele cu niveluri ridicate
ale deficitului de cont curent. România este şi aici vizată,
având unul dintre cele mai ridicate niveluri ale deficitului
de cont curent din Europa.
Revenind la Cristian SIMA, dincolo de exagerările
de limbaj, uzuale în cazul său, el atrage atenţia asupra unui
lucru important. Sistemul financiar internaţional nu este
altceva decât un produs al interacţiunii dintre elementele lui. Conexiunea este cuvântul cheie în acest angrenaj,
astfel încât atunci când unul dintre elemente este afectat,
întreg sistemul are de suferit . Dacă Lehman Brothers a falimentat, Merrill Lynch a fost absorbită, AIG naţionalizat, iar
Morgan Stanley şi Goldman Sachs au suferit schimbări majore de acţionariat, rezultatul se va simţi, mai devreme sau
mai târziu, într-o formă sau alta, şi pe piaţa pensiilor sau
pe cea a asigurărilor din România. A ascunde acest lucru
din dorinţa de a nu crea panică în rândul contribuabililor/
asiguraţilor nu e întotdeauna cea mai bună soluţie. Ideea
este de a avea pregătit un plan de criză pentru acest gen
de situaţii şi de a-l prezenta public, ca dovadă că sistemul e
pregătit să facă faţă impactului. Un astfel de plan ar trebui
să cuprindă o evaluare corectă a situaţiei financiare internaţionale, a zonelor de impact pentru piaţa românească, a
soluţiilor pentru depăşirea unei eventuale crize.
Activele nete se apropie vertiginos de 60 milioane lei (aproximativ
16 milioane euro, la cursul din data
raportării), în creştere cu circa 11,5%
faţă de luna precedentă. Aşa cum
era de aşteptat în actualul context financiar, pentru cea mai mare parte a
fondurilor valoarea unitară a activului net a înregistrat o uşoară depreciere. Totuşi, structura conservatoare a
plasamentelor, cu expunere minimă
pe piaţa de capital, şi-a spus cuvântul, astfel încât variaţiile înregistrate
sunt încă nesemnificative.
Totodată, valoarea activelor
nete aflate în administrarea fonduri-
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Ori, tocmai asta lipseşte. La data la care CSA a
anunţat că cele două companii ale AIG în România nu au
probleme de solvabilitate, grupul-mamă nu obţinuse încă
de la statul american infuzia de capital necesară supravieţuirii. Oferind un cec în alb firmei americane, CSA s-a expus
la anumite riscuri care ar fi putut afecta credibilitatea instituţiei. În prezent, cele 80 miliarde euro obţinute sunt suficiente pentru redresarea companiei, dar AIG a anunţat deja
că va închide o serie de subsidiare pentru a răscumpăra acţiunile de la statul american. În acest context, comunicatul
CSA este unul corect, dar incomplet ca informaţie.
În ceea ce priveşte pensiile private, asigurările
date de CSSPP sunt deja contrazise de realităţile din piaţă. Criza financiară a afectat deja Bursa, care a ajuns la un
minim istoric, cursul leului a luat-o la vale, administratorii
de fonduri au cerut arbitrului pieţei să permită o relaxare
temporară a legislaţiei pentru a putea evita plasamentele în acţiuni listate, aducătoare de pierderi. Asta înseamnă
perspectiva unor randamente scăzute pe termen scurt sau
chiar mediu, dificultăţi de plasare a banilor pe piaţă, profituri întârziate pentru administratori. Perspectiva pare sumbră pentru o piaţă în formare, dar dacă contribuabilii vor fi
informaţi corect, atunci ei vor înţelege că actualul context
financiar este unul temporar şi că economiile lor pe termen
lung nu vor fi afectate.
Lumea nu va mai fi la fel după această criză, apreciază
analiştii financiari, urmând modelul 11 septembrie. Modelul
de business se va schimba, economiile vor fi mai austere, iar
încrederea în sistemele financiare se va reface greu.
Suntem cu adevărat pregătiţi pentru aşa ceva în
România?

lor de pensii obligatorii era, la 30 septembrie, de 498 milioane lei (aproximativ 133 milioane euro), în creştere
cu 26,54% faţă de luna august.

rate deloc anterior, a afirmat Mariana

Introducerea Pilonului II a scos
la lumină o parte din locurile de
muncă la negru

4.850.000, însă în prezent avem între

De când au început să funcţioneze pensiile private obligatorii, am
observat o creştere a numărului de salariaţi şi a colectării la bugetul public de
pensii. Introducerea Pilonului II a scos
la lumină o bună parte din locurile de
muncă „la gri” sau care nu erau decla-

CÂMPEANU, noul Ministru al muncii.
În Legea bugetului, numărul estimat
al locurilor de muncă în 2008 era de
5.700.000 şi 5.900.000 de locuri de
muncă declarate şi pentru care se
plătesc contribuţii de asigurări sociale de stat, a mai declarat ea.
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> Prefectul judeţului Constanţa,
Dănuţ CULEŢU, a salutat cu
entuziasm organizarea celei de a II-a
ediţii a Forumului Regional de Pensii
Private de la Constanţa

Forumul Regional de Pensii Private de la Constanţa

Pilonul III – un prim pas spre
o nouă atitudine
Joi, 25 septembrie 2008, angajatorii din Regiunea
de Dezvoltare Sud - Est au avut ocazia de a se întâlni, pentru a doua oară, cu personalităţi de prim rang ale pieţei de
pensii private, în cadrul ediţiei 2008 a Forumului Regional
de Pensii Private – Constanţa. Desfăşurată în ambianţa generoasă pusă la dispoziţie de Hotelul Rex din Mamaia, reuniunea, organizată de Media XPRIMM cu sprijinul oficial
şi participarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (CSSPP), a Casei Naţionale de Pensii si Alte
Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), precum şi cu susţinerea oferită de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie
şi Agricultură Constanţa, a fost dedicată, cu precădere, aspectelor legate de utilizarea pensiilor private facultative ca
beneficii salariale menite să atragă şi să stabilizeze forţa de
muncă.
Prezent la deschiderea lucrărilor, Prefectul Judeţului
Constanţa, Dănuţ CULEŢU, a ţinut să remarce că piaţa pensiilor private este extrem de interesantă şi dincolo de perspectiva individuală, a fiecărui cetăţean care trebuie să se îngrijească de viitorul său financiar la bătrâneţe. În coordonate

mai largi, la nivel administrativ, fondurile de pensii sunt investitori „de drum lung”, care fac posibilă finanţarea comunităţilor locale prin emisiuni de obligaţiuni municipale şi punerea
în operă, în acest fel, a unor planuri de dezvoltare locală de
mare anvergură.
Abordând principalul subiect al întâlnirii, reprezentanţii operatorilor au conturat pentru angajatorii prezenţi
o imagine sintetică a posibilităţilor pe care le oferă pensiile private sau asigurările de viaţă pentru alcătuirea unor
pachete de beneficii salariale atrăgătoare, adaptate nevoilor de protecţie şi economisire ale salariaţilor, şi cu posibilităţi reale de optimizare a costurilor cu forţa de muncă.
Este mai avantajos să cheltuieşti pentru a reţine în companie
personalul calificat, cu experienţă, care cunoaşte valorile şi
cultura companiei, decât să risipeşti timp şi bani într-o permanentă căutare şi instruire de noi angajaţi, a subliniat Dr.
Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private. Mihai
BELICCIU, Director Executiv, BCR Asigurări de Viaţă, a adăugat: Orice drum are un prim pas. În cazul de faţă, primul pas
ar fi alcătuirea unui plan, studiul opţiunilor care ne stau la

Ion GIURESCU, Vicepreşedinte Mihai BELICCIU, Director Executiv, BCR Asigurări de Viaţă, Mihai ŞEITAN, Director, GUILD Broker, şi Romeo JANTEA, Asociat GUILD Broker, au pledat pentru
CSSPP, a conturat perspectivele o atitudine proactivă din partea angajatorilor, subliniind beneficiile intergării pensiilor private în politica de resurse umane, precum şi disponibilitatea
specialiştilor în domeniu de a acorda asistenţă companiilor în vederea realizării acestui demers
sistemului de pensii private
54
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Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, a vorbit despre criteriile care stau la baza stabilirii
parteneriatului de lungă durată dintre operatorii din piaţa pensiilor private şi angajatori
îndemână. Chemaţi operatorii, solicitaţi-le asistenţa! Veţi fi
mai bine informaţi şi veţi putea aprecia beneficiile şi efortul
financiar în cunoştinţă de cauză.
Mihai ŞEITAN, Director, GUILD Broker, şi totodată unul dintre artizanii sistemului de pensii private din
România a remarcat că este păcat să nu valorificăm cel mai
mare beneficiu adus de pensiile private, şi anume introducerea conceptului de proprietate în domeniul pensiilor, care face
ca, spre deosebire de sistemul de stat, în acest caz contribuţiile să fie proprietatea exclusivă a participanţilor, fructificată
în beneficiul lor. În deplin acord, Romeo JANTEA, Asociat în
firma de brokeraj GUILD, a subliniat: Deşi explicabilă, tendinţa actuală a populaţiei de a consuma tot ce producem,
poate chiar mai mult de atât, este complet nesănătoasă din
punct de vedere financiar, mai ales în perspectiva bătrâneţii.
De aceea, angajatorilor le revine şi un rol social suplimentar,
acela de a stimula formarea unei educaţii pentru economisire
în rândul angajaţilor lor.
Pensiile private reprezintă o preocupare de termen
lung, motiv pentru care perspectivele de dezvoltare a sistemului sunt foarte importante. Dacă până acum, aşa cum
a declarat Ion GIURESCU, Vicepreşedinte, CSSPP, Pilonul II a
scos la suprafaţă o parte din munca gri, iar casele de pensii şi
ANAF au identificat mai mulţi plătitori de CA, ceea ce favorizează sistemul pensiilor de stat, pentru viitor una dintre preocupările principale ale Comisiei va fi de a găsi formule cât
mai avantajoase, care să motiveze angajatorii să se implice
în sistem alături de angajaţii lor. Astfel, aşa cum a precizat
GIURESCU, la începutul anului viitor Comisia va discuta cu
sindicatele şi patronatele pentru o posibilă propunere de lege
a pensiilor private ocupaţionale (Pilonul IV), continuând în
acelaşi timp demersurile pentru mărirea deductibilităţii pensiilor facultative.
Daniela GHEŢU 

Sergiu COSTACHE, Director General Revista PRIMM - Asigurări & Pensii, în
dialog cu presa locală

Întrebări, opinii ...
angajatorii constănţeni
au manifestat un real
interes faţă de domeniul
pensiilor private
facultative

Prezentarea realizată de Revista PRIMM - Asigurări & Pensii a demonstrat, cu exemple concrete, necesitatea
participării în sistemul de pensii private (în imagine, Daniela GHEŢU, Director Editorial)

Premii la ediţia Constanţa a FRPP - 2008
Alături de premiile pline de
savoare acordate de PERONI,
brand de lux care sprijină
evenimentele regionale în
2008, participanţii au primit,
în urma tragerii la sorţi,
volumul „Fonduri de Pensii
Private” semnat de Prof. Univ.
Dan CONSTANTINESCU şi
Manuela CONSTANTINESCU.
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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.

NEamţ

Piaţa locală a asigurărilor (2006):
> Număr de unităţi locale: 29 (2005)
> Prime brute subscrise: 58,23 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 214
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3,93 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 101,76 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.674

Vaslui

Piaţa locală a asigurărilor (2006):
> Număr de unităţi locale: 26 (2005)
> Prime brute subscrise: 25,58 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 145
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 2,19 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 55,10 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/3.201

Judeţ vizitat
Judeţ în prezentare

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

Parteneri Oficiali

Unde mă Asigur?

> Asigurătorii de la poalele Ceahlăului au obţinut în anul 2006, potrivit Institutului Naţional de Statistică, un
volum de subscrieri de 58,23 milioane lei, poziţionându-se la jumătatea clasamentului la nivel naţional. Pentru
anul 2007, asigurătorii nemţeni vizitaţi în cadrul Programului „Unde Mă Asigur?” ne-au comunicat un volum de
subscrieri la nivel judeţean de circa 62,72 milioane lei, fapt care confirmă trendul evolutiv al industriei de profil.
> Reşedinţa de judeţ: Piatra Neamţ
> Suprafaţa: 5.896 km2
> Populaţia: 572.255 locuitori (2006)
> Număr salariaţi: 93.915 (iunie 2008)
> Rata şomajului: 3,5% (iunie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.326 lei/persoană (iunie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor (2006):

PIATRA NEamţ

> Număr de unităţi locale: 29 (2005)
> Prime brute subscrise: 58,23 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 214
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3,93 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 101,76 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.674

ISTORIE, TURISM ŞI ASIGURĂRI
Judeţul Neamţ ocupă o poziţie central-estică în ansamblul teritorial naţional şi se suprapune, parţial, Carpaţilor Orientali,
Subcarpaţilor Moldoveneşti şi Podişului Moldovenesc, reprezentând
circa 2,5% din teritoriul ţării. Totodată, judeţul Neamţ are în componenţa sa 81 localităţi, dintre care: 2 municipii, Piatra Neamţ (reşedinţă de judeţ, cu circa 105.000 de locuitori) şi Roman (70.000 de locuitori); 3 oraşe, Târgu Neamţ (200.000 de locuitori), Bicaz şi Roznov
(ambele cu aproximativ 9.000 de locuitori), precum şi un număr de
78 de comune şi 347 de sate.
Una dintre zonele turistice de renume din România, judeţul
Neamţ deţine o impresionantă zestre istorică, un ansamblu bogat
şi divers de bunuri cu valoare de patrimoniu cultural: monumente
şi situri istorice, case memoriale şi muzeale, care stau mărturie peste
timp a valorilor culturii române. Vestigiile arheologice şi mănăstirile
din judeţ înscrise in Lista Monumentelor Istorice – Neamţ, una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova (1367), însemnat centru de
tipărituri; Secu, ctitoria lui Nestor Ureche (1602), cu frumoase manuscrise, adevărate opere de artă; Agapia, menţionată documentar
în 1437 şi ajunsă celebră prin picturile din tinereţe ale lui Nicolae
Grigorescu; Văratic etc. - Cetatea Neamţului, casele memoriale şi
muzeale Ion Creangă, Calistrat Hogaş, Veronica Micle, Al. Vlahuţă, M.
Sadoveanu, rezervaţiile naturale ș.a. fac, practic, din acest judeţ, unul
dintre cele mai atractive obiective turistice din România.
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Sucursala Neamţ
Adresa: B-dul Traian nr. 17,bl.A4,
parter
Piatra Neamţ
Tel.: 0233.237.262
Fax: 0233.237.252
Director Sucursală: Pavel CIOCLU
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unui studiu realizat de analiştii de la COFACE. Materialul reliefează
faptul că în anul 2007 în judeţ s-au înregistrat cele mai multe falimente în sfera comerţului. În Neamţ, producătorii din agricultură au
ajuns în situaţia de a-şi desface marfa în alte zone ale ţării, în timp ce
nemţenii cumpără produse similare aduse din alte ţări.
Totuşi, în primele patru luni ale anului 2008, investiţiile realizate în economia judeţului au însumat 41,7 milioane lei, fiind mai
mari cu 115,6% faţă de trimestrul I din 2007. Dintre acestea, investiţiile în utilaje şi mijloace de transport au avut ponderea cea mai mare
din totalul investiţiilor realizate, 53,9%. Investiţiile din construcţii au
reprezentat 43,8%, fiind mai mari cu 419,3% comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului trecut. Totodată, investiţiile cu capital majoritar
privat au fost de 80,8%, iar cele de stat de numai 19,2 %.
Un lucru demn de evidenţiat pentru creşterea economiei judeţene este recentul parteneriat internaţional încheiat între
MECANICA CEAHLĂU şi o companie italiană (IMA LA ROCCA). Această
cooperare urmează a se finaliza cu transferul unei tehnologii de la
firma IMA LA ROCCA către partea română şi se estimează, pentru
MECANICA CEAHLĂU, ca la finele anului 2008 volumul de afaceri să
atingă 2,8 milioane euro. De precizat este faptul că IMA LA ROCCA
nu este singura societate cu capital străin interesată să colaboreze
cu societatea din Neamţ pe segmentul menţionat, în acest sens existând tratative destul de avansate cu firme din Serbia, scopul urmărit
fiind acela de a introduce în fabricaţie la MECANICA CEAHLĂU produse care lipsesc din portofoliul de ofertă.

Sucursala Neamţ
Adresa: B-dul Republicii nr.12
Piatra Neamţ
Tel.Fax: 0233.232.082
Director Sucursală:
Dumitru BODNAR

Situaţia economică
Profilul economic al judeţului Neamţ, a fost determinat atât
de armonia formelor de relief, cât şi de diversitatea resurselor naturale ale acestui ţinut. Potenţialul energetic al râurilor, întinsele
suprafeţe de păduri, păşuni şi fâneţe naturale, bogăţia şi diversitatea materialelor de construcţii din zona montană, terenurile bune
pentru agricultură din partea de Est a judeţului, cât şi factorul uman,
cu străvechi tradiţii în diferite domenii de activitate, constituie surse
importante ce au fost puse în valoare şi au concurat la crearea unei
structuri economice armonioase.
Anul 2007 a fost considerat însă, potrivit specialiştilor, din
punct de vedere economic, un an negru pentru judeţ, acesta urcând
16 locuri în topul falimentelor, de pe locul 19, la finele anului 2006,
situându-se pe locul 3 încă din prima jumătate a anului 2007, potrivit

Top 3, peste 50% din piaţă
Piaţa nemţeană a asigurărilor a înregistrat în primul semestru al anului în curs un volum total de subscrieri 41,48 milioane lei, în
creştere reală în lei cu 11,53% faţă de primele şase luni ale lui 2007,
în timp ce valoarea indemnizaţiilor brute subscrise s-a ridicat la circa
13,70 milioane lei. Totodată, datele arată că activitatea de asigurări
generale continuă să le aducă pierderi multor asigurători. La nivelul
pieţei, daunele din asigurări generale au totalizat în primele şase luni
13,50 milioane lei.
De menţionat este faptul că primele trei companii de asigurare din ierarhia locală, în ordinea subscrierilor, au realizat 52,4% din
totalul pieţei. Cele trei companii care au concentrat veniturile pieţei
asigurărilor sunt primii jucători din piaţa naţională totală (asigurări
generale, plus viaţă) - ALLIANZ-ŢIRIAC, OMNIASIG şi ASIROM.

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

S1/2008
mii RON

S1/2007

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie
reală în
RON

Evoluţie
nominală
în EUR

Cota de
piaţă
pentru
S1/2008

Prime Brute Subscrise
2007
mii RON

Evoluţie
reală în
RON

2006

mii EUR

mii RON

mii EUR

1 ASIROM

8.617,21

2.347,44

7.583,25

2.275,95

4,63

3,14

20,77

13.720,54

4.111,27

-

-

-

2 ALLIANZ-ȚIRIAC

7.450,00

2.029,48

7.106,10

2.132,75

-3,47

-4,84

17,96

12.754,70

3.821,86

11.080,39

3.143,82

9,80

3 OMNIASIG

5.670,63

1.544,75

4.079,53

1.224,38

27,98

26,17

13,67

8.574,90

2.569,41

5.603,06

1.589,75

45,97

4 BCR Asigurări

4.702,00

1.280,88

3.016,00

905,19

43,54

41,50

11,34

6.704,00

2.008,81

3.436,00

974,89

86,10

5 ASTRA-UNIQA

4.637,11

1.263,21

3.964,46

1.189,85

7,69

6,17

11,18

7.035,06

2.108,01

7.406,10

2.101,32

-9,40

6 ASIBAN

4.220,03

1.149,59

3.830,51

1.149,65

1,44

0,00

10,17

7.785,24

2.332,80

5.121,59

1.453,14

44,99

7 BT Asigurări

2.132,47

580,91

1.570,35

471,31

25,03

23,26

5,14

3.167,58

949,14

2.410,84

684,02

25,32

8 UNITA

1.914,96

521,66

1.618,00

485,61

8,97

7,42

4,62

-

-

-

-

-

9 ARDAF

1.206,56

328,68

677,94

203,47

63,87

61,54

2,91

1.445,88

433,25

1.765,18

500,83

-21,87

10 GENERALI

542,31

147,73

466,06

139,88

7,14

5,62

1,31

878,38

263,20

608,90

172,76

37,60

11 INTERAMERICAN

388,80

105,91

331,52

99,50

7,98

6,45

0,94

648,89

194,44

514,73

146,04

20,25

41.482,09 11.300,25 34.243,71 10.277,53

11,53

9,95

100,00 62.715,18 18.792,19 37.946,79 10.766,57

57,64

TOTAL COMPANII VIZITATE
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Astfel, ASIROM, locul al treilea în ierarhia la nivel naţional în
anul 2007, a obţinut în judeţul Neamţ, în primele şase luni ale anului
2008, un volum de prime brute subscrise de 8,62 milioane lei, aferente unei cote de piaţă de 20,77%. La nivelul companiei, Sucursala
ASIROM Vienna Insurance Group se situează, din punct de vedere al primelor brute subscrise, pe locul 15 al clasamentului ASIROM. Principalele
tipuri de asigurări sunt: RCA, CASCO şi asigurările agricole. Asigurările
auto (RCA şi CASCO) au ponderea cea mai mare în portofoliul ASIROM
datorită creşterii parcului auto naţional, atât prin achiziţia de autovehicule noi, cât şi second hand. În acelaşi timp, o altă cauză care duce la
dezvoltarea acestor asigurări este daunalitatea, care pe acest segment
este foarte mare, urmată de infrastructura rutieră slabă, sub nivelul
necesarului actual, costurile din ce în ce mai mari la service-uri, dar
şi datorită comportamentului inadecvat în trafic al unor şoferi, a comentat evoluţia Sucursalei ASIROM, Gheorghe VĂIDEANU, Director
Adjunct.
ALLIANZ-ŢIRIAC, liderul pieţei asigurărilor la nivel naţional, a
realizat în primul semestru al acestui an prime brute subscrise de
7,45 milioane lei, clasându-se în ierarhia judeţeană pe poziţia a doua
(aproximativ 18% din totalul pieţei de profil).
Principalele tipuri de asigurări non-viaţă din portofoliul
Sucursalei sunt cele CASCO şi cele property, iar pentru segmentul asigurărilor de viaţă sunt produsele Asigurare de grup şi Aliat. Preponderenţa
acestor tipuri de poliţe în portofoliu se datorează cerinţelor sau nevoilor pieţei din acest moment, a menţionat Cătălina POTOLEA, Director
Sucursală.
Sucursala nemţeană a OMNIASIG, numărul doi din piaţa
naţională, a raportat, pentru perioada analizată, subscrieri de 5,67
milioane lei şi daune de 2,72 milioane lei. Clasele de asigurări care
au contribuit cel mai mult la rezultatele obţinute de OMNIASIG au
fost: CASCO - 41,40%, RCA - 32,02%, incendiu şi calamităţi naturale 13,67%, credite şi garanţii - 6,38%, daune la proprietăţi - 3,60%, alte
clase de asigurări - 2,93%.
În total, cele trei companii au obţinut venituri din subscrieri
de peste 21,73 milioane lei net în prima jumătate a anului.
Totodată, asigurătorii de la poalele Ceahlăului au obţinut în
anul 2006, potrivit Institutului Naţional de Statistică, un volum de
subscrieri de 58,23 milioane lei, poziţionându-se la jumătatea clasamentului la nivel naţional. Pentru anul 2007, asigurătorii nemţeni
vizitaţi în cadrul Programului „Unde Mă Asigur?” ne-au comunicat
un volum de subscrieri la nivel judeţean de circa 62,72 milioane lei,
fapt care confirmă trendul evolutiv al industriei de profil.

Evoluţie
nominală în
EUR

Potenţialul asigurărilor agricole
Judeţul Neamţ ocupă, din punct de vedere al subscrierilor,
o poziţie de mijloc în cadrul Regiunii Nord - Est (zonă care deţine
o pondere de 6,89% din total piaţă în primul semestru). Această situaţie se datorează, în principal, inexistenţei industriei grele şi preponderenţei industriei uşoare şi alimentare, zona având, totodată,
un pronunţat profil agricol.
Astfel, închiderea sau restructurarea unor mari întreprinderi
(FIBREX, PETROCART, MOLDOCIM, SĂVINEŞTI etc.), disponibilizările masive, migraţia forţei de muncă, cât şi lipsa de noi investiţii au afectat puternic dezvoltarea economică a judeţului şi, implicit, piaţa locală a asigurărilor. De asemenea, “judeţul Neamţ a urcat 16 locuri în topul falimentelor
în domeniul comerţului, ajungând pe locul trei în anul 2007, a precizat
Lili Victoria CUCOŞ, Director, Agenţia 2, BT Asigurări. Mai mult, pe fon-

Sucursala Piatra Neamţ
Adresa: B-dul Republicii nr. 30
Piatra Neamţ
Tel.: 0233.226.424
Fax: 0233.226.425
Director Sucursală:
Cătălina POTOLEA

Daune plătite în perioada (mii RON):
S1/2008

-

-

S1/2007

-

2007

2006

-

-

21,57

1.920,90

1.386,55

8.082,50

5.068,60

61,62

2.721,35

1.233,94

3.378,59

3.132,90

106,05

2.932,00

1.822,00

3.785,00

1.525,00

0,32

2.091,18

1.965,77

4.306,16

4.031,12

60,54

2.384,51

1.666,96

3.242,29

2.945,31

38,76

-

-

-

-

-

1.099,50

866,40

-

-

-13,49

414,94

628,89

1.052,39

749,73

52,35

131,00

133,00

374,00

-

33,14

-

-

-

-

74,54

13.695,38

9.703,51

24.220,93

17.452,66
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Sucursala Neamţ
Adresa: B-dul Traian nr. 6
Piatra Neamţ
Tel.: 0233.225.209
Fax: 0233.227.360
Director Adjunct:
Gheorghe VĂIDEANU
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Sucursala Neamţ
Adresa: B-dul Decebal nr.12
Piatra Neamţ
Tel.Fax: 0233.231.370
Director Sucursală:
Mihai APETREI

dul acestui regres al industriei la nivel local, populaţia a migrat masiv
în străinătate.
În aceste condiţii, “segmentul de asigurare se va axa pe principalele activităţi şi direcţii de dezvoltare la nivel local, precum serviciile, turismul, agricultura şi industria uşoară, orientarea principală
fiind asigurările de locuinţe, răspundere civilă şi asigurările agricole”,
a menţionat Dumitru BODNAR, Director, Sucursala BCR Asigurări.

Mai este însă cale lungă până la exploatarea eficientă a acestor clase de asigurări cu potenţial. În prezent, segmentul de asigurări
auto deţine o pondere semnificativă în portofoliul companiilor locale de asigurare, clasă care se caracterizează şi prin cea mai mare
rată a daunei. Daunalitatea este ridicată pe partea de auto, de până
la 100%, din cauza unei infrastructuri rutiere slabe, creşterii costurilor
la service-uri, cât şi comportamentului inadecvat al şoferilor în trafic, a
declarat Gheorghe VĂIDEANU.
Creşterea ponderii primelor brute subscrise din asigurări de bunuri în totalul subscrierilor, precum şi scăderea daunalităţii pe CASCO şi
RCA reprezintă principalele obiective vizate de Sucursală pentru anul în
curs, a menţionat Cristinel VĂCARU, Director, Sucursala UNITA.
Eforturile de reducere a daunalităţii pe această clasă sunt
completate şi de preocuparea liderilor companiilor locale de asigurări de echilibrare a portofoliului şi orientare spre clasele mai profitabile şi cu potenţial în judeţ, ca, de exemplu, asigurările property şi
asigurările agricole.
Asigurările agricole au un mare potenţial de creştere, în condiţiile
în care aproximativ 63% din populaţie locuieşte în mediul rural, iar agricultura este printre ocupaţiile de bază, a afirmat Lăcrămioara PASCARU,
Director, Agenţia GENERALI. De asemenea, de la an la an, asigurările
agricole deţin o pondere tot mai importantă în portofoliul Sucursalei,
datorită conştientizării riscurilor, stimulentelor guvernamentale, precum
şi condiţiilor meteo nefavorabile, a precizat Gheorghe VĂIDEANU. În
același timp, se observă şi o concentrare a proprietăţilor agricole prin
intermediul investitorilor străini, care au adus cu ei şi o altă mentalitate
despre asigurări, adaugă acesta. Totuşi, un impediment important în
dezvoltarea acestei clase este lipsa personalului specializat în domeniu, cât şi complexitatea acestui tip de asigurare, fapt care favorizează
frauda. Asigurările agricole au un grad înalt de complexitate, necesită o
pregătire minuţioasă şi inspectori specializaţi. Fără îndoială este o clasă cu mare potenţial de dezvoltare în judeţ, este de părere Ion FÂCĂ,
Director Regional, ASTRA-UNIQA.

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL NEAMŢ
Alte
asigurări de
Asigurări de
DAUNE LA
Asigurări
incendiu şi
Alte clase de
PROPRIETĂŢI de credite şi
calamităţi
asigurări
(Asigurări
garanţii
naturale
AGRICOLE
incluse)

Asigurări de
viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

4.200,76

37.281,32

11.759,35

8.968,05

4.199,86

285,58

1.147,47

1.460,24

41.482,09

1.144,34

10.155,91

3.203,40

2.443,01

1.144,09

77,80

312,59

397,79

11.300,25

3.539,03

30.704,68

8.538,66

8.168,09

3.316,26

501,07

1.322,30

1.003,71

34.243,71

1.062,16

9.215,37

2.562,70

2.451,48

995,31

150,38

396,86

301,24

10.277,53

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru S1/2008
mii RON
2007
mii EUR
Prime Brute Subscrise
mii RON
2006
mii EUR
Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 2007

9,29

11,79

26,80

1,09

16,60

-47,52

-20,10

33,95

11,53

Clasa de asigurări

S1/2008

Prime Brute Subscrise
S1/2007

Daune plătite în
perioada (mii RON):

TOTAL

7,74

10,21

25,00

-0,35

14,95

-48,27

-21,24

32,05

9,95

10,13

89,87

28,35

21,62

10,12

0,69

2,77

3,52

100,00

5.602,61

57.112,57

18.770,18

12.511,32

6.754,32

578,48

2.585,77

1.521,38

62.715,18

1.678,79

17.113,41

5.624,36

3.748,93

2.023,89

173,34

774,81

455,87

18.792,19

3.217,49

34.729,30

13.030,67

10.677,96

5.701,31

721,74

1.431,60

1.400,84

37.946,79

912,89

9.853,68

3.697,17

3.029,64

1.617,62

204,78

406,18

397,46

10.766,57

66,09

56,86

37,40

11,76

13,00

-23,55

72,28

3,59

57,64

83,90

73,68

52,13

23,74

25,11

-15,35

90,75

14,70

74,54

8,93

91,07

29,93

19,95

10,77

0,92

4,12

2,43

100,00

S1/2008

199,55

13.495,83

7.409,87

3.654,01

603,36

29,25

1.275,33

109,07

13.695,38

S1/2007

210,39

9.493,12

5.059,75

2.886,38

172,33

6,07

681,44

58,26

9.703,51

2007

308,21

23.912,72

10.572,52

5.752,55

357,76

4.481,00

1.440,93

255,57

24.220,93

2006

116,46

17.336,20

6.648,67

5.282,24

2.546,55

112,40

1.694,75

301,86

17.452,66

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile vizitate
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Dauna anului
Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
UNITA

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - S1/2008
Valoare (lei)
3.670.900
110.127
350.000
180.000
62.000

Descriere daună
Agricolă
Auto
Incendiu - clădire
CASCO
RCA

Analiza rezultatelor înregistrate de companiile locale de profil
relevă o tendinţă pronunţată de creştere şi dezvoltare, în pofida realităţilor economice existente. Totuşi, rolul cel mai important în evoluţia
pieţei locale de profil îl vor avea profesionalismul, eforturile asidue şi
dedicarea forţei de vânzări a companiilor, a adăugat Ion FÂCÂ.

3,52%

Alte clase de asigurări
2,77%

Asigurări de credite şi garanţii

10,13%
Asigurări de viaţă

0,69%

Alte asigurări de daune la proprietăţi
10,12%

Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

Cu paşi mici înainte
Prezenţa celor mai importante companii de asigurare de viaţă pe piaţa nemţeană de profil, precum şi creşterea numărului de
agenţi specializaţi în domeniu vorbesc de la sine despre potenţialul judeţului pentru acest tip de asigurare. Totuşi, din analiza pieţei
realizată de echipele Programului „Unde Mă Asigur?” şi principalii
competitori locali s-a constatat că mai este un drum lung de parcurs pentru exploatarea eficientă a acestui segment, atât de către
companiile de viaţă, cât şi de cele compozite, piaţa fiind departe de
saturaţie.
Reticenţa oamenilor în privinţa asigurărilor de viaţă, puterea
scăzută de cumpărare, migrarea unui procent important din populaţia
activă în străinătate, cât şi lipsa unor investitori străini, care să introducă politici de resurse umane moderne sunt impedimentele principale
care „frânează” dezvoltarea acestei clase de asigurare în judeţul Neamţ,
apreciază Diana DITCU, Agency Manager, ING Asigurări de Viaţă.
În acelaşi timp, lipsa unor companii importante pe plan local,
cât şi reticenţa angajatorilor în a oferi asigurări de viaţă în pachetele extrasalariale au făcut ca asigurătorii să se orienteze preponderent către persoanele fizice. Ponderea principală din portofoliu îi
revine segmentului de retail, partea de corporate având o dezvoltare
modestă, a menţionat Elena Laura PARASCHIV, Director, Agenţia
INTERAMERICAN. De asemenea, orientarea principală este către persoanele fizice, pe acest segment existând un imens potenţial care trebu-

Sucursala Neamţ
Adresa: Str. Obor nr. 1, bl. O1,
parter
Piatra Neamţ
Tel.: 0233.225.981
Fax: 0233.226.356
Director Regional: Ion FÂCĂ
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21,62%
RCA

28,35%
CASCO

ie exploatat, este de părere şi Nona SMYRNAIOS, Director, Agenţia
BCR Asigurări de Viaţă.
În aceste condiţii, meritul liderilor societăţilor nemţene de
profil constă în educarea şi pregătirea agenţilor şi a unor echipe puternice de vânzări, care au ştiut să exploateze potenţialul existent şi
să obţină rezultate notabile, în pofida realităţilor existente la nivelul
judeţului.
Zona de Nord ocupă poziţia a doua în clasamentul intern al
companiei după rezultatele obţinute şi sunt convins că asigurările
de viaţă vor cunoaşte o dezvoltare importantă şi sănătoasă în judeţul Neamţ, consideră Mihai DUMITRU, Director Zonal, OMNIASIG
Asigurări de Viaţă.
Suntem pe poziţia a doua la nivel naţional după vânzări, iar
cele mai vândute produse sunt pensiile private, bursele de studii pentru
copii şi asigurările de sănătate. Avantajul nostru este dat de profesionalismul consultanţilor şi flexibilitatea produselor, adaugă Elena Laura
PARASCHIV.

Agenţia Neamţ
Adresa: B-dul Traian nr. 19
Piatra Neamţ
Tel./Fax: 0233.218.020
Director Agenţie:
Nona SMYRNAIOS
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Agenţia Piatra Neamţ 1
Adresa: Str. Ozana nr. 9
Piatra Neamţ
Tel./Fax: 0233.215.151
Director Agenţie: Doina RUSU

Agenţia Piatra Neamţ 2
Adresa: Str. Petru Rareş nr. 58, bl. B9,
ap. 39
Piatra Neamţ
Tel./Fax: 0233.226.546
Director Agenţie:
Lili Victoria CUCOS

De aceeaşi părere este şi Diana DITCU, care menţionează că
am depăşit planul de vânzări cu 140% în anul 2007, datorită aprecierii
corecte a necesităţilor clienţilor, seriozităţii şi flexibilităţii consultanţilor,
precum şi evoluţiei gradului de conştientizare la nivelul populaţiei.
La aceasta a contribuit, într-o anumită măsură, şi receptivitatea manifestată faţă de încheierea unor astfel de poliţe de asigurări
a celor plecaţi la muncă peste hotare şi care au adus o nouă viziune
asupra acestui segment. Aceste persoane au conştientizat importanţa
încheierii unei asigurări de viaţă şi, la întoarcerea în ţară, „cultivă” necesitatea şi avantajele încheierii unei astfel de poliţe, apreciază Monica
ŞTIRBU, Director, Agenţia OMNIASIG Asigurări de Viaţă.
În altă ordine de idei, asigurătorii locali au căzut de acord
asupra faptului că mediul rural nu constituie o prioritate, fiind mai
mult o preocupare de viitor, din cauza veniturilor reduse şi unei slabe culturi în ceea ce priveşte asigurările. Orientarea principală rămâne, aşadar, către populaţia urbană din oraşe ca Piatra Neamţ, Roman
şi Târgu-Neamţ. De asemenea, colaborarea în interiorul pieţei între
companii, consideră asigurătorii nemţeni, va aduce beneficii pentru
toţi cei implicaţi în această industrie, finalizându-se prin creşterea
calităţii serviciilor şi a gradului de satisfacţie a clienţilor.
O bună colaborare între companii va conduce la creşterea gradului de încredere a clienţilor în produsele de asigurare şi, în final, a imaginii şi credibilităţii întregii pieţe, punctează Diana DITCU.

Judeţ atractiv pentru brokeri?
Piaţa de brokeraj în asigurări din Neamţ este una modestă
atât în ceea ce priveşte numărul brokerilor, cât şi raportat la valoarea
primelor intermediate. Astfel, există doar doi brokeri locali care şiau făcut simţită prezenţa, EUROBROKERS şi D&B Broker. Alături de
aceştia şi-au deschis puncte de lucru sau reprezentanţe companii
de mediere în asigurări provenite din alte judeţe, precum: ASIGEST,
CAMPION Broker, MILLENIUM, DESTINE Broker, MAXYGO.
Se pare că acestea nu au găsit formula potrivită pentru o colaborare eficientă cu companiile de asigurări, aceasta fiind ocazională şi doar pentru anumite clase de asigurări, preponderent auto. Mă
bazez în principal pe oamenii proprii, judeţul fiind deficitar la capitolul
unor brokeri serioşi şi profesionişti, afirmă Lăcrămioara PASCARU. De
asemenea, lipsa obiectivelor mari asigurabile în judeţ, precum şi orientarea companiilor locale de asigurări spre formarea şi dezvoltarea
propriei reţele de agenţi nu a contribuit la dezvoltarea relaţiei asigurător-broker. În plus, cele câteva mari întreprinderi care funcționează
au încheiate contractele de asigurare prin brokeri direct la Bucureşti,
situaţie care nu se reflectă în cifra de afaceri a pieţei de intermediere
locală.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - S1/2008
CASCO

RCA+CARTE
VERDE

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

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

Compania

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

1

ALLIANZ-ȚIRIAC

28,19

71,81

29,53

17,45

18,79

0,67

0,67

4,70

2

ARDAF

-

100,00

-

-

-

-

-

-

3

ASIBAN

29,83

70,17

29,38

11,98

0,35

-

16,64

11,82

4

ASIROM

4,21

95,79

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5

ASTRA-UNIQA

0,57

99,43

26,26

54,89

14,11

0,17

0,26

3,74

6

BCR Asigurări

-

100,00

62,53

19,52

16,44

-

-

1,51

7

BT Asigurări

0,89

99,11

35,84

41,20

19,39

-

-

2,68

8

GENERALI

38,94

61,06

27,48

15,07

-

4,35

-

14,16

9

INTERAMERICAN

57,18

42,82

21,14

12,35

3,94

-

5,40

-

10

OMNIASIG

-

100,00

41,40

32,02

13,67

3,60

6,38

2,93

11

UNITA

-

100,00

42,77

45,69

8,04

-

-

3,50
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Agenţia Piatra Neamţ
Adresa: Str.Alexandru cel Bun,
nr. 27,et.1
Piatra Neamţ
Tel.: 0233.223.111
Fax: 0233.224.874
Agency Manager:
Diana DITCU

Agenţia Piatra Neamţ
Adresa: Str.Alexandru cel Bun, nr. 4
Piatra Neamţ
Tel.: 0233.223.882
Fax: 0233.232.647
Director Agenţie:
Lăcrămioara PASCARU

Intermedieri prin brokeri
Astfel, în cadrul portofoliului asigurătorilor, la nivelul judeţului Neamţ, ponderea subscrierilor intermediate de brokeri se
află mult sub media naţională. Companii precum ARDAF, ASIBAN,
ASIROM, BCR Asigurări lucrează cu până la 5% din portofoliu
prin brokeri de asigurare. O situaţie mai bună se înregistrează la
GENERALI şi ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări Neamţ care se pot lauda cu
subscrieri realizate prin intermediul brokerilor de până la 30%. Mai
mult, vom încerca să extindem această colaborare, a declarat Cătălina
POTOLEA. Părerea este împărtăşită de toate companiile de asigurări
vizitate, acestea fiind dispuse să extindă colaborarea şi să mărească
semnificativ volumul subscrierilor intermediate prin brokeri. Există
suficient loc pentru noi brokeri de asigurare la nivel local, totul depinde
de seriozitatea şi conduita acestora, afirmă Ion FÂCĂ.
Majoritatea liderilor sucursalelor şi agenţiilor locale de profil
au afirmat că piaţa locală de brokeraj nu este saturată, există potenţial de dezvoltare, însă se resimte nevoia unor companii de brokeraj
serioase şi profesioniste, pentru dezvoltarea unei relaţii stabile şi de
durată.
În ceea ce priveşte brokerii, suntem la începutul relaţiei. În prezent, colaboram mai ales cu CAMPION şi EUROBROKERS, mai puţin de
5% din volumul total de prime brute subscrise realizându-se prin acest
canal alternativ de vânzare. Tendinţa de viitor este întărirea acestor relaţii şi dezvoltarea lor, a precizat Mihai APETREI, Director, Sucursala
ARDAF.

Valoare
Compania

procentuală

numerică

%

lei

30

2.235.000

ARDAF

5

60.328

ASIBAN

2

84.401

ASIROM

2

172.344

ASTRA-UNIQA

-

-

BCR Asigurări

5

235.100

BT Asigurări

10

213.247

UNITA

14

268.094

ALLIANZ-ŢIRIAC

Mulţumim

pentru sprijinul acordat Programului

Asigurătorii au găsit soluţii la criza forţei de muncă
Judeţul Neamţ este unul în care dezvoltarea pieţei asigurărilor are un avans deosebit faţă de cea a economiei locale, iar principalul factor care concură la această stare de fapt este cel uman,
respectiv forţa de muncă din asigurări.
Ne bazăm pe o echipă foarte bună, care a obţinut locul întâi pe ţară la concursul de vânzări pe sucursale, a declarat Dumitru
BODNAR.
Cu toate acestea, potrivit informaţiilor transmise de principalele companii de asigurări din Neamţ în evidenţele societăţilor de
asigurare vizitate figurau un număr total de 206 persoane angajate cu contract de muncă, ceea ce reprezintă o scădere faţă de anul
2006, când în judeţ erau 214 de persoane angajate (n. red.: conform
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Agenţia Piatra Neamţ
Adresa: B-dul Traian nr. 11
Piatra Neamţ
Tel.: 0233.229.950
Fax: 0233.229.952
Director Agenţie:
Elena Laura PARASCHIV

Director Zonal:
Mihai DUMITRU

Agenţia Neamţ
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 5,
bl. D6, sc.A, ap.1
Piatra Neamţ
Tel.: 0233.217.715
Fax: 0233.217.720
Director Agenţie: Monica ŞTIRBU
datelor furnizate de INSSE). Totodată, asigurătorii mizau pe
sprijinul a 1.723 agenţi/colaboratori, dintre care 1.082 aduceau cel
puţin o poliţă pe lună.
În momentul de faţă, echipa Sucursalei ASIBAN este formată
dintr-un număr de 18 angajaţi cu carte de muncă, 40 de agenţi - dintre
care 35 sunt activi. Lipsa potenţialilor candidaţi la un post de agent/colaborator în cadrul companiei nu ne permite să fim foarte selectivi. Asta
nu înseamnă că nu triem oamenii: renunţăm la colaboratorii care nu
au încheiat contracte vreme de trei luni de zile consecutive, a declarat
Pavel CIOCLU, Director, Sucursala ASIBAN.
Problemele cu care se confruntă asigurătorii de la poalele
Ceahlăului în ceea ce priveşte forţa de muncă sunt aceleaşi ca în întreaga ţară: dificultatea de a găsi angajaţii potriviţi, fluctuaţia mare a
personalului etc. Ca şi cauză de primă importanţă, ei identifică lipsa
unei şcoli naţionale de asigurări, ceea ce face ca majoritatea celor
care activează în domeniu să fie autodidacţi. Totodată, liderii din domeniul asigurărilor locale susţin că agenţii buni de asigurări au un
profil psihologic aparte: este evident nevoie de o mare rezistenţă la

stres şi de o toleranţă crescută la frustrare, precum şi de o capacitate ridicată de auto-motivare şi auto-susţinere, în condiţiile în care
rata de succes este de 3 poliţe încheiate la 100 de potenţiali clienţi
contactaţi. În plus, este nevoie de persoane care îşi pot vizualiza pe
termen lung cariera în domeniu, nu de oameni care doresc rezultate
şi satisfacţii financiare imediate.

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
ÎN JUDEŢUL NEAMŢ ÎN S1/2008*

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ
ÎN JUDEŢUL NEAMŢ ÎN S1/2008*

Prime Brute Subscrise
Compania

S1/2008
mii RON
mii EUR

S1/2007
mii RON
mii EUR

Evoluţie
reală în
RON

Evoluţie
nominală
în EUR

1 ALLIANZ-ȚIRIAC

2.100,00

572,07

1.850,00

555,24

5,15

3,03

2 ASIBAN

1.258,90

342,94

985,77

295,86

18,30

15,91

3 ASIROM

363,00

98,89

406,60

122,03

-17,30

-18,97

4 INTERAMERICAN

222,31

60,56

180,57

54,19

14,05

11,74

5 GENERALI

211,18

57,53

89,63

26,90

118,26

113,85

6 ASTRA-UNIQA

26,40

7,19

11,99

3,60

103,97

99,85

7 BT Asigurări

18,98

5,17

14,46

4,34

21,57

19,12

4.200,76

1.144,34

3.539,03

1.062,16

9,96

7,74

TOTAL COMPANII

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date
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Prime Brute Subscrise
Compania

S1/2008
mii RON

1 ASIROM
2 OMNIASIG
3 ALLIANZ-ȚIRIAC
4 BCR Asigurări
5 ASTRA-UNIQA
6 ASIBAN
7 BT Asigurări
8 UNITA
9 ARDAF
10 GENERALI
11 INTERAMERICAN
TOTAL COMPANII

mii EUR

S1/2007
mii RON

mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală în
RON
EUR

8.254,21 2.248,55 7.176,65 2.153,92
6,54
4,39
5.670,63 1.544,75 4.079,53 1.224,38
28,77
26,17
5.350,00 1.457,41 5.256,10 1.577,51
-5,71
-7,61
4.702,00 1.280,88 3.016,00
905,19
44,42
41,50
4.610,71 1.256,02 3.952,47 1.186,25
8,06
5,88
2.961,13
806,65 2.844,73
853,79
-3,57
-5,52
2.113,49
575,74 1.555,89
466,97
25,83
23,29
1.914,96
521,66 1.618,00
485,61
9,64
7,42
1.206,56
328,68
677,94
203,47
64,87
61,54
331,14
90,21
376,43
112,98
-18,51
-20,16
166,49
45,36
150,95
45,30
2,18
0,11
37.281,32 10.155,91 30.704,68 9.215,37
12,48
10,21
*Tabelul include doar companiile care au furnizat date
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Neamţ au găsit soluţii viabile pentru a diminua efectele crizei de personal din domeniu. Iar rezultatele pozitive se văd deja, fiind atestate de datele financiare din semestrul I/2008, care certifică evoluţiile
semnificative realizate de către companiile de profil.

Ce e de făcut în continuare?

Sucursala Piatra Neamţ
Adresa: B-dul Traian nr. 76, bl. H1,
parter
Piatra Neamţ
Tel./Fax: 0233.215.090
Director Sucursală:
Cristinel VĂCARU

Companiile de asigurări din Neamţ, confruntate cu situaţia
descrisă mai sus, au luat măsuri pentru a rezolva aceste probleme,
intervenind la nivelul fiecăreia dintre cauze, pentru a contracara
efectele nedorite. Soluţiile găsite? Atragerea tinerilor cu studii şi
potenţial, reducerea ponderii acordate experienţei, selectarea angajaţilor în urma unor teste care să le măsoare rezistenţa la stres, analizarea capacităţii de comunicare şi alte dimensiuni psihologice care
conturează profilul unui agent de succes, asigurarea de trening-uri
de specialitate în domeniul asigurărilor, dar şi a unora care vizează
educarea abilităţilor de vânzare. Apoi, se pune accent pe lucrul în
echipă şi pe susţinerea oferită noilor angajaţi. “Îi ajutăm pe oamenii
noştri. Dacă este o problemă, o rezolvăm împreună. Oamenii trebuie
susţinuţi. Noi căutăm persoane care să fie corecte, în primul rând, nu
neapărat care să aibă experienţă”, a adăugat Dumitru BODNAR.
Prin accentul pus pe potenţialul individual şi pe motivaţie,
prin stabilirea unei relaţii de dialog şi comunicare între membrii
echipelor de vânzări, prin preocuparea pentru profesionalizarea şi
perfecţionarea continuă a angajaţilor, companiile de asigurări din

România este a doua piaţă din regiune, după Polonia, dar şi
singura rută directă din Europa către alte mari pieţe asiatice, lucru
care ar putea constitui un mare avantaj pentru ţara noastră în general, şi pentru regiunea Moldovei, în particular. Anual, Regiunea
Bucureşti-Ilfov atrage cel mai mare volum de investiţii străine, în
vreme ce, la polul opus, cam de 50 de ori mai puţin, se poziţionează
Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, care cuprinde judeţele Neamţ,
Suceava, Botoşani, Iaşi, Bacău şi Vaslui. Pentru viitor, autorităţile locale îşi propun echilibrarea acestor investiţii străine directe, pentru
a nu fi adâncite decalajele existente între această regiune şi restul
ţării.
Astfel, Neamţul este un judeţ cu un mare potenţial de dezvoltare economică, unde autorităţile locale depun tot mai mult efort
pentru atragerea de investiţii străine, pentru dezvoltarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii, pentru susţinerea unor activităţi
economice noi, dar şi pentru creşterea şi modernizarea activităţilor
existente.
Referitor la piaţa locală a asigurărilor, liderii reprezentanţelor
de profil sunt conştienţi de dificultăţile pieţei, aceştia căutând soluţii
de gestionare şi diminuare a problemelor, dând dovadă de profesionalism şi competenţă, rezultatele înregistrate de piaţa de profil fiind, pe plan local, incontestabil peste nivelul altor activităţi din sfera
economicului.
Astfel, dintre obiectivele principale vizate de sucursalele şi
agenţiile locale pentru anul în curs, putem enumera dezvoltarea relaţiilor cu brokerii de asigurare, diversificarea portofoliului prin orientarea către sectorul asigurărilor non-auto şi diminuarea cheltuielilor cu daunele auto şi a celor operaţionale, majorarea cotei de piaţă,
prin valorificarea potenţialului turistic asigurabil, extinderea în zona
rurală şi, nu în ultimul rând, consolidarea forţei de vânzări, intensificarea formelor de pregătire şi perfecţionare profesională, în vederea
creşterii calităţii subscrierii şi de soluţionare a daunelor. “Pentru anul
în curs, obiectivele Sucursalei Neamţ vizează echilibrarea portofoliului prin creşterea subscrierilor pe alte tipuri de asigurări - viaţă,
daune la proprietăţi, răspunderi civile -, decât cele auto, precum şi
reducerea daunalităţii pe segmentul asigurărilor auto, prin selectarea clienţilor şi un management eficient al daunelor”, a precizat
Gheorghe VĂIDEANU.
Vlad BOLDIJAR

Structura personalului şi distribuţia primelor brute subscrise
Angajaţi/colaboratori

Subscrieri pe persoană (%)

Subscrise în (%)

Angajaţi cu carte
de muncă

Total

Din care activi

Fizică

Juridică

Reşedinţa de judeţ

Restul judeţului

ALLIANZ-ŢIRIAC

31

100

20

73

27

70

30

ARDAF

19

132

120

80

20

-

-

ASIBAN

18

40

35

70

30

-

-

ASIROM

44

380

340

75

25

50

50

ASTRA-UNIQA

24

500

300

35

65

50

50

BCR Asigurări

21

30

28

35

65

68

32

BT Asigurări

Compania

35

360

203

50

50

-

-

GENERALI

-

-

36

-

-

-

-

INTERAMERICAN

-

27

-

-

-

60

40

OMNIASIG Life
UNITA
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3

34

-

-

-

-

-

11

120

-

33

67

62

38
65
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> Judeţul Neamţ deţine o pondere de
16,7% din volumul total al primelor
brute subscrise la nivelul Regiunii NordEst, având o densitate a asigurărilor de
101,76 lei pe cap de locuitor. Aceste
rezultate au clasat judeţul pe locul 20
la nivelul întregii ţări, cu subscrieri de
peste 58 milioane lei în anul 2006. În
acelaşi timp, unui angajat în asigurări
îi revin aproximativ 2.674 de locuitori,
faţă de media naţională de 1/600.

Asigurătorii din Neamţ
Orientați spre retail şi dezvoltarea reţelei de agenţi
Realităţile pieţei locale de asigurări, precum şi soluţiile identificate au fost amplu dezbătute cu prilejul ZILEI
ASIGURĂRILOR de la NEAMŢ, eveniment organizat în cadrul
Programului „Unde Mă Asigur?”.
În lipsa unui mediu economic dezvoltat şi pe fondul
falimentării sau restructurării întreprinderilor importante,
asigurătorii nemţeni mizează pe segmentul de retail şi pe
extinderea reţelei proprii de agenţi în teritoriu.
Realităţile locale ne-au determinat să ne îndreptăm
atenţia spre retail şi I.M.M.- uri, iar în acest context este necesară dezvoltarea unei puternice reţele de agenţi, a precizat
Gheorghe VĂIDEANU, Director Adjunct, Sucursala ASIROM.
Această strategie, alături de o reţea puternică de agenţi
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în teritoriu i-au asigurat sucursalei prima poziţie în clasamentul local după primul semestru (peste 8 milioane lei),
fiind urmată de către ALLIANZ-ŢIRIAC, OMNIASIG, ASIBAN
şi ASTRA-UNIQA (conform clasamentului realizat pe baza
datelor furnizate de companii). Opinia exprimată de liderul
pieţei nemţene de asigurări a fost în asentimentul tuturor
reprezentanţilor societăţilor locale de profil, care şi-au stabilit ca obiectiv primordial extinderea reţelei de agenţi şi
profesionalizarea acestora.
În altă ordine de idei, dat fiind faptul că segmentul
de asigurări auto deţine o pondere semnificativă în portofoliul companiilor locale, discuţiile au continuat cu analiza
implicaţiilor pe care le-a avut introducerea franşizei pentru
asigurările de tip CASCO, precum şi cu dezbateri asupra
profitabilităţii companiilor şi responsabilizării clienţilor.
Ca rezultat al introducerii franşizei am înregistrat o
scădere a volumului de prime cu 35-40%, însă am reuşit să
recuperăm o parte însemnată şi să obţinem un portofoliu mai
profitabil, a precizat Cătălina POTOLEA, Director, Sucursala
ALLIANZ-ŢIRIAC. În aceeaşi ordine de idei, s-a înregistrat o
scădere cu 20% a încasărilor pe această clasă, însă prin „cosmetizarea" produselor am recuperat această pierdere şi am
reuşit şi o reducere a ratei de daună, a declarat Lăcrămioara
PASCARU, Director, Agenţia GENERALI. De asemenea, introducerea franşizei obligatorii şi evaluarea istoricului de
daună a clienţilor va avea un impact pozitiv asupra rezultatelor noastre pe termen mediu şi lung, consideră Ion FÂCĂ,
Director Regional, ASTRA-UNIQA.
În acest sens, reprezentanţii sucursalelor şi agenţiilor locale de profil au căzut de acord asupra necesităţii
colaborării eficiente între companii, mai ales în ceea ce priveşte relaţia cu service-urile şi introducerea unor sisteme
informatice performante. Trebuie să dezvoltăm o relaţie de
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Premii la ediţia Neamţ a ZAS - 2008

Alături de premiile pline de
savoare acordate de PERONI,
brand premium care sprijină
evenimentele regionale în
2008, participanţii au primit,
în urma tragerii la sorţi,
„Dicţionarul de Asigurări”
realizat sub egida UNSAR.
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parteneriat şi să facem front comun în relaţia cu prestatorii de
servicii auto, fapt care va contribui, în final, la reducerea costurilor şi, indirect, la reducerea ratei de daună, este de părere
Dumitru BODNAR, Director, BCR Asigurări.
Politica promovată de companii se pare că a dat
rezultate deloc de neglijat. Urmare a introducerii unui proces automat de colectare a chitanţelor, precum şi impunerii
service-urilor de a lucra cu importatorii ALLIANZ- ŢIRIAC, am
reuşit o îmbunătăţire a ratei de daună. Drept consecinţă, în
lunile ce urmează vom micşora tarifele pentru segmentul de
auto, a precizat Cătălina POTOLEA.
O atenţie deosebită în cadrul întâlnirii de breaslă a
pieţei locale de asigurări a fost acordată şi perspectivelor
de echilibrare şi diversificare a portofoliului companiilor,
liderii locali venind cu propuneri concrete de exploatare a
claselor de asigurare mai profitabile, precum property, răspunderi civile, agricole şi asigurări de viaţă.
Astfel, pe lângă potenţialul pe care îl prezintă clasa
asigurărilor de tip property, s-a accentuat necesitatea exploatării asigurărilor agricole, judeţul beneficiind de terenuri agricole importante. Asigurările agricole sunt rentabile,
deşi în acest an am înregistrat daune semnificative pe această
clasă. O mai bună evaluare a riscurilor în acest sens va contribui la creşterea, pe termen lung, a ponderii acestor asigurări
în portofoliul nostru, menționează Gheorghe VĂIDEANU. De
asemenea, asigurările agricole sunt destul de profitabile, dar
în judeţ nu sunt îndeajuns exploatate, este de părere şi Mihai
APETREI, Director, Sucursala ARDAF.
În ceea ce priveşte segmentul de asigurări de viaţă,
acesta se află într-un stadiu incipient de dezvoltare, reprezentanţii societăţilor de profil fiind în căutarea soluţiilor
de impulsionare a acestei clase de asigurări. Asigurările de
viaţă nu au prins atât de bine în Neamţ, comparativ cu alte
judeţe, moldovenii fiind mai pragmatici şi orientaţi spre asigurările generale, este de părere Lăcrămioara PASCARU.
Aceeaşi opinie a împărtăşit-o şi Directorul Agenţiei GRAWE,
Constantin TIMOFTE: Cele mai multe asigurări de viaţă se
vând în Botoşani, iar cele mai puţine în Bacău şi Neamţ.
Pregătirea personalului de vânzări în acest domeniu este
esenţială. Necesitatea pregătirii forţei de vânzare, precum
şi insuficienţa acesteia a fost punctată şi de către Monica
ŞTIRBU, Director, Agenţia OMNIASIG Life: Adevărata problemă pentru asigurările de viaţă este forţa de muncă, fiind destul de dificil de realizat motivarea şi cointeresarea oamenilor.
În acelaşi context, şi gradul de cunoaştere al populaţiei în
ceea ce priveşte domeniul asigurărilor joacă un rol important: Lipsa educaţiei financiare şi de asigurări a populaţiei constituie o barieră importantă în activitatea noastră, a punctat
Nona SMYRNAIOS, Director, Agenţia BCR Asigurări de Viaţă.
Totuşi, liderii locali sunt optimişti în ceea ce priveşte potenţialul acestei clase. În primul semestru 2008 se observă o creştere a cererii din partea persoanelor juridice, precum şi a „apetitului” pentru asigurările de sănătate, a declarat Elena Laura
PARASCHIV, Director, Agenţia INTERAMERICAN. Aceeași
opinie a împărtășit-o și Ștefan PRIGOREANU, MILLENIUM
Insurance, Invitat Special al evenimentului.
Piaţa de asigurări din judeţul Neamţ se situează la
mijlocul clasamentului la nivel naţional, în condiţiile în care
mediul economic nu este favorabil segmentului de profil.
Dezvoltarea liniilor noi şi a produselor personalizate, cu un
control riguros al costurilor şi îmbunătăţirea managementului de daună au fost unele dintre soluţiile identificate de
liderii locali. De asemenea, aceştia s-au arătat încrezători în
potenţialul de creştere al pieţei, estimând un volum al primelor brute subscrise în valoare de 80 milioane lei pentru
anul 2008.
Oleg DORONCEANU
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> Situat în Estul României, de-a lungul cursului mijlociu al râului Bârlad şi având ca vecin, la Est, Republica
Moldova, judeţul Vaslui se prezintă în cel de al doilea an după integrarea în Uniunea Europeană ca fiind un
„spaţiu european”, cu un preţios patrimoniu cultural şi istoric. În aceste circumstanţe, municipiul Vaslui a fost, la
începutul lunii septembrie a.c., gazda Programului „Unde Mă Asigur?”, echipele redacţionale vizitând sucursalele/agenţiile celor mai importanţi asigurători locali, în vederea cunoaşterii şi familiarizării cu specificul local al
industriei de profil.
> Reşedinţa de judeţ: Vaslui
> Suprafaţa: 5.318 km2
> Populaţia: 464.184 (2006)
> Număr de salariaţi: 61.911 (iunie 2008)
> Rata şomajului: 8,3% (iunie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.284 lei/persoană (iunie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor (2006):

Vaslui

> Număr de unităţi locale: 26 (2005)
> Prime brute subscrise: 25,58 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 145
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 2,19 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 55,10 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/3.201

INVESTIŢIILE STRĂINE
Motorul dezvoltării regionale

De Vaslui se leagă obţinerea uneia dintre cele mai importante victorii militare din istoria românilor. Cetate de scaun a Moldovei,
în secolul al XV-lea, alături de Suceava, Vasluiul era, datorită poziţiei
sale, locul cel mai potrivit pentru supravegherea mişcărilor principalilor adversari ai vremii, turcii şi tătarii, pentru pregătirea rezistenţei şi organizarea contraloviturilor. Pe aceste meleaguri, la Podul
Înalt, Ştefan cel Mare a învins, în 1475, oştile otomane conduse de
Suleiman Paşa, mult mai numeroase şi mai bine înarmate. Ecourile
acestei bătălii s-au făcut auzite atunci în întreaga Europă şi l-au determinat pe Papa Sixt al IV-lea să-i scrie domnitorului român, numindu-l „verus christianae fidei athleta” (adevărat atlet al credinţei creştine). Lupta de la Podul Înalt este considerată de unii istorici drept
cea mai usturătoare înfrângere suferită de Imperiul Otoman până la
asediul Vienei.

De la economie la turism
Din punct de vedere administrativ, judeţul Vaslui, a cărui
suprafaţă reprezintă 2,23% din suprafaţa totală a ţării, cuprinde trei
municipii (Vaslui, Bârlad şi Huşi), două oraşe (Negreşti şi Murgeni), 81
de comune şi 456 de sate. Principalele forme de relief sunt dealurile
joase (în partea Centrală şi de Vest) şi câmpiile deluroase (în partea
68

de Est). Principalele bazine hidrografice sunt cele ale râurilor Prut şi
Bârlad. Lacurile naturale nu sunt foarte multe la număr, mai importante fiind cele din lunca Prutului.
Economia judeţului Vaslui are un caracter predominant agrar,
datorită, în primul rând, suprafeţei mari de teren agricol şi numărului
ridicat de persoane care locuiesc în mediul rural şi care se ocupă cu
agricultura. În perioada comunistă, zona a cunoscut o industrializare forţată, în scopul reducerii decalajului faţă de celelalte judeţe ale
ţării. Au fost construite unităţi industriale, iar forţa de muncă a fost
instruită pentru diverse domenii: industria textilă, industria alimentară, a lemnului, industria de maşini şi utilaje.
După căderea comunismului, întreprinderile din zonă au
fost scoase la vânzare, în prezent cea mai mare parte a unităţilor industriale aflându-se în proprietate privată. Acest lucru nu înseamnă că industria vasluiană este performantă. Dimpotrivă, multe dintre întreprinderi întâmpină mari dificultăţi în adaptarea la
cerinţele economiei de piaţă, necesită investiţii în echipamente
performante şi un management de calitate. Cea mai importantă
ramură industrială dezvoltată în judeţ este industria uşoară: ţesături, confecţii, tricotaje, încălţăminte. Alte produse reprezentative
pentru Vaslui sunt rulmenţii, aparatele de măsură şi control, mobila, produsele alimentare.
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Sucursala Vaslui
Adresa: Str. Traian, bl.241, sc.B,
parter, ap.4
Vaslui
Tel/Fax: 0235.361.902
Şef serviciu asigurări-daune:
Robert Laurenţiu VLADA

Sucursala Vaslui
Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr.53
Vaslui
Tel-Fax: 0235.317.089
Director Sucursală: Toderiţă
COSTANEL

Fără a avea bogăţia de obiective turistice a altor judeţe,
Vasluiul se poate mândri cu un remarcabil tezaur istoric şi de arheologie, cât şi cu numeroase valori etnografice, de artă populară şi
meşteşugărească tradiţionale. Trebuie evidenţiat faptul că cele două
componente ale turismului autohton, cultural şi balnear (Centrul
balnear Ghermăneşti ) pot constitui un potenţial de dezvoltare al
turismului rural, având în vedere că în mediul rural s-au păstrat nealterate, şi în zilele noastre, tradiţiile, datinile, meşteşugurile şi obiceiurile străvechi – costume populare, covoare ţesute manual, ţesături,
cojocărit etc. Mai mult, pădurile de foioase (în special cele de stejar),
în care pot fi organizate partide de vânătoare, iazurile şi lacurile bogate în peşte pot deveni puncte de atracţie pentru turiştii dornici să
cunoască locuri autentice, cu iz arhaic. Atmosfera liniştită a satelor
vasluiene, apropierea de natură oferă vizitatorilor locuri minunate
de vacanţă, în vreme ce vinurile şi podgoriile din zona Huşilor sunt
renumite în întreaga ţară.

Proiecte şi investiţii
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, piaţa
investiţiilor străine din Vaslui a cunoscut un amplu proces de creştere; astfel, beneficiind de noile facilităţi de ordin legislativ, firme
din Vestul Europei au decis să fuzioneze cu agenţi economici locali
sau chiar să îşi stabilească sediul în judeţ, în contextul „secetei” prelungite de capital extern mişcarea europenilor fiind mai mult decât
binevenită. Pe lângă o administrare profesionistă a afacerilor, firmele au realizat investiţii directe în economia locală, numai în ultimele
luni zeci de societăţi din ţări precum Italia, Franţa, Spania şi Anglia
intrând pe piaţa economică vasluiană. În baza facilităţilor acordate
în cadrul colaborării transfrontaliere, o parte din aceste companii au
hotărât chiar să-şi stabilească şi sediul în judeţ. Relocarea de activităţi pe teritoriul Vasluiului reprezintă un aport extrem de important
la nevoile de capital ale economiei locale. Pe lângă achiziţionarea de

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

S1 2008

S1 2007
mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

mii RON

mii EUR

mii RON

1 ASIROM

6.037,00

1.644,56

4.922,00 1.477,24

12,93

11,33

2 OMNIASIG

4.240,00

1.155,03

3.529,00 1.059,16

10,62

3 ARDAF*

3.944,11

1.074,43

1.704,72

113,02

511,64

Cota de
piaţă
pentru
S1/2008

Prime Brute Subscrise
2007

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

2006

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

23,11

9.007,00

2.698,89

-

-

-

-

9,05

16,23

7.522,00

2.253,92

4.934,00

1.399,91

45,41

61,00

110,00

15,10

3.190,57

956,03

5.719,52

1.622,79

-46,79

-41,09

4 ALLIANZ-ŢIRIAC

3.911,00

1.065,41

-

-

-

-

14,97

3.911,00

1.171,91

-

-

-

-

5 ASIBAN

2.804,00

763,85

2.643,00

793,24

-2,32

-3,71

10,73

5.329,00

1.596,80

3.183,00

903,11

59,69

76,81

6 UNITA

1.657,82

451,61

1.374,48

412,52

11,05

9,48

6,35

2.518,74

754,72

-

-

-

-

7 BCR Asigurări

1.375,00

374,57

1.562,00

468,80

-18,95

-20,10

5,26

2.862,00

857,58

1.759,00

499,08

55,19

71,83

8 ASTRA-UNIQA

983,00

267,78

751,00

225,40

20,52

18,80

3,76

1.410,00

422,50

926,00

262,73

45,24

60,81

9 BT Asigurări

908,91

247,60

651,51

195,54

28,45

26,63

3,48

1.411,81

423,04

1.047,15

297,11

28,60

42,39

10 GENERALI

266,88

72,70

242,41

72,75

1,37

-0,07

1,02

553,54

165,86

240,52

68,24

119,52

143,05

TOTAL COMPANII VIZITATE 26.127,73 7.117,53 17.380,12 5.216,28

38,41

36,45

100,00 37.715,66 11.301,25 17.809,19

5.052,97

102,00

123,66

* Datele din acest tabel şi următoarele sunt pentru Sucursala ARDAF Moldova, care coordonează judeţele Iaşi şi Vaslui
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Sucursala Vaslui
Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr.90
Vaslui
Tel: 0235.314.480
Fax: 0235.314.161
Director Sucursală:
Gheorghe ULILIUC

Sucursala Vaslui
Adresa: Str. Ştefan cel Mare bl.91,
mezanin
Vaslui
Tel/Fax: 0235.318.151
Inspector:
Alina CONDURACHE

sedii, utilarea corespunzătoare şi implementarea unui management
performant, aceşti investitori plasează bani în producţie şi, totodată,
creează noi locuri de muncă.
Din păcate, volumul de capital atras după anul 1989 este departe de a acoperi necesităţile pieţei locale. Potrivit datelor Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului Vaslui, până la data de 15 iunie
2008, capitalul social investit de asociaţi străini în judeţul Vaslui se
cifrează la suma de 11,39 milioane lei, din această cifră circa 1,14
milioane lei reprezentând investiţii străine realizate după 1 ianuarie
2008, ceea ce înseamnă 10% din totalul acestora. Tot în acest an, au
fost înregistrate 21 de noi firme străine, dintr-un total de 208 operatori economici externi care activează în judeţ. Unul dintre principalele elemente care condiţionează dorinţa investitorilor de a demara o
afacere în judeţ este reducerea fiscalităţii pentru firmele străine care
investesc şi, de asemenea, existenţa unei infrastructuri moderne, care
să fie dezvoltată pe întreg teritoriul judeţului.
Din punct de vedere al dezvoltării economice, sunt demne
de menţionat cele două proiecte de infrastructură de afaceri implementate în judeţ, ambele finanţate prin Programul PHARE. Primul

Cotă de piaţă
pentru 2007
23,88
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Daune plătite în perioada (mii RON):
S1 2008
-

S1 2007
-

2007

2006

-

-

care a fost finalizat este Centrul de Afaceri Tutova – Bârlad, cel de-al
doilea fiind Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui. Aceste proiecte
sunt destinate să furnizeze informaţii, servicii şi tehnologii cu scopul
de a creşte nivelul competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din
judeţ. Totodată, situarea judeţului la o distanţă relativ mică de aeroportul internaţional Iaşi (75 km) sau aeroportul internaţional Bacău
(85 km) poate constitui un argument concret în vederea atragerii
unor posibili investitori. Odată cu integrarea României în Uniunea
Europeană, Vasluiul constituie o parte din graniţa de Est a UE, ceea
ce îi va conferi o mai mare responsabilitate, dar îl va face, în acelaşi
timp, mai atractiv.
De asemenea, la nivelul judeţului, în ultimii ani, s-au dezvoltat
semnificativ serviciile, mai ales în domeniile transporturilor, activităţilor de întreţinere şi reparaţii, activităţilor de consultanţă şi tranzacţii
imobiliare. În acest sens, trebuie subliniat că în baza unui proiect care
a primit finanţare prin Programul Naţional "Dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic", în cadrul Camerei de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Vaslui urmează să se constituie în scurt timp
Centrul de Informare Tehnologică, focalizat în principal pe domeniul
agriculturii şi al industriei alimentare, cu scopul de a promova cultura
inovativă în rândul întreprinzătorilor, în special la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii, şi de a asigura transferul tehnologic, prin informaţii şi sesiuni de training pentru personal.

Ierarhie dominată de VIENNA Insurance

19,94

2.398,00

1.713,00

3.682,00

2.292,00

8,46

1.275,84

1.749,14

2.962,28

2.538,29

10,37

-

-

-

-

14,13

1.424,00

832,00

2.216,00

925,00

6,68

991,78

473,72

1.487,11

-

7,59

848,00

538,00

1.153,00

588,00

3,74

551,00

473,00

987,00

491,00

3,74

-

-

-

-

1,47

328,00

154,00

254,00

-

100,00

7.816,62

5.932,86

12.741,39

6.834,29

Volumul primelor brute subscrise de companiile de asigurări
care activează pe raza judeţului Vaslui, în primele şase luni ale anului
2008, se ridică la valoarea de 26,12 milioane lei. Rezultatele comunicate de asigurătorii vizitaţi în cadrul Programului „Unde Mă Asigur?”
arată că portofoliile companiilor sunt dominate de asigurările pen-

Dauna anului
Compania
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
GENERALI
OMNIASIG
UNITA

Valoare (lei)
50.000
46.273
22.500
39.000
110.127
92.000
90.822

Descriere daună
Daună totală
Cultură agricolă
Pierderi financiare
CASCO
Auto
Daună totală auto
CASCO
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tru autovehicule (CASCO + RCA) - subscrieri de circa 11 milioane lei.
Totodată, valoarea indemnizaţiilor brute a atins în perioada analizată
cifra de 7,8 milioane lei, dintre care mai mult de 6,24 milioane lei aferente claselor celor mai perdante pentru companiile de asigurare la
nivel naţional: auto.
În ierarhia judeţeană, realizată în funcţie de volumul primelor
brute subscrise, pe primele două poziţii se regăsesc companii membre ale grupului austriac de asigurări VIENNA Insurance: ASIROM şi
OMNIASIG. Cele două companii au realizat în primele şase luni ale
anului în curs subscrieri de peste 10,27 milioane lei, ceea ce este echivalentul a circa 40% din piaţa locală de profil.
Unul din obiectivele Sucursalei pe care o coordonez vizează
creşterea portofoliului subscrierilor la asigurările de răspunderi civile profesionale, asigurările de viaţă, asigurările de clădiri şi bunuri. De
asemenea, pentru a putea oferi servicii de foarte bună calitate clienţilor, urmărim ridicarea nivelului de pregătire şi creşterea profesionalismului forţei de vânzări, a comentat Maricica SUMANARIU, Director,
Sucursala ASIROM.
Principalele tipuri de poliţe din portofoliul Sucursalei sunt cele
auto, CASCO şi RCA, şi cele de incendiu şi calamităţi naturale. Pentru a
doua jumătate a anului vizăm creşterea cotei de piaţă si a profitului, a declarat Dumitru Cătălin GHINTUIALĂ, Director, Sucursala OMNIASIG.
Pe următoarele două poziţii ale clasamentului se situează,
la o diferenţă foarte mică, ARDAF - care a înregistrat faţă de primele şase luni ale lui 2007 o spectaculoasă evoluţie în euro de 110% -,
şi ALLIANZ-ŢIRIAC, subscrierile realizate fiind aferente unei cote de
piaţă de 14,97% (n.red.: pentru ARDAF, datele prezentate sunt pentru
Sucursala ARDAF Moldova, care coordonează judeţele Iaşi şi Vaslui).

Sucursala Vaslui
Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr.70
Vaslui
Tel: 0235.361.466
Fax: 0235.361.229
Director Sucursală:
Maricica SUMANARIU

Asigurările, dependente de investiţii
Piaţa asigurărilor din judeţul Vaslui a progresat în ultimii
ani, dar nu într-un ritm accelerat, au declarat reprezentanţii companiilor de asigurări din judeţ. Totuşi, se poate observa o creştere
a nivelul de conştientizare a nevoii de asigurare în rândul popula-

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL VASLUI
Alte
asigurări de
Asigurări de
DAUNE LA
Asigurări
incendiu şi
Alte clase de
PROPRIETĂŢI de credite şi
calamităţi
asigurări
(Asigurări
garanţii
naturale
AGRICOLE
incluse)

Asigurări de
viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

1.529,36

20.687,37

4.477,48

6.439,09

1.802,59

352,14

948,86

1.124,21

26.127,73

416,62

5.635,50

1.219,72

1.754,09

491,05

95,93

258,48

306,25

7.117,53

1.408,13

15.971,99

3.442,49

4.724,45

1.346,19

161,44

1.187,71

529,71

17.380,12

422,62

4.793,66

1.033,19

1.417,94

404,03

48,45

356,47

158,98

5.216,28

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru S1/2008
mii RON
2007
mii EUR
Prime Brute Subscrise
mii RON
2006
mii EUR
Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 2007

-0,00

19,26

19,75

25,49

23,29

100,83

-26,44

95,41

38,41

Clasa de asigurări

S1/2008

Prime Brute Subscrise
S1/2007

Daune plătite în
perioada (mii RON):

CASCO

RCA

TOTAL

-1,42

17,56

18,05

23,71

21,54

97,98

-27,49

92,63

36,45

5,85

79,18

17,14

24,64

6,90

1,35

3,63

4,30

100,00

2.763,17

31.041,49

7.669,26

7.954,88

2.829,53

438,11

2.238,15

1.819,56

37.715,66

827,97

9.301,38

2.298,04

2.383,63

847,85

131,28

670,65

545,22

11.301,25

880,30

16.928,89

4.898,60

6.191,44

2.641,66

617,59

1.248,88

1.330,71

17.809,19

249,77

4.803,20

1.389,87

1.756,69

749,51

175,23

354,34

377,56

5.052,97

199,40

74,90

49,33

22,55

2,17

-32,34

70,94

30,42

102,00

231,50

93,65

65,34

35,69

13,12

-25,08

89,27

44,41

123,66

7,33

82,30

20,33

21,09

7,50

1,16

5,93

4,82

100,00

S1/2008

149,00

7.667,62

3.410,63

2.837,86

52,08

8,00

913,00

446,05

7.816,62

S1/2007

123,00

5.809,86

2.371,71

2.441,11

58,16

5,00

525,00

408,88

5.932,86

2007

250,00

12.491,39

5.184,13

5.171,57

201,16

10,00

1.275,00

649,53

12.741,39

2006

83,00

6.751,29

2.657,69

3.153,89

116,58

50,60

464,00

308,53

6.834,29

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile vizitate
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Sucursala Vaslui
Adresa: Str. Vidin nr.65
Vaslui
Tel: 0235.312.011
Fax: 0235.316.211
Director Sucursală: Traian CHESA

ţiei, mai ales în ceea ce priveşte poliţele CASCO. Această evoluţie,
uşor sub potenţial, a activităţii de asigurare în Vaslui, se datorează
restrângerii activităţii unor investitori la nivelul judeţului, precum
şi lipsei unor noi investiţii, care ar fi putut genera alte oportunităţi
de asigurare.
Oraşul Bârlad prezintă un potenţial superior reşedinţei de judeţ,
Vaslui, din punct de vedere economic, în general, şi al activităţii de asigurare, în particular. Pe lângă cele existente în prezent, se preconizează
apariţia unui număr de investiţii în Bârlad; în acelaşi timp, putem spune că oraşul Vaslui stagnează din această perspectivă. Totuşi, statutul
oraşului Vaslui, de centru administrativ, ar trebui să îi confere acestuia o
poziţie privilegiată din punct de vedere al investiţiilor, precum şi un volum mai mare de subscrieri, a declarat Dan Gabriel CĂRARE, Director,
Sucursala UNITA.
Cel mai important investitor la nivelul judeţului Vaslui este
Adrian PORUMBOIU, om de afaceri, care a investit doar în acest an, în
diverse sectoare, pe teritoriul Vasluiului, sume situate între 50 şi 60
milioane euro, conform reprezentanţilor companiilor de asigurări la
nivel local.
O oportunitate remarcată de asigurătorii din judeţ este şi
adoptarea proiectului de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, care ar avea consecinţe pozitive asupra subscrierilor companiilor de profil.
Există un potenţial important pe segmentul asigurărilor property. Consider că în 3-4 ani, acestea ar putea chiar să ajungă asigurările auto, din punct de vedere al subscrierilor. În acelaşi timp, adoptarea şi
intrarea în vigoare a proiectului de lege privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor ar constitui un stimulent pentru acest tip de asigurare, consideră Ecaterina GRIGORAŞ, Director, Agenţia BT Asigurări.
Prin urmare, oportunităţile pentru industria de asigurări există în judeţul Vaslui, iar piaţa la nivel local va urmări cel mai probabil
trendul existent la nivel naţional, acela de creştere.

Judeţ cu potenţial pentru asigurările agricole
Cu suprafeţe agricole semnificative, de peste 72% din întinderea judeţului, Vaslui prezintă un potenţial important pentru segmentul asigurărilor agricole, au declarat reprezentanţii companiilor
de asigurări din Vaslui. Totuşi, în acest moment, o parte insuficientă
dintre acestea sunt introduse în circuitul agricol, iar o parte şi mai
redusă constituie obiectul unei asigurări.
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Agenţia Vaslui
Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr. 53
Vaslui
Tel/Fax: 0235.315.050
Director Agenţie:
Adriana COSTEA

Profilul judeţului Vaslui este unul agricol. Prin urmare, clasa
asigurărilor agricole are un potenţial considerabil. OMNIASIG Vaslui a
înregistrat rezultate bune pe acest segment, sute de poliţe fiind încheiate în prima jumătate a anului; în acest moment, majoritatea livezilor
din judeţ sunt asigurate de către compania noastră, a precizat Dumitru
Cătălin GHINTUIALĂ. Totodată, asigurările agricole la nivelul judeţului
reprezintă una dintre principalele oportunităţi de dezvoltare. Până anul
trecut, poliţele pentru asigurări agricole erau încheiate prin AGRAS.
După achiziţia AGRAS, OMNIASIG va avea un rol tot mai important în
acest sector, a adăugat acelaşi interlocutor.
Astfel, suprafaţa agricolă considerabilă de care dispune judeţul a afăcut ca mulţi dintre asigurătorii locali să-şi îndrepte atenţia
către această clasă de asigurări: Sucursala ASIROM a asigurat în momentul de faţă 15% din suprafaţa agricolă a judeţului şi am înregistrat
o rată a daunei de 10%, a declarat Maricica SUMANARIU. În acelaşi
timp, reprezentanţii ALLIANZ-ŢIRIAC au reliefat faptul că: În trecut, au
avut în vedere renunţarea la această clasă de asigurări deoarece a generat daune foarte mari. De asemenea, deşi, în acest an, a dispărut susţinerea din punct de vedere legislativ pentru asigurările agricole, faţă
de anul precedent, clienţii noştri au reînnoit contractele. Despăgubirile
achitate în 2007 au contribuit la înţelegerea utilităţii unei asigurări pe
acest segment. De asemenea, se poate observa un progres şi în ceea
ce priveşte noii clienţi, persoane fizice şi juridice, care au decis că este
important să încheie o asigurare, a menţionat Gheorghe ULILIUC,
Director, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC.
În ceea ce priveşte anul 2008, inundaţiile care au afectat
o mare parte a ţării nu au produs pagube mari în judeţul Vaslui.
Numărul scăzut de daune înregistrate de asigurători a venit ca o
consecinţă a lucrărilor de îndiguire şi de amenajare a reţelei hidrografice din judeţ. Cu toate acestea, puţini din cei care au raportat
pagube materiale au avut încheiată o poliţă de asigurare.
Daunele pe segmentul agricol, înregistrate de OMNIASIG
Vaslui, ca urmare a inundaţiilor din această vară, sunt relativ reduse,
numărul de dosare de daună nedepăşind 50. Grindina, furtuna, ploile intense şi de lungă durată au fost cauzele majorităţii cererilor de
despăgubire primite din partea clienţilor, a precizat Dumitru Cătălin
GHINTUIALĂ.
Astfel, companiile de profil din Vaslui îşi propun pentru următoarea perioadă o intensificare a activităţii pe segmentul asigurărilor
agricole, atât pentru a fructifica cât mai bine potenţialul judeţului pe
această clasă, cât şi pentru a realiza o diversificare a portofoliului.
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Agenţia Vaslui
Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr.101
Vaslui
Tel: 0235.312.522
Fax: 0235.324.039
Director Agenţie:
Ecaterina GRIGORAŞ

Dificultăţile pieţei locale de asigurări
În ceea ce priveşte brokerajul în asigurări, această activitate
la nivelul judeţului există, dar într-o măsură redusă. Potrivit reprezentanţilor companiilor de asigurări locale, până în acest moment
nu a fost considerată rentabilă deschiderea unor societăţi de intermediere care să opereze la nivel local, subscrierile prin brokeri nedepăşind, în general, 10-15 puncte procentuale per companie.
Ponderea primelor brute subscrise de către brokerii de asigurări
este nesemnificativă, deoarece aceştia au o slabă activitate şi reprezentare în judeţul Vaslui. Dorim să creştem ponderea primelor subscrise
prin intermediul brokerilor de asigurare şi se fac demersuri în acest sens,
a opinat Toderiţă COSTANEL, Director, Sucursala BCR Asigurări.
Totuşi, unele companii văd în colaborarea cu intermediarii o
oportunitate de dezvoltare: La nivel local, Vasluiul nu oferă un potenţial foarte spectaculos. Am dezvoltat o relaţie de colaborare cu un broker
din afara judeţului, mizând astfel şi pe clienţii externi. Pe viitor, brokerii
sunt cei care vor forma piaţa, consideră Maricica SUMANARIU.
Opinia este împărtăşită şi de Dumitru Gheorghe ULILIUC: O
colaborare mai accentuată cu intermediarii se răsfrânge asupra clienţilor, oferindu-le acestora posibilitatea să aleagă şi să ajute astfel la o

Agenţia Vaslui
Adresa: Str. Nicolae Iorga nr. 82bis
Vaslui
Tel: 0235.311.090
Fax: 0235.311.091
Director Agenţie:
Carmen Daniela BUCHIDĂU

triere a produselor. În prezent, compania nu colaborează la nivel local
cu brokeri, însă am mărit numărul de agenţi.
Piaţa auto din acest judeţ a urmat trendul crescător existent
la nivel naţional. Astfel, s-a ajuns la un alt aspect important al pieţei
locale, datorită relaţiei dintre asigurători şi service-urile auto. În momentul acesta numărul de maşini la nivelul judeţului a crescut semnificativ, determinând şi creşterea numărului de daune înregistrate. Cea
mai mare problemă apare în încercarea de a implementa împreună cu
service-urile sistemul AUDATEX. Mulţi dintre aceştia sunt încă reticenţi
şi văd acest sistem ca pe o ameninţare a încasărilor. Deşi nu multe, au
existat şi tentative de fraudă din partea clienţilor, de tipul înscenărilor de
evenimente rutiere, conform lui Robert Laurenţiu VLADA, Şef Serviciu
Asigurări Daune, Sucursala ASIBAN. În acest sens, se pun bazele unei
„liste negre” a clienţilor, la nivel local, care să atenţioneze întreaga
piaţă în legătura cu cei care prezintă antecedente în fraudă, dar şi a
celor „păguboşi”, care au o daunalitate foarte ridicată.
O clasă de asigurări care nu a avut succes în rândul vasluienilor a fost cea a asigurărilor de tip property, care la nivel judeţean
reprezintă 8,25% din totalul subscrierilor. Se promovează ideea că, în
caz de calamitate, despăgubirile vor fi suportate de Guvern. Deşi compania noastră a dus o campanie susţinută pentru a promova poliţele de

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - S1/2008
Compania

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA+CARTE
VERDE

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

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

Alte clase
de asigurări

1

ARDAF*

-

100,00

25,34

65,00

5,67

0,54

0,78

2,66

2

ASIBAN

36,16

63,84

25,04

7,81

4,99

2,32

23,11

0,57

3

ASIROM

8,18

91,82

NA

NA

NA

NA

NA

NA

4

ASTRA-UNIQA

-

100,00

29,30

52,49

10,89

2,03

-

5,29

5

BCR Asigurări

-

100,00

37,24

28,15

28,36

-

-

6,25

6

BT Asigurări

-

100,00

41,30

37,47

16,57

-

-

4,67

7

GENERALI

8,00

92,00

50,87

8,51

-

7,84

-

24,78

8

OMNIASIG

-

100,00

23,11

32,64

15,47

5,31

6,37

17,10

9

UNITA

-

100,00

29,24

60,69

8,17

-

-

1,91
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Intermedieri prin brokeri
Valoare
Compania

procentuală
%
18
10
8
10
15
1

ARDAF
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
BT Asigurări
OMNIASIG
UNITA

Punct de lucru
Adresa: Str.Huşiului, bl.158, sc.B,
ap. 41
Vaslui
Inspector daune:
Paul CREŢU
locuinţe, aceasta nu a avut succesul scontat. După inundaţii, interesul
populaţiei pentru acest tip de asigurare a rămas neschimbat, sau chiar
a scăzut, tocmai din cauza despăgubirilor guvernamentale, a declarat
Traian CHESA, Director, Sucursala ASTRA-UNIQA.
Astfel, în momentul de faţă, acest tip de poliţe sunt privite
ca o oportunitate ideală de a intra pe pieţe unde asigurările sunt
mai puţin cunoscute, cum ar fi mediul rural, şi de a promova întreg
portofoliul de servicii de asigurare, cu preponderenţă a asigurărilor
de locuinţe facultative care ar acoperi mai multe riscuri decât cele
cuprinse în proiectul de lege.
Există un potenţial mare pe acest segment, potenţial încă nefructificat; asigurarea obligatorie a locuinţei ar stimula piaţa acestor
tipuri de poliţe, a declarat Alina CONDURACHE, Director, Sucursala
ARDAF.
În ceea ce priveşte asigurările de viaţă, sectorul se află încă
la început, subscrierile din această clasă de asigurări reprezentând
5,85% din totalul pieţei vasluiene de profil, dar reprezintă un punct
de interes pentru companiile de asigurare din judeţ. Deşi nu este
o societate cu o tradiţie în asigurările de viaţă, ASIROM, liderul pieţei din judeţul Vaslui, a realizat subscrieri pe life, acestea atingând
8% din portofoliul companiei. Datorită reformei sistemului de pensii,
asigurările de viaţă au devenit mai vizibile. La schimbarea mentalităţii contribuie şi cei ce au plecat să muncească peste hotare, care intra
în contact cu acest domeniu, a declarat Adriana COSTEA, Director,
Agenţia BCR Asigurări de Viaţă.
În pofida acestor probleme, pentru unele societăţi, campania de aderare la un fond de pensii obligatoriu administrat privat
a avut un rol benefic asupra rezultatelor financiare înregistrate de
companiile de asigurare compozite: Am înregistrat cele mai importante creşteri pe segmentul asigurărilor de viaţă. Campania de pensii
pe Pilonul II a ajutat foarte mult la promovarea şi creşterea asigurărilor
de viaţă şi a pensiilor private facultative, a comentat Carmen Daniela
BUCHIDĂU, Director, Agenţia GENERALI Asigurări.

numerică
lei
709.941
280.400
482.960
90.891
636.000
16.578

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
ÎN JUDEŢUL VASLUI ÎN S1/2008*
Prime Brute Subscrise
Compania

S1/2008
mii RON
mii EUR

S1/2007
mii RON
mii EUR

Evoluţie
reală în
RON

Evoluţie
nominală
în EUR

1 ASIBAN

1.014,00

276,23

872,00

261,71

7,72

5,55

2 ASIROM

494,00

134,57

522,00

156,67

-12,33

-14,10

3 GENERALI

21,35

5,82

11,30

3,39

75,11

71,57

0,00

0,00

2,84

0,85

-99,87

-99,87

1.529,36

416,62

1.408,13

422,62

0,61

-1,42

4 BT Asigurări
TOTAL COMPANII

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ
ÎN JUDEŢUL VASLUI ÎN S1/2008*
Prime Brute Subscrise
S1/2008

Compania
1 ASIROM
2 OMNIASIG
3 ARDAF
4 ASIBAN
5 UNITA
6 BCR Asigurări
7 ASTRA-UNIQA
8 BT Asigurări
9 GENERALI
TOTAL COMPANII

S1/2007

mii RON

mii EUR

5.543,00
4.240,00
3.944,11
1.790,00
1.657,82
1.375,00
983,00
908,91
245,53
20.687,37

1.509,98 4.400,00 1.320,57
1.155,03 3.529,00 1.059,16
1.074,43 1.704,72
511,64
487,62 1.771,00
531,53
451,61 1.374,48
412,52
374,57 1.562,00
468,80
267,78
751,00
225,40
247,60
648,67
194,69
66,89
231,11
69,36
5.635,50 15.971,99 4.793,66

mii RON

mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală în
RON
EUR
16,70
11,30
114,33
-6,37
11,73
-18,45
21,25
29,80
-1,59
19,98

14,34
9,05
110,00
-8,26
9,48
-20,10
18,80
27,18
-3,57
17,56

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

Structura personalului şi distribuţia primelor brute subscrise
Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC

Angajaţi cu carte de
muncă

Angajaţi/colaboratori
Total

Subscrieri pe persoană (%)

Din care activi

Subscrise în (%)

Fizică

Juridică

55

45

Reşedinţa de judeţ
-

Restul judeţului

-

-

-

-

ARDAF*

4

31

27

-

-

-

-

ASIBAN

14

23

18

85

15

78

22

ASIROM

30

-

186

55

45

60

40

ASTRA-UNIQA

14

186

35

65

35

-

-

BCR Asigurări

15

28

16

40

60

48

52

BT Asigurări

16

110

64

-

-

-

-

OMNIASIG

22

421

163

40

60

66

34

UNITA

17

92

65

65

35

53,5

46,5

Sursa: Companiile
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Sucursala Vaslui
Adresa: Str. Ştefan cel Mare, bl.199,
sc.A, parter
Vaslui
Tel-Fax: 0235.312.627
Director Sucursală:
Dan Gabriel CĂRARE

Sucursala Vaslui
Adresa: Str. Ştefan cel Mare, bl.91
Vaslui
Tel/Fax: 0235.313.165
Director Sucursală:
Dumitru Cătălin GHINTUIALĂ

Concluzii şi perspective
Deşi problemele ridicate de şomaj şi de nivelul de trai nu au
fost încă soluţionate, semnele redresării au început să apară. Costul
scăzut al mâinii de lucru, apropierea de locaţiile industriale din cele
mai bogate centre economice din regiune (Iaşi şi Bacău), cât şi situarea la mică distanţă faţă de cele două aeroporturi internaţionale
constituie avantaje importante, făcând ca judeţul Vaslui să prezinte
interes pentru investitorii români şi străini.

Din punctul de vedere al segmentului asigurărilor, piaţa vasluiană are o bună capacitate de creştere, randamentul industriei de profil fiind în trendul ascendent care se consemnează la nivel naţional.
Totuşi, ca o particularitate a acestei pieţe consemnăm dependenţa strânsă dintre dimensiunea investiţiilor realizate şi care se
vor realiza şi dezvoltarea industriei locale a asigurărilor, căci, în momentul de faţă, numărul obiectivelor asigurabile existente în judeţ
este limitat.
Vlad BOLDIJAR
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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 instrumentul electronic de comunicare al
Programului „Unde Mă Asigur?”.
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Eveniment

> Problemele economice ale judeţului Vaslui, precum şi oportunităţile de dezvoltare au constituit subiectul
dezbaterilor din cadrul ZILEI ASIGURĂRILOR, eveniment care a reprezentat punctul culminant al Programului
“Unde Mă Asigur?”, desfăşurat în acest judeţ.

Asigurătorii din Vaslui
Identifică oportunităţile de dezvoltare

În cadrul conferinţei a avut loc, în premieră pentru
piaţa locală, publicarea topului companiilor de asigurări
în funcţie de subscrierile pe care acestea le-au realizat în
primul semestru al acestui an. Astfel, primul loc a fost ocupat de ASIROM, urmat de OMNIASIG, ARDAF şi ALLIANZŢIRIAC.
Printre principalele probleme care au fost abordate
în cadrul reuniunii au figurat mediul economic al judeţului
şi oportunităţile pentru activitatea de asigurare.
Vasluiul nu ne oferă un potenţial prea spectaculos
deşi, după rezultatele prezentate, se vede că asigurătorii îşi
fac treaba, a declarat Ion MARAGOCI, Directorul Zonal al
ASIROM, făcând referire la dificultăţile pe care companiile
le întâmpină în judeţ.
Cu suprafeţe arabile semnificative, de peste 72%
din totalul judeţului, Vasluiul prezintă un potenţial important pentru segmentul asigurărilor agricole, au declarat
reprezentanţii companiilor de profil din judeţ. Totuşi, în
acest moment, o parte insuficientă din aceste suprafeţe
sunt introduse în circuitul agricol, iar o parte şi mai redusă constituie obiectul unei asigurări. Asigurările agricole la
nivelul judeţului constituie una dintre principalele oportunităţi de dezvoltare. Până anul trecut, poliţele pentru asigurări
agricole erau încheiate prin AGRAS. În urma achiziţiei AGRAS,
OMNIASIG va avea un rol tot mai important în acest sector, a
declarat Directorul OMNIASIG Vaslui, Cătălin GHINTUIALĂ.
Analiza evenimentelor catastrofale a arătat că, în
ceea ce priveşte anul 2008, inundaţiile care au afectat o
mare parte a ţării nu au avut urmări majore în judeţul Vaslui.
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Numărul scăzut de daune înregistrate de asigurători a venit
ca o consecinţă a lucrărilor de îndiguire şi de amenajare a
reţelei hidrografice din judeţ. Cu toate acestea, puţini din
cei care au raportat pagube materiale au avut încheiată o
poliţă de asigurare.
Puşi în faţa unei comparaţii între Vaslui şi Bârlad,
oraşele care concentrează cele mai importante resurse financiare din judeţ, liderii companiilor au avut opinii similare. Vasluiul îşi păstrează avantajul statutului de reşedinţă de
judeţ, dar nu a reuşit să atragă noi investiţii. Mai mult, o parte
din cei care au investit în oraş şi-au relocalizat activitatea. În
schimb, în Bârlad există companii mici şi mijlocii orientate
către profit. Nu s-au făcut investiţii noi, dar s-au menţinut şi
s-au dezvoltat cele existente, a declarat Directorul ALLIANZŢIRIAC, Gheorghe ULILIUC.
Un punct important al discuţiei l-a reprezentat
analiza pieţei de brokeraj din judeţ. Directorul Sucursalei
OMNIASIG a subliniat o caracteristică importantă a regiunii:
aceea că, în judeţ, nu există o colaborare reală cu brokerii
de asigurare. Subscrierile prin brokeri nu influenţează volumul de prime brute subscrise ale companiilor, a continuat el.
Totuşi, unele companii văd în colaborarea cu intermediarii
o oportunitate de dezvoltare. La nivel local, Vasluiul nu oferă un potenţial foarte spectaculos. Am dezvoltat o relaţie de
colaborare cu un broker din afara judeţului, mizând astfel şi
pe clienţii externi. Pe viitor, brokerii sunt cei care vor forma piaţa, consideră Maricica SUMANARIU, Directorul Sucursalei
Vaslui a ASIROM.
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Rolul brokerului este din ce în ce mai bine înţeles atât
de către clienţi, cât şi de companiile de asigurări. Noi oferim
posibilitatea deschiderii unei francize MILLENIUM, partenerul
nostru putând astfel să acceseze cu uşurinţă întreg knowhow-ul necesar desfăşurării activităţii, un nume şi o marcă cunoscute şi respectate pentru 11 ani de excelenţă în asigurări,
a declarat Camelia ISACHE, Director General MILLENIUM
Insurance Broker.
Există un potenţial important pe segmentul asigurărilor property. Consider că în 3-4 ani, acestea ar putea chiar să
ajungă asigurările auto, din punct de vedere al subscrierilor.
În acelaşi timp, adoptarea şi intrarea în vigoare a proiectului
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor ar constitui un
stimulent pentru acest tip de asigurare, consideră Ecaterina
GRIGORAŞ, Director, BT Asigurări Vaslui.
Piaţa auto din acest judeţ a urmat trendul crescător
de la nivel naţional. Astfel, s-a ajuns la un alt aspect important al pieţei locale, datorită relaţiei dintre asigurători şi
service-urile auto.
În momentul acesta numărul de maşini la nivelul judeţului a crescut semnificativ, ajungându-se astfel şi la creşterea numărului de daune înregistrate. Cea mai mare problemă
apare în încercarea de a implementa împreună cu service-urile sistemul AUDATEX. Mulţi dintre aceştia sunt încă reticenţi şi
văd acest sistem ca pe o ameninţare pentru încasările lor. Deşi
nu multe, au existat şi tentative de fraudă din partea clienţilor, de tipul înscenărilor de evenimente rutiere, conform lui
Robert VLADA, Şef serviciu asigurări, ASIBAN Vaslui.
De asemenea, în cadrul aceleiaşi reuniuni, reprezentanţii sucursalelor şi agenţiilor locale de profil au dezbătut
asupra necesităţii colaborării eficiente între companii, atât
în ceea ce priveşte istoricul clienţilor, cât şi în ceea ce priveşte relaţia cu service-urile şi introducerea unor sisteme
informatice performante.
Mihai CRĂCEA
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Premii la ediţia Vaslui a ZAS - 2008

Alături de premiile pline de
savoare acordate de PERONI,
brand premium care sprijină
evenimentele regionale în
2008, participanţii au primit,
în urma tragerii la sorţi,
„Dicţionarul de Asigurări”
realizat sub egida UNSAR.
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> În contextul unui mediu economic care a favorizat dezvoltarea industriei asigurărilor, reprezentanţii companiilor de profil din judeţul Constanţa s-au reunit pentru a doua oară în cadrul evenimentului ZIUA ASIGURĂRILOR,
pentru a dezbate problemele cu care aceştia se confruntă la nivel local.

Potenţialul asigurărilor maritime

Cifrele pieţei regionale
Cu 602,28 milioane lei (180,47 milioane euro) prime brute subscrise pe parcursul exerciţiului financiar aferent anului 2007 - potrivit datelor provizorii comunicate
la începutul anului 2008 de Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor -, Regiunea de Dezvoltare Sud - Est (din care
face parte şi judeţul Constanţa) se situează la nivel naţional
pe poziţia a patra (excluzând Bucureştii), consemnând, faţă
de anul 2006, o dinamică pozitivă de circa 53% şi o cotă de
8,7 puncte procentuale din totalul primelor brute subscrise
la nivel naţional.
Totodată, 123,14 milioane lei (34,94 milioane euro)
este valoarea primelor brute subscrise în anul precedent
de companiile de asigurare care activează pe raza judeţului
Constanţa. Acest rezultat a clasat judeţul în fruntea topului
Regiunii de Dezvoltare Sud - Est (respectiv pe poziţia a cincea la nivel naţional), alcătuit în funcţie de volumul de prime brute subscrise, cu o cotă de piaţă la nivel regional de
29% (n.red.: în ordinea volumului de prime brute subscrise
s-au clasat judeţele Buzău, Galaţi, Brăila, Vrancea şi Tulcea).

Asigurările de la Marea Neagră
Ţinând cont de amplasarea geografică a judeţului, lucrările conferinţei - la care au participat reprezentanţi de marcă din industria asigurărilor, precum Ştefan
PRIGOREANU, MILLENIUM Insurance Broker, Andreea
RIZEA, Director Franciză, EUROINS, Gheorghe GRAD,
Director General, SRBA Broker de Asigurare, Viorel VASILE,
Managing Partner, SAFETY Broker, Sorin GRECEANU,
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Director General, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii,
şi Sergiu COSTACHE, Preşedinte, Media XPRIMM - au debutat cu analiza posibilităţilor pe care le oferă transporturile
maritime şi comerţul din porturile româneşti de la Marea
Neagră şi, implicit, despre potenţialul pe care acestea îl oferă societăţilor de asigurări de a-şi dezvolta portofoliul pe
aceste segmente.
Deşi compania noastă a fost dezvoltată la început pe
asigurări navale, acestea deţinând la un moment dat două
treimi din portofoliu, în prezent, segmentul nu este valorificat
la potenţialul său. Mai mult decât atât, astfel de contracte
intră în categoria riscurilor speciale şi sunt negociate în administraţiile centrale, a reliefat Alina COSTEA, Inspector de
Asigurări, ALLIANZ-ŢIRIAC.
În acelaşi sens, Ioana IONESCU, Director Adjunct,
Sucursala OMNIASIG, a subliniat: La nivel de companie, neam îndreptat către asigurări de nave fluviale, profitând astfel
şi de potenţialul oferit de Dunăre şi Delta Dunării.
Paradoxal, am întâlnit judeţe care nu se învecinează
cu Marea Neagră, dar care au încheiat numeroase contracte pe CASCO-naval, a declarat Dan POSTOLACHE, Director
Regional, EUROINS.
Dezbaterile au continuat cu referire la specificul turistic al litoralului, respectiv numărul mare de hoteluri din
zona Mării Negre. Plecând de la premisa că sunt asigurate mai puţin de jumătate dintre hotelurile din judeţ, Rada
ENACHE, Inspector Coordonator, ASIROM, a declarat: Am
reuşit să încheiem contracte de asigurare cu o parte din hoteluri, însă nu în măsura în care ne aşteptam. Majoritatea proprietarilor argumentează că desfăşoară o activitate de sezon,
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iar încasările din restul anului nu le permit să susţină costurile
unei poliţe de asigurare, deşi asigurătorii au făcut oferte foarte avantajoase.
Judeţul Constanţa concentrează 43% din potenţialul turistic al ţării, reprezentând una dintre cele mai importante zone turistice din România. Totodată, litoralul dispune de o salbă de 12 staţiuni în care funcţionează peste 280
de hoteluri, respectiv 420 de vile pentru turişti.
Până acum, daunele pe care hotelierii le-au înregistrat au fost foarte mici şi nu au existat situaţii care să îi pună
în dificultate, a precizat Dumitru VOLOSCIUC, Director,
Sucursala ASIBAN.
În partea a doua a discuţiilor s-a pus accent pe specificul local al asigurărilor de viaţă. Principala problemă evidenţiată a fost cea a resurselor umane.
Astfel, judeţul Constanţa nu reprezintă un caz atipic la nivel naţional, majoritatea reprezentanţilor companiilor de asigurări şi de brokeraj în asigurări prezenţi la ZIUA
ASIGURĂRILOR subliniind faptul că şi aici una dintre cele
mai „arzătoare” probleme este aceea de recrutare a personalului de specialitate, de atragere şi mai ales de menţinere
a acestuia în sistem (n.red.: potrivit Institutului Naţional de
Statistică, în Constanţa anului 2006, în sfera asigurărilor îşi
desfăşurau activitatea un număr de 361 persoane, raportul
salariaţilor în asigurări la total locuitori fiind de 1/1.977).
Companiile nu au luat în considerare faptul că oamenii de
vânzări bine pregătiţi au început să se îndrepte către alte domenii, în timp ce noii angajaţi sunt tot mai greu de găsit, a
declarat Vasile TRANDAFIR, Unit Manager, AIG Life.
În ceea ce priveşte criza financiară internaţională,
Izabela ŞTIUCĂ, Director, Agenţia AVIVA, consideră că asigurările de viaţă cu componentă investiţională au avut de
suferit din cauza scăderii încrederii clienţilor în pieţele de capital. Totuşi, poliţele de viaţă cu primă integrală au cunoscut
o dezvoltare vizibilă. Înăsprirea normelor de creditare poate
conduce la o disponibilitate monetară mai mare din partea
clienţilor, sume ce se pot îndrepta către asigurările de viaţă.
De asemenea, în cadrul întâlnirii de breaslă a pieţei locale de asigurări a fost acordată o atenţie deosebită şi
perspectivelor de echilibrare şi diversificare a portofoliului
companiilor, liderii locali venind cu propuneri de exploatare a claselor de asigurare mai profitabile, precum property, răspunderi civile, agricole şi dezvoltarea asigurărilor de
viaţă.
Mihai CRĂCEA

OCTOMBRIE 2008

Evoluţia primelor brute subscrise pentru principalele companii de asigurări
din judeţul Constanţa în perioada 2004 - S1 2008 (mii lei)
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Alături de premiile pline
de savoare acordate de
PERONI, brand care sprijină
evenimentele regionale în
2008, participanţii au primit,
în urma tragerii la sorţi,
„Dicţionarul de Asigurări”
realizat sub egida UNSAR.
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Media XPRIMM,

Pentru asigurări şi pensii
Sesizând nevoia de informaţii de specialitate a publicului din judeţele vizitate în cadrul Programului Naţional
„Unde Mă Asigur?”, Media XPRIMM continuă să promoveze conceptele de asigurări şi pensii private în mass-media
regionale şi locale.
Astfel, s-au pus bazele unei colaborări tot mai
strânse cu organismele locale de presă care şi-au fixat ca
obiectiv declarat informarea şi, de multe ori, chiar consilierea publicului în diverse probleme de natură socială şi
economică.
Cu ocazia vizitelor în reşedinţele de judeţ, reprezentanţii Media XPRIMM, cu sprijinul partenerilor media regionali şi locali, au participat la numeroase emisiuni şi au răspuns la întrebările publicului cu privire la aceste subiecte.
Prima invitaţie din luna septembrie a venit din partea studioului din Roman al postului Radio Nord-Est şi a fost
onorată cu ocazia recentei vizite făcute în judeţul Neamţ.
Emisiunea, de o jumătate de oră, a stârnit interesul ascultătorilor, astfel încât discuţiile s-au extins de la subiectul
asigurărilor la cel al pensiilor private. Totodată, ca urmare a
propunerii făcute de trustul media local, se are în vedere şi
propunerea Gazetei de Roman privind stabilirea unui parteneriat media permanent. Acesta va consta în furnizarea
de materiale pentru realizarea unei rubrici săptămânale
permanente de asigurări şi pensii private. Informaţiile vor
fi furnizate de către cele mai cunoscute şi vizitate portaluri
de asigurări şi pensii private din România, www.1asig.ro şi
www.pensiileprivate.ro.
Vasluienii au beneficiat şi ei, în luna septembrie,
de prezenţa Media XPRIMM prin intermediul postului local de televiziune IMPACT, care a acordat o oră de emisie,
în prime-time, unui talk-show despre asigurări şi pensii
private.
În săptămâna care a urmat, a fost rândul ascultătorilor de la malul Mării Negre şi din toată Dobrogea să
primească, timp de două zile consecutiv, prin intermediul
postului RADIO Constanţa, informaţii şi opinii privind piaţa
de asigurări şi piaţa pensiilor private. Astfel, în emisiunea
„Ora de profit” din data de 24 septembrie, care l-a avut ca
invitat pe Sergiu COSTACHE, Preşedintele Media XPRIMM, a
fost analizată percepţia publicului local asupra conceptului
de asigurare şi s-a discutat despre utilitatea, dar şi despre
problemele sistemului românesc de asigurări.

În data de 25 septembrie, sub genericul aceleiaşi
emisiuni, realizată de către un profesionist al presei locale, Dana STERGHIULI, a fost abordată reforma sistemului
de pensii; astfel, discuţiile au vizat aspecte privind cadrul
legislativ specific, impactul acestei reforme, întreaga emisiune subscriindu-se demersului de ridicare a nivelului de
educaţie în domeniu. De această dată, în studioul RADIO
Constanţa s-a aflat şi cel care este considerat „părintele sistemului românesc de pensii private”, Mihai ŞEITAN, Director
General al companiei GUILD Broker. Emisiunile realizate cu
aceste ocazii pot fi ascultate on-line prin accesarea portalului 1asig.ro, la secţiunea XPRIMM Radio.
Concluzionând, putem afirma că Media XPRIMM
are ocazia de a disemina informaţii din asigurări şi pensii
private şi de a promova activitatea acestor pieţe atât prin
intermediul presei centrale (cunoscute fiind colaborările cu
TVR 1, TVR2, The Money Channel, PRO Tv sau B1 Tv), cât şi
prin intermediul partenerilor din presa regională şi locală,
obţinând altfel o audienţă cât mai largă.

Oana NECULA

Dezbatere KIWI Finance
23 septembrie 2008
Grand Cafe Galleron, Bucureşti
KIWI Finance, lider pe piaţa de brokeraj bancar din România,
a organizat în data de 23 septembrie a.c., o dezbatere pe tema impactului normelor Băncii Naţionale (BNR) asupra pieţei de credite
din România. În cadrul acesteia, Anca BIDIAN, CEO-ul companiei,
a prezentat o analiză privind efectele normelor BNR asupra pieţei
bancare din România.

OCTOMBRIE 2008

Pe scenariul simulat în varianta pesimistă, clienţii pot accesa o
sumă cu 18% mai mare decât în euro, faţă de 26% în prezent, a precizat
Anca BIDIAN.
Suma care poate fi contractată în moneda europeană se
poate diminua cu până la 24% după implementarea noilor norme,
în timp ce creditele în USD vor înregistra o scădere medie de 18%.
Însă reaşezarea sistemului de creditare va genera o normalizare a
preţurilor pe piaţa imobiliară pe criterii definite.
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Marie KOVÁŘOVÁ
CEO şi Preşedinte al Directoratului
GENERALI Asigurări
În toamna acestui an, Marie KOVÁŘOVÁ
a fost nominalizată pentru a prelua funcţia de
Chief Executive Officer (CEO) şi Preşedinte al
Directoratului GENERALI Asigurări.
Viitorul CEO este de origine cehă şi vine la
GENERALI după mulţi ani de experienţă executivă
de succes alături de ČESKÁ POJIŠŤOVNA, cea mai
mare companie de asigurări deţinută de GENERALI
PPF Holding.

Cu Marie KOVÁŘOVÁ, atât GENERALI PPF
Holding, cât şi operaţiunile noastre din România
vor beneficia de experienţa profesională internaţională în domeniul asigurărilor şi în alte industrii.
Marie KOVÁŘOVÁ este un manager cu prestigiu, cu
abilităţi recunoscute, cu experienţă internaţională şi
orientare către rezultate, a declarat Vít SEDLÁČEK,
Membru al Comitetului Executiv al GENERALI PPF
Holding, responsabil cu activităţile în România.

Tudor MOLDOVAN
GENERALI PPF Holding
Tudor MOLDOVAN a acceptat oferta primită din partea Generali PPF Holding - aceea de a fi
direct implicat în toate proiectele de business ale
grupului din regiunea Europei Centrale şi de Est.
De la începutul colaborării cu GENERALI
Asigurări, în anul 2001, Tudor MOLDOVAN a ocupat funcţia de Director Executiv - Asigurări de
Viaţă, iar în septembrie 2004 a fost numit Director
General Adjunct, pentru ca în martie 2005 să promoveze ca Director General.

Din noua sa poziţie, Tudor MOLDOVAN
va participa la dezvoltarea proiectelor GENERALI
în regiunea Europei Centrale şi de Est, activitate
de importanţă majoră, atât pentru GENERALI PPF
Holding, cât şi pentru GENERALI Group.
A fost o experienţă minunată şi o onoare să
particip la succesul GENERALI în România. Mi-a făcut
plăcere să petrec toţi aceşti ani alături de angajaţii şi
de partenerii de afaceri cu care am lucrat, a declarat
Tudor MOLDOVAN.

Alexandru LEONDARI
Director de Distribuţie
AVIVA Asigurări şi Pensii

Mihaela MANATU
Director de Resurse Umane
INTERAMERICAN Group
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Alexandru LEONDARI este noul Director
de Distribuţie al AVIVA Grup România, înlocuindu-l pe Marius MOCANU. El va coordona departamentele de vânzări, bancassurance şi parteneriate
şi va raporta direct lui Shah ROUF, CEO al grupului
AVIVA în România.
Cu o experienţă managerială de peste şapte ani în domeniul asigurărilor de viaţă, experienţă
dobândită în cadrul AIG România, unde a ocupat

poziţii precum Senior Regional Executive şi apoi
GMD & FI Executive (Group Management Division
& Financial Institutions), Alexandru LEONDARI va
coordona activitatea canalelor de distribuţie ale
companiei AVIVA pe piaţa din România.
Directorul de Distribuţie al AVIVA Grup
România este de profesie medic. Şi-a început cariera în vânzări în 1990, în domeniul farmaceutic.

Mihaela MANATU este noul Director de
Resurse Umane al INTERAMERICAN Group, companie multinaţională cu peste 200 de angajaţi, membră a grupului financiar Vest-european, EUREKO.
Ea deţine o vastă experienţă în planificarea, organizarea şi coordonarea activităţilor de
resurse umane şi va fi responsabilă cu alinierea
acestora la strategia companiei.
Anterior, Mihaela MANATU a ocupat poziţii
importante în cadrul departamentelor de resurse

umane ale unor companii precum VODAFONE
România, RAIFFEISEN Bank şi PHILIP MORRIS
România.
Este o mare bucurie să o avem pe Mihaela
alături de noi şi avem încredere că expertiza ei va
contribui semnificativ la dezvoltarea strategiei
INTERAMERICAN de a deveni un angajator foarte atractiv pe piaţa asigurărilor, a declarat Frans
van der ENT, CEO, INTERAMERICAN Insurance
Company.
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Conferinţa Naţională de Vânzări – EUROINS
3 – 10 septembrie 2008, Egipt, Hurghada

În perioada 3 – 10 septembrie,
cei mai buni oameni de vânzări împreună cu top managementul EUROINS au
participat la cea de-a IV-a Conferinţă internă de vânzări a companiei.
Săptămâna petrecută în Egipt a
fost una plină de activităţi: de la excursii în Valea Regilor, la piramide, la Sfinx,
până la activităţi sportive. Desigur, nu
au lipsit conferinţele şi întâlnirile de afaceri.
Astfel, au avut prioritate activităţile de grup, atât cele de agrement,
cât şi discuţiile pe teme privind dezvoltarea profesională şi comunicarea internă. Cei mai buni oameni de vânzări au
fost recompensaţi cu diplome de merit
pentru activitatea depusă în ultimul an.
Totodată, a fost discutată atât strategia
de acţiune în campania de toamnă, cât
şi cea de dezvoltare a companiei pe termen lung.
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Team-building SAFETY Broker
19 - 21 septembrie 2008
Albota, judeţul Sibiu

SAFETY Broker a organizat în luna septembrie un team-building la Albota, în judeţul
Sibiu.
Acordăm o foarte mare importanţă programelor de motivare a resurselor umane, organizând team-bulding-uri de cel puţin două ori pe
an pentru o echipă în permanentă creştere, participăm la cursuri de specialitate la Institutul de
Asigurări, organizăm programe interne de pregătire şi nu numai, a declarat Viorel VASILE, Managing
Partner, SAFETY Broker.
Devenit deja tradiţie pentru companie,
team-building-ul de anul acesta a inclus un
concurs de pescuit, plimbări cu ATV-urile şi excursii la Bâlea Lac, unde căzuse prima ninsoare.
Au participat şi unii dintre partenerii companiei, tocmai pentru a simţi apartenenţa la echipa
SAFETY Broker.

GENERALI Asigurări şi BNP Paribas – Conferinţă de presă
10 septembrie 2008
Sediul Central GENERALI
GENERALI Asigurări şi BNP Paribas au lansat, în data
de 10 septembrie a.c., o asigurare de tip unit-linked cu investiţii în euro, denumită GENERALI EURO Garant 15. Moneda în
care se vor realiza investiţiile este euro, iar din mixul de instrumente financiare investiţionale vor face parte eurobondurile,
acţiunile pe pieţele europene, americane, japoneze, pieţele
de materii prime şi cele emergente.
GENERALI EURO Garant 15 se adresează persoanelor cu
venituri peste medie, care au deja asigurări de viaţă şi conştientizează beneficiile specifice unit-linked. Produsele structurate
reprezintă combinaţia optimă între siguranţă şi risc, îmbinând
instrumentele financiare clasice cu cele derivate, a declarat, în
cadrul conferinţei, Ovidiu RACOVEANU, Şef Serviciu Asigurări
de Viaţă, GENERALI.

EULER HERMES – Conferinţă de Presă
16 septembrie 2008
Casa Doina
După 5 ani de activitate în România, EULER HERMES a deschis o sucursală în Bucureşti, cu scopul principal de a îmbunătăţi gama de servicii oferite
clienţilor.
Noua sucursală va asigura protecţie pentru companiile locale şi internaţionale împotriva riscului de neplată generat de livrarea mărfurilor şi prestarea
de servicii cu plata la termen.
În paralel cu sucursala nou înfiinţată, EULER HERMES va continua să se
concentreze pe analiza de bonitate a clienţilor-debitori români şi pe monitorizarea acestora. Ţinta sucursalei o vor reprezenta clienţii cu cifră de afaceri de peste
1 milion euro.
În ultimii cinci ani ne-am poziţionat cu succes pe piaţa românească. Prin
noua sucursală şi echipa locală suntem încrezători că ne vom întări poziţia în viitor,
a declarat Cristina RUSULEANU, Director General, EULER HERMES România.

OCTOMBRIE 2008
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Seminarul "Dialog cu piaţa regională
de asigurări", organizat de CSA
25 septembrie 2008
Tulcea

Seminarul organizat la Tulcea face parte din ciclul de evenimente pe care Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor (CSA) îl dedică pieţei regionale de asigurări. Alături de reprezentanţii CSA, la eveniment au participat, din partea legislativului, Aurel GUBANDRU, Preşedinte,
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Camera
Deputaţilor, şi reprezentanţi ai autorităţilor
locale. Din partea UNSAR, Adina BĂCIOIU,
Director General Adjunct, ARDAF, a prezentat
activitatea Uniunii. UNSICAR a fost reprezentat
de Preşedintele Uniunii, Bogdan ANDRIESCU.
Temele supuse dezbaterii au abordat
aspecte privind: piaţa asigurărilor în prezent,
formarea profesională a intermediarilor în asigurări, protecţia consumatorului prin produse
de asigurare, Fondul de Protecţie a Victimelor
Străzii, modificări legislative în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto şi
piaţa de brokeraj din Regiunea de Dezvoltare
Sud-Est.

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări – Conferinţă de presă
25 septembrie 2008
Sediul ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

ALLIANZ-ŢIRIAC îşi îmbunătăţeşte oferta pe segmentul asigurărilor de viaţă prin creşterea competitivităţii poliţei Partener,
principalul produs de asigurare mixtă de viaţă cu participare la profit.
Astfel, poliţa oferă beneficii suplimentare potenţialilor clienţi
care doresc să achiziţioneze un produs de protecţie şi economisire
pe termen mediu şi lung, cu garanţii privind valoarea indemnizaţiilor acordate în caz de deces şi la maturitate.
Acordarea bonusului de fidelitate reprezintă una dintre cele
mai importante noutăţi pe care le propunem clienţilor noştri potenţiali. Garanţiile privind plata sumei asigurate şi participarea la un profit
minim rezultat din investirea rezervelor poliţei sporesc gradul de atractivitate al ofertei noastre, a declarat Masoud NOORMOHAMMADIAN,
Director Executiv Asigurări de Viaţă şi de Sănătate, ALLIANZ-ŢIRIAC.

AVIVA – Conferinţă de presă
29 septembrie 2008
Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria
Societatea de administrare a investiţiilor CERTINVEST, condusă de Eugen
VOICU, totodată Director General al AVIVA Pensii, a devenit AVIVA Investors, în cadrul unui proces de rebranding şi repoziţionare la nivel mondial al companiilor de
asset-management ale grupului britanic AVIVA.
Până acum, investiţiile fondurilor de pensii private în străinătate au fost
destul de mici - cele facultative nu au ieşit încă în străinătate cu plasamentele, iar
fondurile obligatorii aveau la finele lunii mai doar 1,7% din active investite în străinătate.
În cadrul aceleiaşi conferinţe, Shah ROUF, CEO al grupului AVIVA în România,
a declarat că AVIVA se pregăteşte să lanseze pe piaţă al doilea fond de pensii facultative, Pensia Max. Acesta va avea un profil ridicat de risc, investind mai mult în
acţiuni listate decât în fondurile cu profil moderat de risc.
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