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România se confruntă, iarăşi, cu un val de inundaţii cu impact devastator. 
Totodată, pe fondul crizei economice şi al absenţei resurselor pentru recon-
strucţie, autorităţile se declară neputincioase în a-i mai ajuta pe sinistraţi şi le 
recomandă... să se asigure.

Aşadar, în discursul public a apărut soluţia magică la orice efect al inunda-
ţiei: ASIGURAREA!

Astfel, după ce, ani la rândul, oamenii au primit asigurări că vor primi bani 
de la stat pentru reconstrucţia caselor, acum au ajuns să primească doar... 
îndemnul să se asigure. 

Cei ce recomandă aceasta par însă să uite câteva aspecte: asigurările nu 
salvează direct vieţi, nu construiesc diguri şi nu previn dezastre! Asigurările 
sunt doar o parte a unei atitudini proactive în faţa riscului, care trebuie com-
pletată cu o strategie naţională pentru crearea unei infrastructuri de preveni-
re a efectelor calamităţilor naturale.

În absenţa acestei strategii, riscul major pentru asigurătorii români devine 
acela ca ei să fie doar „cei care scot castanele din foc”.

P.S. Să nu uităm că este necesară o amplă campanie de informare a publicului 
larg. Altfel, impunerea, fără explicaţii, a încheierii unei asigurări riscă să genereze o 
reacție de respingere în rândul celor obişnuiţi să fie asistaţi şi să compromită însuşi 
conceptul de ASIGURARE.

Soluţia magică

La anul, dacă  nu ai casa asigurată, nu te mai întreabă 
nimeni nimic!

Traian BĂSESCU, Preşedintele României, iulie 2010
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Fără să exagerăm, dacă am exclude 
asigurarea RCA din totalul subscrierilor, Ro-
mânia ar avea o piaţă de asigurări apropiată 
ca structură de cele ale altor ţări cu o istorie 
mai bogată în domeniu.

Potrivit unui studiu realizat de IN-
SURANCE Profile, în primul trimestru al 
anului curent, dacă ar fi eliminate clasele de 
asigurări cele mai perdante din industrie, 
RCA şi CASCO, subscrierile ar totaliza 469,38 
milioane euro.

În primul trimestru al anului 2010, segmentul poliţelor de 
răspundere civilă auto obligatorie a generat mai bine de 35,7% 
din totalul pieţei de asigurări, situându-se în fruntea poliţelor 
încheiate de români. Totodată, cu un volum al subscrierilor de 
circa 200 milioane euro, asigurările RCA au consemnat o creştere 
nominală de două cifre în euro, de 16,5%.

Eliminând principala clasă de asigurări generatoare de busi-
ness, piaţa din România s-ar cifra după primele trei luni ale anului 
curent la 360 milioane euro, în scădere cu 10,2% comparativ cu 
primul trimestru din 2009.

Fără a lua în calcul poliţele RCA, topul companiilor din 
România ar fi condus de ALLIANZ-ŢIRIAC (49,4 milioane euro), 
OMNIASIG (39,3 milioane euro) şi GROUPAMA (35,2 milioane 
euro). Următoarele două poziţii ar fi ocupate de liderul pieţei de 
asigurări de viaţă, ING Asigurări de Viaţă (33 milioane euro), şi de 
liderul pieţei de asigurări generale şi al asigurărilor RCA, ASTRA 
Asigurări (31,4 milioane euro).

Din punctul de vedere al pieţei de brokeraj, dacă societăţile 
de intermediere nu ar mai vinde asigurări RCA, piaţa s-ar fi cifrat 
în T1/2010 la 105 milioane euro. 

Diversitate şi inovaţie în funcţie de cadrul legislativ
Flexibilitatea unei poliţe este dată în primul rând de cadrul 

legislativ care o guvernează. Aşadar, răspunderea civilă auto, fiind 
o asigurare obligatorie care are drept beneficiar terţele persoane 
păgubite, nu lasă loc de foarte multe inovaţii din partea compani-
ilor fără a nu respecta cu stricteţe normele supraveghetorului. To-
tuşi, chiar şi în contextul unei tendinţe de uniformizare a cadrului 
legislativ în interiorul Uniunii Europene, cadrul de reglementare 
variază destul de mult, cel puţin din punct de vedere al formei 
pe care o pot îmbrăca produsele de asigurare auto. De aceea, le-
giuitorul joacă un rol vital într-o piaţă, influenţând în mod direct 
capacitatea acesteia de a genera produse noi într-un domeniu 
suficient de sensibil la schimbări.

Puterea exemplului
Anglia – Istoria asigurărilor auto în Anglia începe încă din 

1930, când a fost introdusă o lege prin care devenea obligatoriu 
ca fiecare persoană care folosea un autovehicul pe drumurile 
publice să aibă asigurare de răspundere faţă de terţi. În prezent, 
legea care guvernează acest domeniu este Road Traffic Act, intra-
tă în vigoare în 1988, modificată ulterior în 1991. Prin intermediul 
acesteia, se stipulează că şoferii trebuie să fie asiguraţi sau să 
aibă un depozit de minim 500.000 lire sterline la secţia contabilă 

Mai mult decât RCA?

Mihai CRĂCEA
Editor

În acest moment, singurul 
argument pentru vânzarea 
unui RCA este preţul. Va putea 
însă această poliță, aparent 
banală, să creeze un plus de 
valoare pentru clienţii unei 
companii şi pentru păgubiţi? 
Cum se poate transforma 
clasicul RCA într-o clasă 
unde bătălia se va da 
pe beneficii şi nu pe 
preţ?
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a Curţii Supreme de Justiţie, destinat exclusiv despăgubirilor 
rezultate în urma accidentelor de circulaţie (suma este specificată 
încă din anul 1991).

Astfel, pentru a satisface cerinţele minime ale Road Traffic Act, 
există o asigurare de răspundere civilă, pusă la dispoziţia şoferilor 
prin intermediul companiilor de asigurări private. Din acest punct 
de vedere, companiile au libertatea de a oferi limite de acoperire.

Spre exemplu, într-o poliţă oferită în prezent de o companie 
din Marea Britanie, se oferă acoperire standard în timpul folosirii 
maşinii proprii de până la 20 milioane lire sterline pentru vătămări 
corporale şi de 1 milion lire sterline pentru daune materiale, la care 
se poate adăuga opţional o clauză prin care şoferul beneficiază de 
protecţie şi în cazul în care foloseşte un vehicul, altul decât al lui. 
De asemenea, ca şi în România, alţi şoferi care utilizează autovehi-
culul asiguratului sunt protejaţi, singura condiţie fiind specificarea 
expresă a numelor acestora în certificatul de asigurare. 

Statele Unite ale Americii – Asigurarea ce acoperă pagubele 
materiale şi vătămările corporale produse terţilor este obligato-
rie în majoritatea statelor, însă aceasta se aplică diferit în unele 
regiuni. Spre exemplu, în New Hampshire nu este obligatorie 
asigurarea, pe modelul „ballpark” (n red.: fiecare circulă pe dru-
murile publice asumându-şi acest risc). În Virginia, proprietarii de 
vehicule pot opta să plătească o taxă de 500 USD către autorităţi 
pentru fiecare maşină, evitând astfel să cumpere o asigurare. 

De obicei, minimul impus de lege este asigurarea de răspun-
dere civilă, cu anumite plafoane minime, în funcţie de tipul de pa-
gubă. Totuşi, este important de ştiut că limitele maxime nu sunt 
specificate, acestea putând fi stabilite doar de către justiţie.

De asemenea, penalizările pentru lipsa asigurării variază 
de la stat la stat, dar, de cele mai multe ori, acestea presupun o 
amendă substanţială sau suspendarea ori revocarea dreptului de 
a conduce. Nu în ultimul rând, această infracţiune se poate solda 
chiar şi cu zile de închisoare. Unele state, cum sunt California şi 
New Jersey, au introdus „Personal Responsibility Acts”, ceea ce 
pune o presiune şi mai mare pe şoferii fără asigurare. Această 
reglementare presupune ca şoferii care nu deţin asigurare să nu 
poată primi despăgubiri pentru daunele morale în cazul în care 
sunt răniţi fizic în orice fel în timp ce se află la volan.

O metodă inovatoare de reglementare, dar destul de greu de 
pus în practică, a venit de la Comisia pentru Transporturi din sta-
tul Arizona. Aceasta a propus ca plăcuţele de înmatriculare să fie 
eliberate de companiile de asigurări, ele expirând odată cu poliţa. 
Astfel, în momentul reînnoirii poliţei, şoferii ar trebui să se prezin-
te la compania de asigurări pentru a-şi putea prelungi acoperirea 
şi, implicit, valabilitatea plăcuţelor de înmatriculare.

Germania – În Germania, sistemul este similar celui din Ro-
mânia, astfel încât fiecare autovehicul supus înmatriculării trebuie 
să fie asigurat pentru răspundere civilă. Alături de aceasta, fiecare 
îşi poate asigura maşina pentru alte riscuri prin poliţa CASCO. În 
ambele cazuri, primele sunt calculate în funcţie de un profil bine 
stabilit al clientului.

Totuşi, există şi varianta de asigurare „fully comprehensive”, 
care reprezintă o poliţă de răspundere civilă auto la care se pot 

adăuga clauze caracteristice poliţelor CASCO. De asemenea, 
companiile pot oferta diferit în funcţie de limita de acoperire 
impusă de către stat. Aşadar, pe lângă această limită de acoperire, 
o companie poate oferi, contra unui cost de multe ori neglijabil, o 
altă limită de acoperire mult mai mare.

Clauze anexate poliţei RCA
Principala diferenţă faţă de sistemul românesc provine din 

faptul că, atât în Marea Britanie, cât şi în ţări precum Germania 
sau Statele Unite ale Americii, dispare treptat noţiunea de poliţă 
facultativă CASCO. În aceste sisteme, la poliţele obligatorii de răs-
pundere civilă se adaugă, contra cost, clauze specifice unei poliţe 
CASCO, fiecare având libertatea de a-şi selecta acoperirile. Aşadar, 
companiile pot oferi protecţie suplimentară, sub formă de clauze 
ataşate poliţei respective, pentru:
g răspundere civilă în cazul în care asiguratul utilizează o maşină 
închiriată;
g cheltuieli medicale de urgenţă pentru şofer şi pasageri în caz 
de accident (într-o anumită limită şi doar în ţări agreate);
g transportul vehiculului avariat până la cel mai apropiat service 
(fără a depăşi distanţa stabilită anterior) şi transportul şoferului şi 
pasagerilor până la domiciliu;

Cu siguranţă, atât pentru compania noastră, cât şi pentru 
celelalte, poliţa RCA  constituie un mijloc de promovare a tu-
turor produselor din portofoliu. Este produsul cu care mai ales 
agenţii persoane fizice reuşesc să pătrundă pe segmentul de 
retail şi să oferteze asigurări de bunuri, răspunderi etc.

În condiţiile unei scăderi a întregii pieţe a asigurărilor pe 
toate liniile de business, cu atât mai mult trebuie menţinut 
un echilibru între subscrierea de poliţe auto şi non-auto. 
Compania noastră este hotărâtă să păstreze un echilibru în 
subscrierea de poliţe RCA în 2010, chiar şi cu riscul de a avea 
un rol principal în regândirea sistemelor de vânzare pe diferite 
canale, pentru această perioadă de criză. Strategia noastră 
este cea a unui parteneriat între asigurător, canal de vânzare şi 
client, astfel încât, pe acest segment de asigurare obligatorie, 
calculul economico – financiar să fie pozitiv.

Mihail TECĂU 
Preşedinte Directorat 
BCR Asigurări 

Poliţa RCA este cea mai cunoscută, răs-
pândită şi vândută poliţă de asigurare din 
România. Este evident că trebuie să se ia 
în calcul această formă de asigurare. Sunt 
foarte mulţi ani de când se vorbeşte de 
cross-selling pe RCA. Toate companiile l-au 
încercat dar, din punctul meu de vedere, 
rezultate concrete şi concludente nu au 
putut fi măsurate cu exactitate. Consider 
că, mai degrabă, vânzarea RCA asigură o 
creştere consistentă a notorietăţii com-
paniei, ceea ce permite, în mod indirect, 
dezvoltarea vânzărilor pe alte forme de 

asigurare. Fiind o poliţă de asigurare la care 
singurul argument de vânzare este preţul, 
în cazul unor politici de cross-selling pot 
fi adăugate în pachet poliţe de asigurare 
„ingenioase”, cu preţuri reduse.

În mod cert, lupta în ceea ce priveşte 
preţurile, în perioada următoare, va fi 
din ce în ce mai grea şi vor câştiga acele 
companii care vor putea controla mai bine 
cheltuielile administrative şi de achiziţie 
şi care, astfel, vor putea oferi un tarif mai 
competitiv pe RCA.Iulius Alin BUCŞA, CEO, EUROINS
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g plata cheltuielilor veterinare în cazul în care în maşină erau 
transportate animale de companie (fără să depăşească o anumită 
limită);
g avarii ale parbrizului sau ale suprafeţelor vitrate ale maşinii; 
g avarii ale autovehiculului (acoperire similară unei poliţe CASCO);
g pierderea sau distrugerea bunurilor personale în caz de 
accident (într-o anumită limită şi excluzând banii şi obiectele de 
valoare);
g punerea la dispoziţie a unei maşini la schimb pentru asigurat 
(în baza acoperirii de tip CASCO) sau pentru cel păgubit, contra 
unor tarife preferenţiale;
g păstrarea beneficiului de „an fără daune” (valabil pentru cel 
mult o daună pe an), astfel încât, contra unei prime suplimentare, 
clientului nu i se va majora prima în anul care urmează;
g posibilitatea de renunţare la poliţa de asigurare într-un interval 
de timp prestabilit, contra unei taxe de anulare şi fără a se înregis-
tra daune.

Aceste clauze îşi pot găsi cu uşurinţă locul într-o politică 
de marketing mult mai agresivă. Pe piaţa românească au mai 
existat stimulente până acum, însă acestea făceau apel la nevoile 
imediate ale oamenilor. Ce se oferea de fapt? Bonuri de benzină, 
tichete cadou şi tot felul de alte stimulente care nu reprezentau 
decât o altă metodă de a returna clientului final o parte din prima 
de asigurare. 

În concluzie...
Ar putea companiile din România să ofere astfel de acoperiri 

suplimentare alături de RCA în acest moment? În mod cert, nu. 
Cel puţin nu în viitorul apropiat. Deşi astfel de beneficii ar aduce 
o notorietate de necontestat companiei care le pune în practică, 
acestea presupun costuri suplimentare pe care asigurătorii nu şi 
le pot permite în prezent.  

Totuşi, din punct de vedere al subscrierilor, importanţa asigură-
rilor RCA este evidentă, mai ales într-o perioadă în care, pe clasele 
facultative, vânzările sunt în scădere vizibilă. În primul rând, pentru 
că sunt poliţe obligatorii, la nivelul întregii pieţe, RCA-urile repre-
zintă o sursă de venit constantă şi indispensabilă într-un mediu 
economic în declin. În al doilea rând, pentru majoritatea jucătorilor 
din piaţă, renunţarea la RCA reprezintă o întrerupere a oricărui 
contact cu clienţi noi, deşi pare benefică din punct de vedere al 
daunelor. Astfel, în condiţiile unei pieţe cu un apetit scăzut pentru 
asigurări, lipsa RCA-ului s-ar traduce şi într-o scădere a posibilităţi-
lor de cross-selling şi, implicit, într-o dezvoltare slabă pe alte clase. 
Nu în ultimul rând, dacă în piaţă ar exista o politică unitară în ceea 
ce priveşte preţurile, această clasă ar putea cel puţin să nu mai pro-
ducă pierderi aşa de mari. Ba mai mult, dacă ar exista şi un sistem 
bonus-malus care să conţină un istoric mai îndelungat al clienţilor 
şi o subscriere bazată pe o analiză amănunţită a profilului asiguraţi-
lor, companiile ar putea spera chiar şi la un mic profit. 

Prin ultima noastră campanie, ne adresăm unei categorii 
cu nevoi speciale, cea a pensionarilor. Nu ne propunem să 
facem profit din această iniţiativă şi nu urmărim să atingem 
un anumit număr de clienţi. De altfel, strategia pe care am 
stabilit-o pentru anul acesta este de a ne orienta mai mult 
pe asigurările non-auto, dar trebuie să accept şi faptul că 
reducerea veniturilor, atât pentru pensionari, cât şi pentru 
angajaţii din sectorul bugetar, poate crea un handicap în 
ceea ce priveşte reînnoirea şi plata primelor de asigurare 
pentru poliţele în derulare... Oamenii îşi stabilesc priorităţi în 
viaţă, dar nu cred că ne vor acorda prima şansă sub această 
presiune psihologică, în loc să-şi cumpere mâncare sau să 
plătească pentru utilităţi. Noi încercăm să îi convingem totuşi 
că asigurarea este importantă, că este un modus vivendi în 
străinătate.

Constantin TOMA
Preşedinte
OMNIASIG

Prin noul produs, RCA alături de o poliţă de tip CASCO, 
compania doreşte să îşi scutească clienţii de timpul pierdut 
şi de neplăcerile cauzate în urma unui incident auto cu un 
şofer asigurat la altă companie. Astfel, beneficiarul noului 
tip de poliţă va primi direct din partea noastră despăgubi-
rea pentru daunele produse din vina unui alt şofer, urmând 
ca apoi compania să se ocupe de recuperarea banilor de la 
asigurătorul vinovatului. Este un produs inovator pentru piaţa 
din România, oferind pentru prima dată celor care deţin un 
RCA beneficii asociate poliţelor CASCO. Din estimările făcute 
până în prezent, recuperarea individuală a daunelor produse 
în urma unui incident auto poate dura şi câteva luni de zile, 
în vreme ce noul produs garantează că banii vor fi primiţi în 
cel mai scurt timp posibil. De aceea, această asociere este un 
stimulent puternic pentru vânzarea unei poliţe RCA.

Cătălin STROE
Director, Divizia de
Vânzări Alternative, ASIROM

Într-o piaţă dominată de RCA, posibilităţile de cross-selling pe alte produse încep să 
fie fructificate la întregul lor potenţial. Putem vorbi acum despre poliţe de asigurare a 
locuinţei oferite la un preţ redus în situaţia în care sunt cumpărate împreună cu un RCA, 
despre o poziţionare interesantă pe un anumit segment de clienţi ceva mai liniştiţi la vo-
lan – pensionarii, sau chiar despre un pachet de produse care include şi un mini-CASCO. 

Tendinţa de a oferi ca şi beneficii alte produse de asigurare, ca şi stimulent de vânza-
re, a devenit din ce în ce mai evidentă. Treptat, acoperirile şi serviciile suplimentare din 
gama celor menţionate anterior vor deveni din ce în ce mai des întâlnite, în primul rând 
pentru că beneficiile sunt mai mult decât clare. În concluzie, clienţii sunt cei care vor avea 
de câştigat cel mai mult din aceste experimente de marketing.

Alexandru D. CIUNCAN
Secretar General
APPA
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PRIMM: Care a fost impactul crizei 
economico-financiare asupra industriei 
europene a asigurărilor?

Michaela KOLLER: Aţi început cu cea 
mai dificilă întrebare... Este o perioadă 
în care noi, Federaţia asigurătorilor şi 
reasigurătorilor, experimentăm zilnic 
post-şocurile crizei, mai ales pe partea de 
legislaţie. Dacă ne uitam la portofoliul de 
investiţii al membrilor noştri, este uşor de 

observat că am avut de suferit ca urmare 
a crizei. Însă, privind industria asigurărilor 
în ansamblul ei, se poate afirma că a tra-
versat această „furtună economică” foarte 
bine. Mai mult decât atât, ea a reprezen-
tat, până la un punct, unul dintre factorii 
stabilizatori din acest mediu extrem de 
nesigur – ceea ce nu a fost neapărat de 
ajutor pentru industria în sine, în sensul 
că acum ne regăsim complet izolaţi de 
orice activitate legislativă. Atât la nivel 

european, cât şi la nivel internaţional, sunt 
în curs de desfăşurare multiple demersuri 
legislative, şi acesta este unul din planurile 
în care noi resimţim din plin criza, dincolo 
de impactul economic. 

Cu siguranţă, criza nu a fost declan-
şată de industria asigurărilor, noi am fost 
mai degrabă cei care am receptat-o. Însă, 
la nivel internaţional, atât instanţele de 
reglementare în domeniu, supraveghetorii 
şi guvernele, cât şi asiguraţii, resimt nevoia 
de a analiza rolurile jucate de toţi actorii 
din cadrul crizei.

Din punctul meu de vedere, cred 
că problema este în ce măsură sectorul 
nostru va fi subiectul unor noi reglemen-
tări. Acum ne aflăm în faza în care toată 
lumea încearcă să extragă lecţii ca urmare 
a crizei şi să găsească cele mai bune căi de 
a merge înainte. Cum sectorul bancar este 
în centrul atenţiei tuturor, ne confruntăm 
şi noi cu multe dintre soluţiile şi normele 
care sunt elaborate pentru bănci.

PRIMM: CEA a trimis recent o scrisoare 
ţărilor participante la Summit-ul G20, 
care a avut loc în Canada, rugându-le 
sa ia în considerare faptul că sectorul 
bancar şi asigurările sunt două industrii 
diferite şi că noul val de norme care va 
fi supus dezbaterii ar trebui să ţină cont 
de diferenţele dintre cele două indus-
trii. Cum comentaţi?

M.K.: Experienţa noastră recentă cu 
privire la consecinţele crizei şi la modul 
în care este ea “digerată” arată că orga-

Industria de asigurări s-a comportat, la un anumit nivel, ca un stabilizator într-un mediu economic 
extrem de incert şi volatil, marcat de furtuni economice. Desi asigurătorii nu au declanşat criza, ci 
doar au resimţit efectele ei, organismele abilitate pregătesc un val de reglementări care au drept 
obiectiv menţinerea stabilităţii în asigurări. Vă invităm să aflaţi modul în care acestea vor afecta 
industria de asigurări într-un interviu realizat în exclusivitate, la Bruxelles, cu...

Michaela KOllER
Director General
CEA – Comité Européen des Assurances 

Nivelul ridicat de participare la un astfel de exerciţiu (QIS5) 
indică nu doar interesul, dar şi gradul ridicat de pregătire a 
companiilor, căci ele vor să testeze ce înseamnă Solvency II, 
cum le va afecta afacerile și ce se va schimba.
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nismele de reglementare au în vedere 
în principal industria bancară, atunci 
când vor să elaboreze noi norme. Apoi, 
acestea sunt testate pentru a se urmări 
efectele lor şi asupra industriei asigurări-
lor. Este însă momentul să spunem că nu 
tot ceea ce are rezultate pentru sectorul 
bancar sau pentru alte tipuri de servicii 
financiare duce la aceleaşi rezultate op-
time şi pentru noi. Putem folosi o serie 
de linii directoare, dar este necesar să 
găsim răspunsuri de reglementare dis-
tincte şi diferite pentru sectorul nostru. 
Ceilalţi jucători de pe piaţă au compor-
tamente diferite; de asemenea, avem 
un profil de risc diferit faţă de celelalte 
sectoare financiare. 

PRIMM: Aţi vorbit despre un nou val de 
reglementări care va afecta, cu siguran-
ţă, industria asigurărilor. Care sunt, mai 
exact, aceste noi acte normative? 

M.K.: Sunt patru mari zone despre 
care putem vorbi. 

În primul rând, este direcţia legată 
de tot ceea ce înseamnă stabilitate şi 
menţinerea stabilităţii. Cred că una dintre 
principalele concluzii ale crizei este că, 
la nivel internaţional, dar şi în diferitele 
ţări şi regiuni ale lumii, nu a existat un 
suficient focus pe problemele macroe-
conomice. Ori, acum, supraveghetorii 
afirmă că este nevoie să ne uităm la riscul 
sistemic, la relevanţa sistemică, poate 
la nivel de instituţie, poate la nivel de 
sectoare întregi, şi este nevoie să lucrăm 
asupra acestei probleme. Industria de 
asigurări este şi ea preocupată de această 
direcţie de lucru, deoarece şi noi avem 
mari companii de asigurări şi reasigurări 

care ar trebui incluse în această dezbate-
re. Evident, deoarece sectorul asigurărilor 
este un investitor uriaş, s-ar mai putea 
argumenta şi că asigurările pot contribui 
la absorbţia şocurilor, creând o şi mai 
mare stabilitate. Într-un raport recent s-a 
arătat că asigurările, deoarece nu au ma-
nifestat în timpul crizei acelaşi compor-
tament ca alţi participanţi de pe piaţă, în 
lumina unei viziuni pe termen lung, au 
acţionat în sensul absorbirii şocului. În 
perfect acord cu cele afirmate mai sus, 
CEA doreşte să participe la dezbateri în 
care să demonstreze exact în ce privinţe 
asigurările funcţionează altfel decât băn-
cile şi pot avea acest mod de balansare, 
de echilibrare, care şi-a dovedit valoarea 
în timpul recentei crize.

A doua mare direcţie de lucru este 
reprezentată de supervizarea micropru-
denţială. Derulăm deja, de ceva vreme, un 
proiect la care am lucrat intens – Solvency 
II, în Europa. Credem cu tărie în acest 
concept, care este un rezultat al crizei de 
acum 10 ani. Acum avem de-a face cu o 
comunitate de supraveghere care este 
foarte impresionată de criză şi vrea sa 
introducă niveluri mai mari de prudenţi-
alitate în sistem, iar aceasta constituie în 
prezent un punct de discuţie. Noi atragem 
însă atenţia şi asupra riscului de a intro-
duce prea multă prudenţialitate în sistem. 
Am emis un raport în cursul acestui an, în 
care avertizam despre cerinţele excesive 
de capital, deoarece vrem să atragem 
atenţia asupra impactului negativ pe care 
acestea l-ar avea, nu doar asupra sectoru-
lui asigurărilor şi asupra asigurătorilor, dar 
şi asupra întregii economii şi, într-un final, 
asupra asiguratului. 

PRIMM: Cum privesc companiile de 
asigurări din Europa Centrală şi de Est 
perspectiva aplicării cerinţelor Solvency 
II ?

M.K.: Solvency II reprezintă o nouă 
paradigmă şi va implica o schimbare enor-
mă pentru toate pieţele, indiferent din ce 
zonă a Europei sunt. Un fapt care ne dă 
încredere este nivelul ridicat de participa-
re la studiul de impact cantitativ – QIS5. 
Nivelul ridicat de participare la un astfel 
de exerciţiu indică nu doar interesul, dar 
şi gradul ridicat de pregătire a compani-
ilor, căci ele vor să testeze ce înseamnă 
Solvency II, cum le va afecta afacerile, ce 
se va schimba. Este toată lumea pregătită? 
Dificil de spus, dar în mod clar există un 
interes în acest sector şi cei care nu au 
participat până în prezent la un studiu de 
impact cantitativ sunt încurajaţi să o facă 
acum. Comisia ne spune foarte clar că ar 
trebui să oferim sprijin în acest exerciţiu, 
iar noi, ca şi federaţie, vom încuraja asta, 
pentru că este singura modalitate de a 
descoperi dacă se potriveşte sectorului 
nostru sau dacă mai sunt probleme pe 
care trebuie să le identificăm. Apoi, odată 
ce vom avea datele disponibile, le vom 
utiliza în calibrările finale ale Solvency II. 

PRIMM: Un interes din ce în ce mai 
mare este acordat subiectului protecţiei 
consumatorilor, existând şi un număr 
crescător de dezbateri pe această temă. 
Cărui fapt îi datorăm intensificarea 
acestei tendinţe ?

M.K.: La nivel european, Michel 
BARNIER, Comisarul pentru Pieţe Interne 

Privind industria 
asigurărilor în ansamblul 
ei, se poate afirma că a 
traversat această „furtună 
economică” foarte bine. 
Mai mult decât atât, ea a 
reprezentat, până la un 
punct, unul dintre factorii 
stabilizatori din acest mediu 
extrem de nesigur – ceea ce 
nu a fost neapărat de ajutor 
pentru industrie în sine, în 
sensul că acum ne regăsim 
complet izolaţi de orice 
activitate legislativă.
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şi Servicii, în momentul în care a preluat 
această funcţie, în luna februarie a acestui 
an, şi-a exprimat foarte clar intenţia de a 
se concentra intens pe aspectele de pro-
tecţie a consumatorului şi deja a demarat 
o serie de demersuri în acest sens. 

Referindu-ne la efectele crizei, putem 
spune că, în anumite sectoare, consu-
matorii au fost dezavantajaţi, existând 
sentimentul că aceştia nu înţelegeau 
întotdeauna de ce au cumpărat un anume 
produs. De exemplu, binecunoscutele 
Certificate Lehman sunt mereu aduse în 
discuţie în astfel de dezbateri - consu-
matorii nu au fost în întregime conştienţi 
că îşi riscă o parte sau chiar toţi banii – şi 
acest aspect este dezbătut. 

A treia direcţie de lucru se referă la o 
dezbatere pe care o derulăm în prezent, 
cu privire la 3 zone ale protecţiei consu-
matorului: prima este aceea a creşterii 
gradului de informare, a doua este legată 
de canalele de distribuţie şi de măsura în 
care pot fi ele optimizate, din perspectiva 
consumatorilor, şi a treia este reprezentată 
de sistemele de garantare pentru asigurări 
– în ce măsură avem nevoie de ele.

Legat de primul aspect, s-ar putea 
comenta, privind dintr-o perspectivă a 
industriei, nu că avem prea puţină infor-
maţie, ci că avem uneori prea multe infor-
maţii. Nu ştiu ce sentimente vă încearcă 
atunci când vă citiţi poliţele de asigurare, 
dar nu cred că sunteţi motivaţi să o faceţi 
şi probabil că uneori vă pierdeţi în detalii, 
fără a surprinde esenţialul. Prin urmare, 
considerăm că ar trebui pusă la dispoziţia 
clienţilor o versiune mai scurtă a termeni-
lor şi condiţiilor unei poliţe, cu informaţiile 
relevante pe o pagină. În acest sens,  am 
propus supraveghetorilor europeni o 
formă standardizată, pe care o numim Key 
Investor Checklist.

În al doilea rând, problema distribu-
ţiei este una foarte delicată, căci avem 
de-a face cu cereri din alte sectoare (de 
exemplu, din cel al pieţei de instrumente 
financiare), care consideră că ar trebui să 
avem acelaşi reglementări ca şi ele. Refe-
rindu-ne la un al doilea canal de distribu-
ţie, cred că este important de observat 
că atât discuţiile despre informaţii, cât şi 
cele despre distribuţie au loc în contextul 
a ceea ce numim PRIPs (Package Retail 
Investment Products) – ceea ce înseamnă 
alte dezbateri, privitoare la măsura în 
care produsul de asigurare, mai ales de 
asigurare de viaţă, este asemănător cu alte 
produse care necesită acelaşi reglemen-
tări. Aici, subliniem încă o dată că există 
diferenţe distincte între diferiţii jucători de 
pe piaţă şi între diferitele produse, şi deci 
am pus la punct o formă standardizată de 
informaţii, unde se regăsesc şi câteva ele-
mente strict legate de probleme specifice 
asigurărilor. În ceea ce priveşte distribuţia, 
noi am insistat ca diferenţele şi potenţialul 
impact asupra sectorului nostru să fie tes-

tate, iar Comisia Europeană a acceptat să 
efectueze un studiu în acest sens. Pe piaţă, 
unde studiul se derulează în prezent, 
aceste reguli sunt testate în companiile 
de asigurări şi se doreşte a se stabili dacă 
există diferenţe sau dacă au un impact ne-
gativ. Rezultatele studiului sunt aşteptate 
în toamna acestui an. 

În prezent, ne aflăm în faza de pregă-
tire a Directivei PRIPs. Comisia nu a decis 
încă în totalitate în ce măsura PRIPs va 
fi implementată sau daca ea va avea un 
caracter obligatoriu. Este o fază de consul-
tări intense, de analize costuri-beneficii, 
studii, ceea ce constituie dovada unei 
foarte bune politici a Comisiei. La finalul 
acestui proces, calitatea reglementărilor 
se va îmbunătăţi considerabil, iar Comisia 
va înainta noi propuneri în acest sens. Aşa 
cum vedem noi lucrurile în prezent, vom 
avea o directivă PRIPs pentru cerinţele de 
informare, şi apoi ar mai putea fi diferite 
directive care să se refere la problema 
distribuţiei. 

PRIMM: Se vorbeşte în prezent despre o 
a doua directivă privind intermedierea 
în asigurări – IMD2. Care sunt principa-
lele provocări sau principalele puncte 
de interes legate de acest aspect?

M.K.: IMD trebuia să fie revizuită, de-
oarece în textul iniţial era deja specificat 
acest lucru. Comisia Europeană trebu-
ie, după cum este legal prevăzut, să o 
revizuias că în scurt timp. În plus, de când 
IMD a fost adoptată, au avut loc o mul-
titudine de evenimente. Avem directiva 
MIFID pentru piaţa bursieră, care impune 
anumite standarde, prin urmare avem o 

abordare de maximă armonizare, în vreme 
ce IMD a reprezentat un minimum de 
cerinţe. Prin urmare, Comisia Europeană 
consideră că este necesar ca şi IMD să fie 
adusă la un anumit standard – ceea ce va 
reprezenta, fără îndoială, o provocare. 

PRIMM: Care ar fi mesajul dumneavoas-
tră pentru asigurătorii români şi pentru 
cei din CEE, în general, în vremuri de 
criză?

M.K.: Un mesaj în vreme de criză? Nu 
sunt sigură că ar trebui să trimit un astfel 
de mesaj, în contextul în care noi ar trebui 
să transmitem mesajele primite de la 
asigurători către autorităţile de regle-
mentare, deci nu cred că mă voi folosi de 
această oportunitate. Sunt însă interesată 
în a primi mesaje de la piaţa românească 
de asigurări, este foarte important pentru 
noi să menţinem contactul cu aceasta. 
Noi, CEA, suntem o federaţie de asociaţii. 
Membrii noştri sunt asociaţii din 27 de 
state membre, principalele asociaţii, în 
plus mai avem şi membri din alte 6 state. 
Acestea sunt ţări din Zona Economică 
Europeană, Liechtenstein, Luxemburg 
şi Norvegia, Turcia ca membru fondator, 
Elveţia, Croaţia. 

În cadrul organizaţiei noastre, 
UNSAR joacă un rol activ, iar Florentina 
 ALMĂJANU face parte din Comitetul 
nostru Executiv şi este un contributor 
important, lansând numeroase propuneri.

Alexandru CIUNCAN
Vlad PANCIU 
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În majoritatea ţărilor, asigurarea de răs-
pundere civilă auto pentru pagube produse 
terţilor (RCA) este obligatorie, în vederea 
protejării publicului. Studiile realizate de 
instituţiile financiare internaţionale arată că 
în Africa, Asia Centrală şi Europa de Est pri-
mele de asigurare auto reprezintă cel puţin 
30 la sută din veniturile totale din prime de 
asigurări non-viaţă. Acest fenomen poate fi 
explicat prin creşterea rapidă a flotelor auto. 
Un raport al Băncii Mondiale din anul 2009 
arată că în ţările din Europa de Est asigura-
rea RCA este prost înţeleasă. Proprietarii de 

maşini din aceste state percep această asigurare mai mult ca pe 
o formă de impozitare, de la care se pot sustrage, mai degrabă 
decât ca pe o formă de protecţie faţă de răspunderea personală - 
concept care nu este familiar pentru publicul larg.

Potrivit aceluiaşi raport, în Africa, Asia Centrală şi Europa, 
aproape 1,2 milioane de persoane sunt ucise anual în acciden-
tele rutiere. Tot anual, în aceste regiuni, răniţii şi persoanele care 
rămân cu handicap în urma accidentelor rutiere se situează între 
20 şi 50 de milioane de persoane. Atât Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, cât şi Banca Mondială arată că, fără măsuri adecvate, 

numărul persoanelor afectate de accidentele rutiere va spori dra-
matic până în anul 2020, în special în ţările în care se înregistrează 
o creştere rapidă a flotelor auto. 

Studiile Băncii Mondiale au arătat că accidentele rutiere cu vic-
time - morţi şi răniţi - au o frecvenţă de opt ori mai mare în ţările în 
curs de dezvoltare comparativ cu rata înregistrată în statele indus-
trializate. Pentru a sublinia gravitatea acestor statistici, Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii a clasificat accidentele rutiere ca fiind o „epi-
demie ascunsă”. Printre cauzele acestei statistici negre, identificate 
de instituțiile internaționale, se regăsesc calitatea infrastructurii 
rutiere, a autovehiculelor, dar şi comportamentul şoferilor.

Asigurarea auto RCA are potenţialul de a fi un instrument 
puternic în promovarea responsabilităţii personale. Însă, pentru a 
se obţine acest rezultat, trebuie să fie comunicată în mod eficient 
legătura dintre consecinţele provocate de un accident şi rolul 
asigurătorului, care plăteşte pentru aceste consecinţe. Sistemul 
bonus-malus, introdus anul acesta şi în România, are, în statele 
dezvoltate, efecte puternice asupra şoferilor, care se simt respon-
sabili pentru comportamentul în trafic.

Persoana prejudiciată este pilonul principal al RCA-ului. Din 
acest motiv, această asigurare este şi obligatorie. Ce se întâmplă 
însă dacă cel care produce o daună, într-un accident rutier, nu are 
asigurare RCA?

Asigurarea RCA, 
instrument de promovare 
a responsabilităţii personale

Dana DOBRE
Consilier Comunicare 

UNSAR

Asigurarea auto este probabil cel mai important tip de asigurare vândut în ţările 
în curs de dezvoltare şi poate fi prima clasă de asigurare de care publicul larg ia 
cunoştinţă. 
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Potrivit Directorului General al Fondului de Protecţie a Victi-
melor Străzii (FPVS), Sorin GRECEANU, România a intrat, din acest 
punct de vedere, într-o oarecare normalitate, întrucât, compara-
tiv cu alte state, numărul neasiguraţilor RCA nu este semnificativ.

La nivelul FPVS nu avem multe cazuri de neasiguraţi, comparativ 
cu alte ţări. Sigur, dacă ne comparăm cu Elveţia sau Suedia, probabil 
avem mai multe cazuri. Dar dacă ne comparăm cu pieţe aşezate, 
dar cu o mentalitate „sudistă”, ca Anglia sau Italia, nu stăm rău. Sunt 
relativ puţini neasiguraţi sau, mai bine-zis, sunt puţine cazuri care 
ajung la noi. Din punct de vedere al numărului de daune avizate la 
FPVS, raportat la numărul total de daune al pieţei RCA, ne încadrăm 
mult sub 1%, a arătat Sorin GRECEANU, la cursurile Şcolii de vară 
în asigurări, eveniment organizat de Uniunea Naţională a Socie-
tăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR). Acesta a 
precizat că asigurătorii autorizaţi RCA au făcut eforturi deosebite, 
în perioada anilor 2007 şi 2008, astfel încât acum FPVS dispune 
de fonduri suficiente pentru a acoperi potenţiale riscuri mari.

Avem disponibilităţi financiare de aproximativ 25 milioane euro. 
Este suficient nu pentru un an, ci pentru mai mulţi. Fondul a plătit, 
la nivelul anului 2009, despăgubiri totale undeva la 3,2 milioane lei, 
adică sub un milion euro, a subliniat GRECEANU.

În România, sunt asigurate RCA şi figurează în CEDAM peste 4 
milioane de autovehicule. Dar, potrivit statisticilor Poliţiei Rutiere, 
există peste 5 milioane de maşini înmatriculate. La nivel euro-
pean se discută încă despre metodele de apreciere a gradului de 
cuprindere în asigurarea RCA.

Una dintre metode ar fi raportarea numărului de daune plătite 
de Fond, produse de neasiguraţi, la numărul total de daune plătite 
de piaţa RCA. Aici stăm foarte bine. Dacă raportăm numărul de 
vehicule înmatriculate la cel al vehiculelor înregistrate în CEDAM, 
acolo stăm la limita suportabilului, undeva la 20%. Asta ar însem-
na că, dacă cei 20% neasiguraţi ar ajunge la noi, Fondul ar acorda 
despăgubiri care ar reprezenta 20% din totalul plătit de piaţa RCA. 
Cred că ar fi cel mai mare lichidator de daune din România, dar nu 
este cazul. Pare credibil astfel că din cele un milion de autovehicule 
neasigurate, probabil că mai multe sute mii nu mai circulă efectiv, a 
explicat GRECEANU.

Ce vor românii – tarife mici, 
despăgubiri cât mai mari

În ultimul an, tarifele RCA au dat naştere la numeroase po-
lemici. Dacă în cazul tarifelor s-a făcut trimitere la nivelul scăzut 
de trai al românilor – fără a fi remarcat apetitul acestora pentru 
maşini scumpe -, atunci când s-a vorbit despre daune toată 
lumea a fost de acord că acestea trebuie să fie la nivelul celorlalte 
țări europene, mai ales în cazul despăgubirilor pentru vătămări 
corporale şi al daunelor morale. În aceste zone însă, ar fi mai mult 
decât necesar să se ia în calcul nivelul de trai al românilor. Dacă în 
străinătate există instanţe specializate pentru piaţa de asigurări, 
din păcate, în România, acestea sunt inexistente. Asigurătorii 
s-au confruntat chiar cu dosare pentru despăgubiri materiale, 
pentru care instanţele au acordat daune mai mari decât sumele 
asigurate.

În Europa există colecţii de jurisprudenţă, care ajută în regulari-
zarea amiabilă a pretenţiilor de daune morale. Aceste colecţii ajută 
ambele părţi: şi partea păgubită, pentru a formula cereri rezonabile, 
potrivit jurisprudenţei şi altor sume acordate în situaţii similare, dar 
şi asigurătorul, care ştie cât să ofere într-un astfel de caz. Noi am în-
ceput un astfel de demers la nivel de Fond şi avem o colecţie, pusă la 
dispoziţie de toţi membrii noştri. Suntem la început şi avem doar 400 
de hotărâri judecătoreşti de acest gen, a explicat Sorin GRECEANU.

Potrivit acestuia, în România nu există încă un criteriu obiec-
tiv de stabilire a daunelor morale. Mai mult decât atât, criteriile 
de apreciere ale instanţelor locale sunt total necunoscute de 
asigurători.

În Spania, de exemplu, există un sistem gândit de asigură-
tori împreună cu Ministerul Public, care este obligatoriu pentru 

instanţe. În alte state, cum ar fi Germania, există sisteme interme-
diare, pe bază tabelară, care ajută persoanele implicate să stabi-
lească despăgubirile în mod amiabil. Atunci când nu se ajunge 
la o rezolvare pe cale amiabilă, instanţele pot decide valoarea 
despăgubirii, ghidându-se după acele tabele sau nu.

Potrivit Motor Insurance Bureau (MIB) din Marea Britanie, 
instituţie similară Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii, în 
fiecare oră, trei persoane sunt victime ale accidentelor produse 
de şoferi neasiguraţi RCA. MIB gestionează, anual, mai mult de 
30.000 de dosare de daună în care au fost implicaţi şoferi neasi-
guraţi.

Spre ce ne îndreptăm
Federaţia asigurătorilor europeni CEA a arătat, într-un raport 

dat publicităţii la începutul acestui an, că daunele de valori foar-
te mari, pentru vătămări corporale, au reprezentat peste 50% 
din totalul despăgubirilor plătite în statele Uniunii Europene. În 
Italia, despăgubirile pentru vătămări corporale reprezintă în jur 
de 70% din totalul daunelor plătite de asigurători, în timp ce, 
în alte ţări europene, acestea deţin o pondere de 20%. Dauna 
medie, la nivelul anului 2006, a fost de 3.188 euro, în scădere 
faţă de anii anteriori, în timp ce despăgubirea medie pentru 
vătămări corporale s-a situat la 11.597 euro, valoare în creştere 
anuală cu 3,4% în intervalul 2004-2006. În România, asigurătorii 
spun că ponderea despăgubirilor acordate pentru vătămări 
corporale în total daune plătite a depăşit, în 2009, nivelul de 
4%. Tot raportul CEA arată că, în medie, o despăgubire plătită 
pentru vătămări corporale este de trei ori mai mare decât dauna 
medie şi în jur de 50 de ori mai mare decât prima medie pentru 
RCA.

În ultimii cinci ani, cele mai mari două daune plătite în baza 
poliţelor RCA au fost înregistrate în Marea Britanie şi în Germania. 
Valoarea fiecăreia a depăşit 25 milioane euro. În cele mai multe 
ţări din Vestul Europei, cea mai mare daună plătită se situează 
între 5 şi 10 milioane euro.

În Europa, cea mai mare daună a fost plătită după accidentul 
din 24 martie 1999, din Tunelul Mont Blanc, care leagă oraşele 
Courmayeur (Italia) şi Chamonix (Franţa). La acea dată, 39 de 
oameni au murit din cauza unui camion belgian care a luat foc în 
tunel. Costurile totale ale acestui incident s-au ridicat la 89 mili-
oane euro, din care 35 milioane euro au fost plătite de companiile 
de asigurare.

Cea mai mare daună plătită în țările europene (2001-2006)

Țara Val. daună (mil. EUR) % din total daune RCA

Germania (2004) 25,6 0,20%
Marea Britanie(2002) 25,37 n/a
Franța (2006) 9,73 0,20%
Belgia (2006) 7,7 0,60%
Elveția (2007) 7,25 1,10%
Finlanda (2004) 5,9 1,30%
Portugalia (2004) 4,9 0,60%
Olanda (2005) 4,6 0,20%w
Cehia (2004) 4,5 0,80%
Italia 4,1 0,03%
Islanda (2004) 2,1 n/a
Estonia (2005) 1,53 3,90%
Grecia (2005) 1,4 0,20%
Ungaria (2002) 1,16 0,44%
Letonia (2006) 0,58 1,50%
Polonia (2004) 0,5 0,20%

Notă: Costurile includ provizioanele şi daunele plătite. Aceste sume au fost plătite atât pentru 
pagube materiale, cât şi pentru vătămări corporale

Sursa: CEA
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Principalii indicatori ai pieţelor de asigurări din ţările Europei Centrale şi de Est

Ţara
Total piaţă Asigurări de viaţă Asigurări generale Densitatea 

asigurărilor
Cota de piaţă

PBS Daune PBS Indemnizaţii PBS Daune Daune PBS
mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR EUR/capita % %

Albania 57,19 12,70 5,25 0,57 51,94 12,13 18,45 0,06 0,18
Bosnia şi Herzegovina 173,30 na 31,54 na 141,77 na 44,44 na 0,55
Bulgaria 849,99 393,53 114,87 46,98 735,12 346,55 113,33 1,96 2,72
Cehia 5.286,81 3.821,14 2.235,18 2.218,94 3.051,63 1.602,20 508,35 19,01 16,89
Croaţia 1.288,13 654,38 340,63 127,46 947,51 526,92 292,76 3,26 4,12
Estonia 366,83 205,35 133,42 67,95 233,41 137,40 282,18 1,02 1,17
Letonia 377,47 244,22 65,82 42,25 311,65 201,96 164,12 1,22 1,21
Lituania 446,61 306,99 140,12 66,67 306,49 240,32 131,36 1,53 1,43
Macedonia* 71,92 34,65 3,19 1,36 68,73 33,29 34,25 0,17 na
Muntenegru 64,22 na 8,08 na 56,14 na 107,03 na 0,21
Polonia 12.497,57 9.783,49 7.370,87 6.746,61 5.126,71 3.036,88 328,88 48,67 39,94
România 2.110,03 1.284,72 389,76 62,03 1.720,27 1.222,69 98,60 6,39 6,74
Serbia 559,98 234,68 82,44 19,55 477,54 215,13 75,67 1,17 1,79
Slovacia** 2.018,93 na 1.061,50 na 957,43 na 373,88 na 6,45
Slovenia 2.075,33 1.237,95 630,11 186,45 1.445,22 1.051,51 1.037,67 6,16 6,63
Ungaria 3.049,49 1.885,95 1.534,58 1.142,07 1.514,92 743,88 304,95 9,38 9,74
TOTAL CEE 31.293,82 20.099,75 14.147,35 10.728,89 17.146,47 9.370,86 254,00 100,00 100,00

* pentru Macedonia, rezultatele sunt aferente perioadei ianuarie-septembrie 2009
** pentru Slovacia s-au realizat estimări pe baza rezultatelor din primele nouă luni ale anului 2009

Criza mondială propune economiilor și pieţelor financiare schimbări radicale cu 
efecte pe termen lung. În pofida acestor „mutaţii”, recesiunea economică poate 
forţa şi chiar accelera transformări necesare în vederea maturizării pieţelor de 
asigurări. Raportat la pieţele din Europa Centrală şi de Est, cele cu care ne este cel 
mai uşor să ne comparăm, piaţa de profil românească este de talie medie, iar din 
punctul de vedere al tendinţelor, a urmat evoluţia regională.

România în Noua Europă
Aşadar, chiar dacă pieţele de asigurări 

ale „Noii Europe” au trecut în ultimul an de la 
ratele de creştere spectaculoase cu care îşi 
obişnuiseră partenerii la o variaţie negativă, 
schimbarea este numai una conjuncturală 
şi, pentru unele dintre aceste pieţe, inclusiv 
pentru cea a României, s-ar putea dovedi 
chiar ingredientul de care aveau nevoie 
pentru a opera ajustările calitative necesare. 
Potenţialul este în continuare foarte ridicat, 
iar nevoia de protecţie financiară a populaţi-
ei este indiscutabilă.

Potrivit Fondului Monetar Internaţional, economiile ţărilor 
Regiunii Europei Centrale şi de Est sunt catalogate în prezent în trei 
mari grupe: Polonia, cu cea mai robustă economie, patru ţări (Re-

publica Cehă, Slovenia, Slovacia şi România) ale căror economii ar 
putea creşte modest în 2010, respectiv cinci ţări (Ungaria, Bulgaria, 
Estonia, Lituania şi Letonia) pentru ale căror economii este estimat 
în 2010 un recul. Evident, prognozele realizate de FMI sunt datate 
înaintea mişcărilor recente din economia României.

A doua jumătate a anului va arăta acurateţea caracterizării de 
către FMI a economiilor Europei Centrale şi de Est. Ceea ce este 
deja cert este modul diferit în care ţările reacţionează la recesiu-
ne, această stare de fapt ducând şi la o diversificare a activităţilor 
economice din zonă.

Referindu-ne la industria asigurărilor, este deja evident faptul 
că această ramură financiară este una specială, care răspunde 
evoluţiilor economice cu o uşoară întârziere comparativ cu alte 
ramuri, prin urmare nu reflectă imediat fluctuaţiile ciclului econo-
mic. În consecinţă, este de aşteptat ca industriile de asigurări din 

Vlad BOlDIJAR
Editor
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CEE să se confrunte în următorii ani cu variaţii care să nu reflecte 
întotdeauna realitatea economică.

În 2009, rezultatele pieţei de asigurări din Europa Centrală şi 
de Est au arătat o diminuare a volumului de prime brute subscri-
se cu circa 7,6%, depăşind contracţia Produsului Intern Brut, care 
a fost de -5%.

Doar în 4 ţări piaţa de asigurări 
a crescut

Anul 2009, an de plină criză financiară, a marcat pentru 
majoritatea pieţelor de asigurări din CEE evoluţii descrescă-
toare, cu excepţia a patru ţări: Muntenegru (subscrieri de 64 
milioane euro, echivalentul unei creşteri de +6%), Republica 
Cehă (creştere în euro de 4,3%), Slovenia (evoluţie crescătoare 
de 2,8%), respectiv Bosnia & Herzegovina, creştere de sub un 
punct procentual.

Scăderile cele mai mari le-au înregistrat Ţările Baltice, Letonia 
şi Lituania, 25,5%, respectiv 22,5%, şi România, circa 13 puncte 
procentuale. O scădere semnificativă pentru totalul pieţei de asi-
gurări din CEE a consemnat şi liderul acestei regiuni, Polonia, de 
12%, de la subscrieri de 14,2 miliarde euro în 2008, la 12,5 miliar-
de euro în 2009. Per total, piaţa de asigurări din CEE a înregistrat 
o diminuare în monedă europeană de 7,6%.

În 5 ţări, densitatea asigurărilor este sub 100 euro
În anul 2009, albanezii au cheltuit în medie pentru a se asigu-

ra 18,5 euro, clasându-se la acest capitol pe ultima poziţie în to-
pul ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Sub 100 euro au cheltuit 
pentru produse de asigurare şi bosniacii (44,5 euro), macedonenii 
(34,3 euro), sârbii (75,7 euro) şi românii (98,6 euro).

În anul 2009, cel mai mult au cheltuit, în medie, pentru 
produse de asigurare, slovenii (1.038 euro/locuitor), fiind de altfel 
singurii cetăţeni din Europa Centrală şi de Est care au depăşit 
pragul de 1.000 euro.

Locuitorii Republicii Cehe au cumpărat anul trecut produse 
şi servicii de asigurare în valoare medie de 508 euro/locuitor, 
slovacii - de 374 euro, polonezii - de 329 euro, croaţii - de 293 
euro, ungurii - de 305 euro, bulgarii - de 113 euro, în vreme ce un 
locuitor al micuţului stat Muntenegru a achiziţionat servicii de 
asigurare în valoare medie de 107 euro. La nivelul CEE, indicatorul 
de densitate a asigurărilor s-a cifrat la 254 euro/locuitor.

România - pe a 4-a poziţie în CEE
Cu un volum total al subscrierilor realizate în anul 2009 de 

circa 2,11 miliarde euro, România s-a clasat pe a patra poziţie în 
topul ţărilor din Regiunea Europei Centrale si de Est, după volu-
mul total al primelor brute subscrise. Cota de piaţă a României în 
Regiune s-a cifrat la 6,7%, în scădere faţă de 2008, când indicato-
rul a fost de aproximativ 7,2%.

Pe primul loc în regiune s-a plasat piaţa de asigurări din Polonia, 
asigurătorii consemnând, în 2009, un volum total al subscrierilor de 
12,49 miliarde euro, în scădere cu 12% comparativ cu anul anterior. 
Cota de piaţă a Poloniei a fost în 2009 de circa 40%. Următoarele 
două poziţii au fost ocupate de asigurătorii din Republica Cehă (5,28 
miliarde euro, aferente unei cote de piaţă de 16,9%), respectiv de 
asigurătorii din Ungaria (subscrieri de 3,05 miliarde euro).

Polonia şi Cehia contribuie cu 68% 
din valoarea daunelor

În anul 2009, daunele avizate şi plătite de asigurătorii din 
Polonia şi Republica Cehă, cumulat, au reprezentat 67,8% (13,6 
miliarde euro) din totalul consemnat la nivelul Regiunii Europei 
Centrale şi de Est. 

Per total, la nivelul întregii regiuni, daunele avizate şi plătite 
au totalizat 20 miliarde euro, în creştere cu 17,5% comparativ cu 
anul 2008.

Ţările în care volumul de daune plătite a scăzut au fost Mace-
donia (-33%), Estonia (-11,9%), Letonia (-10,3%), Ungaria (-2,6%) 
şi Serbia (-1%).

Totodată, asigurătorii din 8 ţări ale regiunii au avut de plătit 
daune într-un cuantum mai mare. Astfel, în Republica Cehă, volu-
mul daunelor avizate şi plătite a crescut cu circa 49%, în Polonia,  
cu 38%, iar în Bulgaria, cu aproximativ 12%.

Pentru piaţa românească de asigurări, volumul daunelor 
plătite s-a majorat în euro cu 8,4%, iar pentru lituanieni şi croaţi 
cu aproximativ 4,5%. În Slovenia, daunele au crescut cu 3%, iar în 
Albania, cu aproximativ 1,5%.

Asigurările de viaţă – Cenuşăreasa anului 2009
Piaţa de asigurări de viaţă din Europa Centrală şi de Est s-a 

cifrat în anul 2009 la 14,15 miliarde euro, în scădere cu 13%, 
raportat la 2008. Linia asigurărilor de viaţă a fost cea mai afectată 
de criza mondială, în regiune, Polonia şi ţara noastră înregistrând 

Principalii indicatori pentru asigurările auto (2009)

Ţara
Total asigurări auto CASCO RCA Cota de piaţă

PBS Daune PBS Daune PBS Daune Daune PBS
mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR % %

Albania 34,61 10,95 4,48 3,23 30,13 7,72 0,18 0,36
Bulgaria 533,38 303,26 308,13 196,44 225,24 106,83 5,08 5,62
Cehia 1.526,84 828,05 626,94 404,69 899,90 423,35 13,87 16,08
Croaţia 537,47 302,69 137,44 107,96 400,02 194,73 5,07 5,66
Estonia 62,09 38,13 2,15 0,93 59,94 37,21 0,64 0,65
Ungaria 784,89 465,25 330,28 204,90 454,61 260,35 7,79 8,27
Letonia 143,06 97,61 68,59 56,15 74,47 41,46 1,63 1,51
Lituania 176,70 137,40 71,06 65,16 105,63 72,23 2,30 1,86
Macedonia* 44,33 23,91 9,94 5,83 34,39 18,09 0,40 0,47
Polonia 2.926,67 2.169,68 1.189,93 912,73 1.736,74 1.256,95 36,34 30,83
România 1.320,63 1.057,51 790,11 681,19 530,52 376,32 17,71 13,91
Slovacia 567,50 na 282,95 na 284,55 na na 5,98
Slovenia 565,40 400,04 242,42 215,48 322,98 184,56 6,70 5,96
Serbia 270,05 135,63 79,36 55,44 190,68 80,19 2,27 2,84
TOTAL CEE 9.493,62 5.970,11 4.143,78 2.910,13 5.349,80 3.059,99 100,00 100,00

* pentru Macedonia, rezultatele sunt aferente perioadei ianuarie-septembrie 2009
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Principalii indicatori pentru asigurările de tip property (2009)

Ţara
Total asigurări property Incendiu şi calamităţi naturale Daune la proprietăţi Cota de piaţă
PBS Daune PBS Daune PBS Daune Daune PBS

mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR mil. EUR % %
Albania 5,95 0,66 5,13 0,53 0,81 0,13 0,04 0,17

Bulgaria 142,10 20,60 109,63 15,31 32,48 5,29 1,36 4,03

Cehia 749,92 377,44 451,18 214,29 298,73 163,15 24,86 21,28

Croaţia 185,99 105,88 80,10 30,48 105,89 75,40 6,97 5,28

Estonia 58,35 24,85 37,30 11,66 21,05 13,18 1,64 1,66

Letonia 45,41 23,82 33,29 17,34 12,12 6,48 1,57 1,29

Lituania 64,47 35,53 na na na na 2,34 1,83

Macedonia* 11,86 4,99 4,14 0,83 7,72 4,16 0,33 0,34

Polonia 905,05 430,56 529,29 295,25 375,76 135,31 28,36 25,68

România 260,21 75,10 219,82 49,80 40,38 25,30 4,95 7,38

Serbia 126,27 43,70 48,26 9,45 78,01 34,24 2,88 3,58

Slovacia 230,50 na na na na na na 6,54

Slovenia 228,34 181,37 89,18 61,93 139,16 119,43 11,95 6,48

Ungaria 509,97 193,69 298,70 104,73 211,27 88,96 12,76 14,47

TOTAL CEE 3.524,39 1.518,19 1.906,02 811,60 1.323,38 671,03 100,00 100,00
* pentru Macedonia, rezultatele sunt aferente perioadei ianuarie-septembrie 2009

cele mai mari scăderi, câte 21% fiecare, urmate îndeaproape de 
Bulgaria, care a consemnat o depreciere de 19%. Practic, cele 390 
milioane euro prime brute subscrise au plasat ţara noastră într-un 
top al ţărilor din regiune pe a şasea poziţie, după Polonia, Cehia, 
Ungaria, Slovacia şi Slovenia.

În mod cert, recesiunea înregistrată de linia de asigurări de viaţă 
din Polonia a influenţat în mod puternic toată piaţa Europei Centrale 
şi de Est, asigurătorii polonezi generând circa jumătate din piaţa 
regională. 

Începând cu sfârşitul anului 2008, incertitudinea economică 
provocată de criză a generat un val de neîncredere în produsele 
de asigurare de viaţă din partea cetăţenilor, conducând la o dra-
matică scădere a apetitului pentru aceste produse. 

Cu toate acestea, numărul mare de răscumpărări s-a produs 
în prima jumătate a anului 2009, pe fondul reacţiilor emoţionale 
ale asiguraţilor, la aflarea veştilor „mai puţin bune” despre econo-
mia mondială. Această tendinţă spontană s-a regăsit în România 
şi în mai toate ţările din regiune, produsele de asigurare de tip 
unit-linked şi schemele de asigurare de grup (oferite ca beneficii 
extrasalariale) „având cel mai mult de suferit”.

România în TOP 50 asigurări de viaţă
BCR Asigurări de Viaţă şi ING Asigurări de Viaţă sunt cele două 

companii din România care s-au situat, în anul 2009, la nivelul Re-
giunii Europei Centrale şi de Est, între primele 50 de societăţi de 
profil. Astfel, cu un volum al subscrierilor de circa 60,2 milioane 
euro, BCR Asigurări de Viaţă s-a clasat pe poziţia 49, în vreme ce 
ING Asigurări de Viaţă a ocupat locul 28.

La nivelul primelor şase luni ale anului 2009, ING Asigurări de 
Viaţă ocupa locul 27, în vreme ce BCR Asigurări de Viaţă se situa 
pe poziţia a 57-a.

Lideri la nivelul Regiunii Europei Centrale şi de Est sunt „polo-
nezii” de la PZU ŻYCIE, care au înregistrat în anul 2009 subscrieri 
de 2,48 miliarde euro, practic cu circa 370 mii euro mai mult 
decât întreaga piaţă de asigurări din România.

De altfel, companiile poloneze au „monopolizat” clasamentul 
regional, TOP 10 cuprinzând 9 societăţi din Polonia şi una din 
Republica Cehă: CESKA Pojistovna, pe poziţia a 5-a. 

Alţi asigurători din România care s-au clasat între primele 100 
de societăţi de asigurare de viaţă din CEE au fost ALICO (locul 52), 
AVIVA (locul 87), ASIROM (90), ALLIANZ-ŢIRIAC (95), GENERALI 
(97) şi GROUPAMA (100).

Asigurările generale: sub presiune
În pofida unei scăderi de circa 10,8%, piaţa de asigurări gene-

rale din România se plasează pe a treia poziţie la nivelul ţărilor din 
Europa Centrală şi de Est. Totodată, cu un volum al subscrierilor de 
1,72 milioane euro, asigurătorii români au generat circa 10% din 
afacerile realizate în regiune (n. red.: în 2009, piaţa de asigurări ge-
nerale din spaţiul CEE s-a cifrat la 17,15 miliarde euro, în scădere cu 
2% raportat la 2008). Cota de piaţă a României este în scădere, în 
2008 asigurătorii din ţara noastră deţinând 11% din piaţa regiunii.

În 2009, segmentul asigurărilor generale a fost supus, în Euro-
pa Centrala şi de Est, mai multor presiuni şi incertitudini, mai ales 
asigurările auto, care domină pieţele de profil din România şi din 
Regiunea Europei Centrale si de Est, acestea generând circa 60% 
din totalul afacerilor jucătorilor din piaţa de asigurări non-life. 

Este evident faptul că vânzările de autoturisme reprezintă 
factorul principal care influenţează volumul de subscrieri pe 
acest segment, în special cele finanţate prin leasing financiar sau 
credite bancare, obiectul încheierii unei asigurări CASCO fiind o 
condiţie a contractului.

Tocmai de aceea, scăderea masivă de vânzări de autovehicu-
le, coroborată cu reducerea activităţii transportatorilor, a avut o 
influenţă majoră asupra scăderii cu circa 2 puncte procentuale 
a volumului de subscrieri pe segmentul asigurărilor generale în 
Europa Centrală şi de Est.  

Totodată, segmentul corporate a avut o contribuţie esenţială 
pentru deprecierea suferită de segmentul asigurărilor generale: 
companiile lovite de criza economică au căutat metode de „su-
pravieţuire”, segmentul asigurărilor căzând de multe ori „victimă” 
planurilor de reducere de costuri. 

Nu în ultimul rând, prăbuşirea sectorului imobiliar şi de 
construcţii a mai „tăiat” din business-ul asigurătorilor axaţi pe seg-
mentul non-viaţă, prin scăderea subscrierilor pe liniile property.

8 companii din România sunt în TOP 50 
asigurări generale

ALLIANZ-ŢIRIAC (locul 12), OMNIASIG (15), ASTRA Asigurări (21),  
GROUPAMA (24), BCR Asigurări (33), ASIROM (34), UNIQA (37) şi GE-
NERALI (45) sunt cele mai bine cotate companii de asigurări generale 
la nivelul Europei Centrale si de Est, volumul de subscrieri realizat în 
anul 2009 plasându-le între primele 50 de societăţi din regiune.
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Comparativ cu jumătatea anului 2009, două companii de 
asigurare din România au ieşit din TOP 50 regional: EUROINS, care 
ocupa locul 46 (în prezent pe 55) şi ARDAF, care se situa pe 49 
(acum pe 51).

În 2009, pe primul loc la nivelul regiunii s-a situat asigurăto-
rul polonez PZU (subscrieri de 1,9 miliarde euro), urmat la mare 
distanţă de „cehii” de la CESKA pojistovna (922 milioane euro 
subscrieri). A treia poziţie a fost ocupată de compania membră 
a VIENNA Insurance Group, KOOPERATIVA pojistovna din Cehia 
(880 milioane euro subscrieri).

Clasamentul este continuat cu al doilea asigurător al Poloniei, 
STU ERGO HESTIA, şi, respectiv, cu prima societate din Slovenia, 
TRIGLAV. Locurile 6, 7 şi 8 le-au revenit primului asigurător din Un-
garia, ALLIANZ, şi locurilor 3 şi 4 din Polonia: TUiR WARTA şi ALLIANZ 
Polska. A 9-a şi a 10-a poziţie au fost ocupate de primii asigurători 
din Croaţia şi Slovacia: CROATIA osiguranje şi ALLIANZ Slovenska.

Auto: Suntem pe locul trei la subscrieri 
şi pe locul secund la daune

Volumul total de subscrieri din asigurări auto (RCA, CASCO 
şi Carte Verde, însumate) consemnat de piaţa româneasca de 
asigurări în anul 2009 (1,32 miliarde euro) a plasat ţara noastră, la 
nivelul anului 2009, pe a treia poziţie în spaţiul Europei Centrale 
şi de Est. De asemenea, subscrierile aferente asigurărilor auto au 
cunoscut o scădere de circa -9,9%. Această depreciere este sub 
media pieţei de asigurări auto din CEE, care a fost de -4,8%.

Primele două poziţii au fost ocupate de Polonia (2,93 miliarde 
euro) şi Republica Cehă (1,53 miliarde euro). În urma României, 
pe locurile 4 si 5 au fost ungurii (785 milioane euro) si slovacii 
(568 milioane euro). Volumele de subscriere din asigurări auto 
cele mai scăzute s-au înregistrat în Estonia (62 milioane euro), 
Macedonia (44 milioane euro) şi Albania (35 milioane euro).

Dacă la nivelul subscrierilor România s-a plasat pe a treia 
poziţie (1,06 miliarde euro), la “capitolul daune”, ţara noastră a 
ocupat a doua poziţie, în urma Poloniei (2,17 miliarde euro), dar 
înaintea Republicii Cehe (828 milioane euro),  Ungariei (465 mili-
oane euro), respectiv Sloveniei (400 milioane euro).

Piaţa de asigurări auto din Regiunea Europei Centrale şi de 
Est a fost, în anul 2009, de 9,49 miliarde euro, în scădere cu 4,8% 
comparativ cu 2008, când s-a situat la 9,97 miliarde euro.

Dacă ne raportăm doar la asigurările RCA, activitatea desfăşurată 
de cele 13 companii din România care comercializează aceste poliţe 
a plasat ţara noastră pe a treia poziţie, şi după criteriul subscrierilor 
(530,5 milioane euro), şi după criteriul daunelor avizate şi plătite 
(376,3 milioane euro). Cele mai mari pieţe de asigurări RCA din 
Europa Centrala şi de Est se regăsesc în Polonia (subscrieri de 1,73 
miliarde euro şi daune de 1,26 miliarde euro) şi în Republica Cehă 
(subscrieri de 900 milioane euro şi daune de 423 milioane euro).

Totodată, din punctul de vedere al asigurărilor facultative 
CASCO, cele 790 milioane euro prime subscrise în anul 2009 au 
clasat România pe a doua poziţie din Europa Centrală şi de Est, în 
urma Poloniei (1,19 miliarde euro). Următoarele trei poziţii au fost 
ocupate de pieţele de asigurări din Republica Cehă (627 milioane 



20 Anul XII - Numărul 8-9/2010 |90-91| www.primm.ro

ceea ce s-a întâmplat în Europa Centrală şi de Est, evoluţia nomina-
lă a pieţei din CEE fiind în anul 2009 una pozitivă, de 2,8%.

Deprecierile cele mai mari le-au cunoscut, pe segmentul de 
asigurări property, pieţele de asigurări din Macedonia (-40%), 
Lituania (-35%), Letonia (-29%) şi Serbia (-13,5%). Pieţele de 
asigurări mai stabile, din ţările dezvoltate economic care formea-
ză Regiunea CEE, au înregistrat, în pofida unui 2009 “de criză”, 
creşteri importante pe segmentul de asigurări property: Slovenia 
(+14,5%), Polonia (+13,6%), Republica Cehă (+7,6%). Per total, în 
2009, asigurările property au generat în spaţiul CEE un volum de 
subscrieri de 3,52 miliarde euro, în creştere cu 2,8%, comparativ 
cu anul anterior.

Raportat la cota de piaţă pe care o deţine România pe 
această linie de business, cu un volum total al subscrierilor de 
circa 260 milioane euro pe segmentul asigurărilor property, ţara 
noastră se plasează pe locul al patrulea într-un top al statelor 
din spaţiul Europei Centrale şi de Est, cu o cotă de piaţă de 
7,4%. Cu un an în urmă, cota de piaţă a României în regiune era 
mai mare, de 8,4%. 

Cea mai importantă piaţă de asigurări property din CEE 
este cea a Poloniei (subscrieri de 905 milioane euro, în creştere 
cu 13,6% comparativ cu 2008), care deţine o cotă de piaţă de 
25,7%. Polonezii sunt urmaţi la mare distanţă de asigurătorii 
cehi (subscrieri de 750 milioane euro, în creştere cu 7,6%) şi de 
cei unguri, care deţin o cotă de piaţă de 14,5%. Astfel, Polonia, 
Republica Cehă şi Ungaria generează, însumat, mai bine de 
61% din totalul afacerilor pe linia de asigurări property din 
Europa Centrală şi de Est. 

Luând în considerare doar clasa a VIII-a de asigurări, cea 
aferentă poliţelor de incendiu şi calamităţi naturale, în pofida 
faptului că România se plasează din punctul de vedere al subscri-
erilor pe a patra poziţie la nivelul CEE, ţara noastră stă foarte bine 
la capitolul „raport daune-subscrieri”: 0,23. Cu alte cuvinte, pentru 
100 euro prime, asigurătorii români au plătit daune în cuantum 
de 23 euro. La acest capitol, mai sunt foarte bine plasate şi ţări 
precum Macedonia, Serbia, Bulgaria sau Albania, asigurătorii din 
aceste state plătind, pentru 100 euro prime subscrise, între 10 şi 
20 euro daune. Raportul daune/subscrieri nu i-a avantajat însă pe 
asigurătorii din Slovenia, Polonia şi Letonia, indicatorul cifrându-
se pentru aceste ţări între 0,50 – 0,70%.

Dacă ne raportăm doar la a IX-a clasă de asigurări, cea a 
daunelor la proprietăţi, România este codaşă în Europa Centra-
lă şi de Est, cu un volum de subscrieri de circa 40 milioane 
euro. La nivelul Europei Centrale şi de Est, într-un top pe 
această clasă de asigurări, ţara noastră s-ar situa de-abia pe a 
şaptea poziţie, în urma noastră situându-se state precum Bul-
garia (32 milioane euro), Estonia (21 milioane euro) şi Letonia 
(12 milioane euro).

O scurtă privire spre viitor 
Privind spre viitor, putem avea o viziune optimistă, nu prin 

prisma diminuării afacerilor asigurătorilor, ci prin evidenţierea 
transformărilor care au avut loc, criza forţând practic accelerarea 
trecerii la o etapă superioară: pentru companiile din România nu 
mai este importantă cota de piaţă, ci contează profitul, perioada 
de creştere cantitativă lăsând loc unei creşteri calitative.

De asemenea, asigurătorii au creat noi produse de asigurare 
adaptate condiţiilor actuale, în special pentru segmentul auto 
(asigurare RCA cu beneficii de CASCO, preţuri diferenţiate pentru 
pensionari etc.).

Totodată, pentru piaţa de asigurări din România, şi cea din 
„Noua Europă”, aşa cum denumeşte grupul ALLIANZ spaţiul 
Europei Centrale şi de Est, este de remarcat, că nu puţine sunt 
cazurile în care companiile de talie mai mică s-au comportat mult 
mai bine pe timp de criză, fiind mai flexibile şi adaptându-se 
astfel mult mai uşor la condiţiile de piaţă, rezultând un grad de 
concentrare al pieţelor de asigurări în reducere.

Top companii de asigurări de viaţă 
în Europa Centrală şi de Est

Nr. Ţara Compania
PBS 2009 Daune 2009
mil. EUR mil. EUR

1 PL PZU ŻYCIE 2.414,25 2.481,15
2 PL TUnŻ EUROPA 655,49 325,51
3 PL TUnŻ WARTA 634,47 785,88
4 PL ING TUnŻ 620,34 770,12
5 CZ CESKA Pojistovna 513,9 -
6 PL TU ALLIANZ ŻYCIE 451,68 293,11
7 PL AVIVA TUnŻ 405,54 546,79
8 PL PAPTUnŻiR AMPLICO 380,43 150,9
9 PL NORDEA POLSKA 295,01 278,45

10 PL GENERALI ŻYCIE 294,39 123,45
28 RO ING Asig. de Viaţă 123,68 3,48
49 RO BCR Asig. de Viaţă 60,21 -
52 RO ALICO 51,21 -
87 RO AVIVA 24,34 6,47
90 RO ASIROM 22,89 -
95 RO ALLIANZ-ŢIRIAC 20,68 1,77
97 RO GENERALI 19,91 2,36

100 RO GROUPAMA 18,62 5,98

Top companii de asigurări generale 
în Europa Centrală şi de Est

Nr. Ţara Compania
PBS 2009 Daune 2009
mil. EUR mil. EUR

1 PL PZU 1.896,49 1.262,03
2 CZ CESKA Pojistovna 922,13 -
3 CZ KOOPERATIVA Pojistovna 880,24 -
4 PL STU ERGO HESTIA 531,59 278,1
5 SL TRIGLAV 531,34 -
6 HU ALLIANZ 484,52 224,25
7 PL TUiR WARTA 452,62 307,12
8 PL TU ALLIANZ 389,85 234,19
9 HR Croatia 366,55 -

10 SK Allianz 363,61 -
12 RO ALLIANZ-ŢIRIAC 282,79 222,16
15 RO OMNIASIG 263 213,57
21 RO ASTRA 188,69 77,04
24 RO GROUPAMA 182,1 161,37
33 RO BCR Asigurări 135,95 91,47
34 RO ASIROM 133,58 -
37 RO UNIQA 117,22 97,46
45 RO GENERALI 99,73 52,51
51 RO ARDAF 77,25 61,65
55 RO EUROINS 71,38 35,1
76 RO CARPATICA Asig. 46,45 12,19
93 RO GARANTA 28,38 22,34

euro), Ungaria (330 milioane euro) şi Bulgaria (308 milioane euro). 
La capitolul daune avizate şi plătite pentru poliţe CASCO, ierarhia 
este asemănătoare: Polonia (913 milioane euro), România (681 
milioane euro), Republica Cehă (405 milioane euro), Slovenia (215 
milioane euro) şi Ungaria (205 milioane euro).

Property: În CEE a crescut, în România a scăzut
În anul 2009, subscrierile aferente asigurărilor property (incen-

diu, calamităţi  naturale şi daune la proprietăţi, însumate) au cunos-
cut o scădere de circa 9,7%. Această depreciere este în contrast cu 





22 Anul XII - Numărul 8-9/2010 |90-91| www.primm.ro

Parte a destrămatului Imperiu Roman, Liechtenstein – un 
stat cu o istorie tulburătoare, o monarhie constituţională care 
conferă puteri sporite suveranului, o ţară neutră în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial şi care a asigurat păstrarea tezau-
relor încredinţate de ţări implicate în numitul război… Şi totuşi, 
neutralitatea Liechtensteinului nu a împiedicat Cehoslovacia 
şi Polonia, după împărţirea teritoriilor la masa tratativelor, să 
exproprieze terenuri din Boemia, Moravia sau Silezia, mai bine de 
1.600 km2 care îi aparţineau, situaţie care a determinat ca relaţiile 
politice dintre aceste ţări să devină tensionate. 

Liechtenstein este şi una dintre puţinele ţări din lume care nu 
deţine forţe militare, armata fiind desfiinţată imediat după Războ-
iul Austro-Prusac, în care Principatul a luptat cu 80 de oameni. Abo-
lirea Confederaţiei Germane, după terminarea războiului, a eliberat 
Principatul de obligaţia de a întreţine o armată, iar Parlamentul a 
profitat de această ocazie, refuzând să aprobe orice alte cheltuieli 
militare. Prinţul a obiectat, susţinând ideea că o asemenea decizie 
ar lăsa ţara fără apărare, dar a abandonat-o pe 12 februarie 1868 şi 
a dizolvat armata. Ultimul soldat care a servit sub drapelul Liech-
tensteinului a murit în 1939, la vârsta de 95 de ani.

O altă „curiozitate” cu privire la Liechtenstein este aceea că a 
fost ultimul stat european care a acordat femeilor dreptul de vot, 
prin referendumul din 1 iulie 1984.

Astăzi, Liechtensteinul cunoaşte o prosperitate înfloritoa-
re, fiind un adevărat paradis fiscal, aflat sub sceptrul Prinţului 
Hans-Adam II. Politica taxelor reduse a atras numeroase companii 
externe, astfel încât, în prezent, numărul sediilor companiilor îl 
depăşeşte pe cel al locuitorilor, populaţia ţării înregistrând unul 
dintre cele mai ridicate niveluri de trai din lume.

Din punct de vedere organizatoric, Principatul, cea mai mică 
ţară vorbitoare de limbă germană din lume, cu o suprafaţă de 
numai 160 km2, se compune din 11 municipii, ca diviziuni admi-
nistrative, şi are capitala la Vaduz. Liechtensteinul este membru al 
Spaţiului Economic European, dar nu şi al Uniunii Europene.

Situaţia economică
În pofida dimensiunii mici şi a resurselor limitate, Liechtenstein 

este un stat prosper şi puternic industrializat, sectorul serviciilor 
financiare fiind vital pentru economia locală, totul reflectându-se, 
aşa cum am mai menţionat, în dimensiunea venitului pe cap de 
locuitor. Demne de menţionat, alături de sectorul financiar, sunt şi 
producţia şi exportul de dinţi artificiali şi proteze dentare, Principa-
tul situându-se, şi la acest capitol, pe prima poziţie la nivel mondial. 

În 2008, odată cu criza financiară, Liechtenstein a intrat sub 
presiune internaţională în raport cu ţările membre ale Organizaţiei 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) care au stabilit 
impunerea de sancţiuni împotriva statelor care nu respectă standar-
dele OCDE în privinţa taxelor. Un conflict special a fost cu Germania, 
pentru a îmbunătăţi transparenţa în sectorul bancar şi a sistemelor 
de impozitare. În acest demers, în decembrie 2008, Liechtenstein a 
semnat un acord pentru schimbul de informaţii fiscale cu SUA, iar 
în septembrie 2009, autorităţile din Principat au anunţat încheierea 
unui acord cu Germania privind schimbul de informaţii financiare 
secrete din sectorul bancar, pentru a evita evaziunea fiscală. 

Scurtă prezentare a pieţei de asigurări
La finalul anului 2009, pe piaţa de asigurări din Principatul 

Liechtenstein activau un număr de 41 de societăţi: 22 specializate 
pe segmentul de asigurări de viaţă, 14 pe segmentul de asigu-
rări generale şi 5 reasigurători. Demn de menţionat este că 12 
societăţi de asigurare sunt „captive”, fiind deţinute în proporţie de 
100% de o companie-mamă, rolul acesteia constând în prelua-

profil de \ar[ | Liechtenstein

În pofida teritoriului şi a resurselor limitate, Liechtenstein este un prosper şi 
puternic stat industrializat, sectorul serviciilor financiare fiind vital pentru 
economia locală. Aceste afirmaţii sunt confirmate şi susţinute pe deplin de 
venitul pe cap de locuitor, micuţul stat dintre Elveţia şi Austria poziţionându-
se, conform CIA World Factbook,  pe primul loc în lume, la acest indicator, chiar 
înaintea ţărilor arabe.

> Suprafaţa: 160 km2

> Populaţia: 35.002 (estimare, iulie 2010)
> Rata inflaţiei: 0,5% (2009)
> Produsul Intern Brut (PIB): 2,85 miliarde euro (2007)
> PIB/locuitor: 80.800 euro (2007)
> Moneda naţională: francul elveţian (CHF)
> Rată de schimb 31.12.2009: 1 EUR = 1,4844 CHF
> Prime brute subscrise (2008): 3,77 miliarde euro
> Prime brute subscrise (2009): 6,05 miliarde euro
(date provizorii)

liechtenstein,
micul gigant
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Liechtenstein | profil de \ar[ 

rea, acoperirea şi gestionarea unei părţi din riscurile asumate de 
grupul de origine. 

Activitatea majoră a societăţilor de asigurare o desfăşoară 
companiile de asigurări de viaţă, poliţele unit-linked fiind cele 
mai populare. Companiile de asigurări generale practică toate 
formele de asigurare. Totodată, asigurătorii locali deţineau în 
anul 2009 un număr de cinci filiale în ţările Spaţiului Economic 
European, trei în Elveţia şi una în Singapore.

Anul 2009: date provizorii
Pentru anul 2009, datele provizorii indică pentru industria de 

asigurări din Liechtenstein o dinamică pozitivă: veniturile din pri-
me brute subscrise s-au cifrat la 6,05 miliarde euro, comparativ cu 
3,77 miliarde euro cu un an înainte, creşterea fiind de circa 60%.

„Vinovate” pentru această dinamică pozitivă sunt asigurările 
de viaţă, acestea generând mai bine de 94% din totalul aface-
rilor asigurătorilor (5,69 miliarde euro). Asigurările generale au 
generat 5% din totalul pieţei (325 milioane euro), iar sectorul de 
reasigurări circa un punct procentual: 32,7 milioane euro. 

În acelaşi timp, activele companiilor de asigurare s-au majorat 
simţitor, de la 14,4 miliarde euro în 2008, la 21,3 miliarde euro în 
anul 2009.

Capitalurile sociale ale societăţilor de asigurare au crescut, 
însumat, în anul anterior, cu circa opt puncte procentuale, de la 
496 milioane euro în 2008, până la 536 milioane euro la finalul lui 
2009. De asemenea, numărul de angajaţi cu carte de muncă ai 
societăţilor de asigurare s-a majorat, de la 463 (în 2008) la 507 (în 
anul 2009).

Comparativ cu anul 2008, în 2009, FMA (Finanzmarktaufsicht 
Liechtenstein), autoritatea de reglementare şi supraveghere a 
pieţei de asigurări, a emis o autorizaţie pentru exercitarea activi-
tăţii de asigurare pentru o societate „captivă”.  Totodată, din con-
siderente economice şi structurale, două societăţi de asigurare au 
„predat în mod voluntar” licenţa de practicare a business-ului în 
Principatul Liechtenstein. 

În 2009, în baza dreptului de stabilire şi de liberă prestare a 
serviciilor, un număr de 375 de societăţi de asigurare din Spaţiul 
Economic European şi Elveţia şi-au desfăşurat activitatea în Liech-
tenstein. În 2008, numărul acestor societăţi se cifra la 344.

Din punctul de vedere al pieţei de brokeraj în asigurări, în 
2009, un număr de  3 societăţi de intermediere în asigurări şi-au 
încetat activitatea. Totodată, până la finalul anului precedent, 
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein a aprobat şi înregistrat un nu-
măr total de 70 de dosare de practicare a activităţii de intermedi-
ere în asigurări: 57 de companii de asigurare, respectiv 13 agenţi 
de asigurări.

În acelaşi timp, din punctul de vedere al brokerilor din Prin-
cipatul Liechtenstein care practică activitatea de intermediere în 
baza dreptului de liberă practică de servicii,  aceştia au activat în 
principal în Germania (38% din totalul intermedierilor), respectiv 
Elveţia şi Austria (ambele câte 31%).

Care este secretul?
Nivelul ridicat de trai, alături de sectorul financiar puternic, 

văzut adesea, în mod critic, ca un paradis fiscal, sunt principalele 
caracteristici ale Principatului Liechtenstein, ţară care este mem-
bră a Spaţiului Economic European, dar nu şi a Uniunii Europene, 
nemanifestând interes faţă de aderare.

De unde provin însă cele 6 miliarde euro prime brute subscri-
se de companiile de asigurări înregistrate în Liechtenstein? 

De altfel, întrebarea corectă ar putea fi: „Cui îi lipsesc cele 6 
miliarde euro?”

La o scurtă privire asupra listei de companii înregistrate la 
autoritatea de supraveghere din Principat, observăm pe lân-
gă nume cunoscute (UNIQA Versicherung Aktiengesellschaft, 
SCHWEIZERISCHE National Versicherungs Gesellschaft, BALOISE 
Life, SWISS Life, VIENNA Life Lebensversicherung, VIENNA Insu-
rance Group), societăţi captive şi companii de asigurare locale, 
care au în dreptul coloanei de „activitate transfrontalieră”  ţările 
de pe continentul european.

Interesant este faptul că, un număr de 8 companii (CartPrint 
Insurance AG, GLACIER Insurance AG, INFRASSURE Ltd., SCHWEIZE-
RISCHE National Versicherungs Gesellschaft AG, FORTUNA Lebens 
Versicherungs Aktiengesellschaft, LIECHTENSTEIN Life Assurance 
AG, LV 1871 Private Assurance Aktiengesellschaft, WEALTH Assu-
rance AG), au trecute în lista de ţări unde activează şi România. 

De altfel, Liechtensteinul a reuşit să-şi creeze o economie puter-
nică şi foarte diversificată, care se întemeiază pe un mare număr de 
întreprinderi cu acţionariat şi capital străin, entităţi de mai mari sau 
mai mici dimensiuni şi care au fost atrase de ratele de impozitare scă-
zute şi norme şi reglementări de ordin legislativ uşor de aplicat. 

Şi dacă ne întoarcem în demersul nostru de prezentare a 
pieţei de asigurări din Principat, răspunsul este clar: subscrierile 
de  6 miliarde euro au fost realizate în exteriorul ţării, prime care 
ar fi trebuit să aparţină companiilor de asigurări engleze,  belgi-
ene, olandeze, germane, italiene, elveţiene, franceze, spaniole, 
maghiare sau româneşti luând calea Liechtensteinului. 

Vlad BOLDIJAR

Evoluţia primelor brute subscrise (mil. EUR)
Anul 2007 2008 2009*

Asigurări de viaţă 4.030 3.534 5.690
Asigurări generale 170 239 325
Total 4.200 3.773 6.015

Surse: CEA Statistics, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
* Date provizorii

Numărul companiilor de asigurări
Tipul de companie 2007 2008 2009

Asigurări generale 13 14 14
Asigurări de viaţă 19 23 22
Companii de reasigurare 5 5 5
Total 37 42 41

Sursa: Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
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OVB a adoptat, încă de la începutul activităţii, un model 
complex de consultanţă financiară, care s-a dovedit de succes în 
cei 40 de ani de activitate ai concernului. Acest model a înregis-
trat o rezonanţă pozitivă şi în România. Pe lângă produsele de 
primă clasă oferite de parteneri prestigioşi, OVB se detaşează de 
concurenţii săi datorită consultanţei de calitate oferită de agenţii 
OVB, instruiţi conform standardelor concernului.

De la începutul anilor ‘90, OVB îşi extinde în mod consecvent 
reţeaua de distribuţie în Europa Centrală şi de Est. Avem con-
vingerea că statele din această regiune vor ajunge la un nivel 
apropiat cu cel din Europa de Vest în ceea ce priveşte puterea 
economică şi, implicit, nevoia de consultanţă în asigurări. Acest 
lucru ni s-a confirmat deja, în special în Cehia, Slovacia, Ungaria 
şi Polonia. OVB a reusit să crească în toţi aceşti ani şi să se extindă 
în noi regiuni. Astăzi, OVB este un pion important şi un brand 
cunoscut consumatorilor europeni.

Vasta prezenţă pe pieţele internaţionale este punctul forte 
al OVB. La începutul anilor ‘90, OVB a întrevăzut necesitatea 
unei expansiuni durabile. Între timp, îşi desfăşoară activitatea în 
peste 14 ţări europene, oferind consultanţă la 2,8 milioane de 
clienţi. Momentan, niciun concurent de pe piaţă nu poate depăşi 
avantajul pe care OVB l-a obţinut, fiind în multe ţări un pionier în 
domeniu. 

OVB are capacitatea de a recunoaşte din timp potenţialul 
unei pieţe. Deşi este încă tânără, societatea din România a reuşit 
să se poziţioneze cu succes, folosind experienţa internaţională a 
concernului OVB.

Dintr-o largă paletă de produse, consultanţii OVB aleg pentru 
fiecare client produsul potrivit, în cadrul unui proces de consul-
tanţă integrat şi complex. OVB este orientat spre client în mod 
consecvent, ceea ce reprezintă un avantaj decisiv. Clienţii noştri 
apreciază acest lucru şi văd în OVB un partener de încredere pe 
termen lung. Analiza situaţiei financiare, familiale şi profesionale 
a clientului este prima etapă a consultanţei. Planificarea integra-
lă a vieţii şi tendinţa de risc sunt, de asemenea, date de care se 
ţine cont. În baza acestor informaţii, consultanţii noştri dezvoltă 

o strategie de investiţie şi de asigurare. Aceasta va fi reevaluată 
şi eventual modificată periodic sau cu ocazia unor evenimente 
deosebite. 

Trendul ascendent al companiei noastre a primit un impuls 
deosebit în anul 2007, cu ocazia reformării sistemului de pensii 
din România. Noul sistem este bazat pe trei piloni. Primul 
pilon îl reprezintă pensia de stat şi este completat de pensiile 
private obligatorii şi de cele opţionale. Mulţumită consultanţei 
acordate clienţilor cu ocazia campaniei de înscriere la pensiile 
private obligatorii, un număr din ce în ce mai mare de oameni 
au căpătat încredere în noi şi apelează la serviciile noastre de 
consultanţă. Odată cu adâncirea crizei financiare, trebuie să 
arătăm clienţilor noi şi celor existenţi posibilităţile de asigurare 
a viitorului.

Criza financiară întăreşte în conştiinţa 
oamenilor necesitatea unei asigurări private 

În contextul situaţiei dificile de pe pieţele financiare, o analiză 
a situaţiei financiare personalizată pentru fiecare client, comple-
tată de o strategie investiţională şi de asigurări potrivită este mai 
importantă ca oricând.

Percepem o anumită nesiguranţă în rândul clienţilor, dar se 
simte din ce în ce mai mult că oamenii conştientizează faptul 
că sistemul de asigurări şi de pensii de stat nu le poate asigura 
viitorul pe care şi-l doresc. Datorită conceptului inteligent de 
produs, precum şi consultanţei orientate spre client, reuşim să 
ajutăm clienţii şi în momentele cele mai dificile şi chiar să folosim 
criza drept şansă.

Foarte mulţi oameni cred că, dacă nu vorbesc despre acciden-
te, vor fi feriţi de astfel de evenimente şi vor fi protejaţi doar de 
faptul că nu se gândesc la ele

Ştiaţi că ...
> În anul 2008, în România s-au produs aproximativ 30 de acci-
dente de trafic în fiecare zi?

parteneri de tradiţie

și
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> În anul 2008, în fiecare zi 7 persoane au decedat din cauza unui 
accident de muncă?

> În anul 2008, în fiecare zi 3 persoane au decedat în urma unui 
accident casnic?

> La fiecare oră, în România 2 persoane se rănesc într-un accident 
casnic?

> În România, în fiecare oră, 4 oameni rămân invalizi ca urmare a 
unui accident?

SIGNAL Iduna împreună cu OVB a lansat în prima jumătate a 
lunii aprilie 2010 o soluţie de asigurare de accident, nouă pe piaţa 
din România, care oferă, pe de-o parte, protecţie 24/24, 7 zile din 7, 
în cazul unui accident şi, în plus, la sfârşitul contractului, primele de 
asigurare plătite pe durata asigurării vor fi rambursate în întregime. 

Conceptul SIGNAL Sigur/SIGNAL Sigur Plus oferă:
g protecţie financiară în cazul unui accident;
g bani puşi deoparte – primele de asigurare plătite vor fi ram-
bursate la sfârşitul perioadei contractuale, fără a se ţine seama de 
indemnizaţiile plătite în timpul contractului; 
g indemnizaţie în cash în cazul unei invalidităţi din accident;
g plata de patru ori a sumei asigurate în cazul unei invalidităţi 
totale şi permanente;
g extra protecţie în caz de spitalizare, fracturi şi arsuri; 
g acumulare de capital, concomitent cu asigurarea protecţiei în 
caz de accident;
g garantarea ratei dobânzii anuale;
g participare la profit;
g indexare automată cu rata inflaţiei;
g preţ corect pentru un nivel ridicat de acoperire.

SIGNAL Iduna – tradiţie şi experienţă 
în domeniul financiar

De peste o sută de ani, compania SIGNAL Iduna este unul 
dintre cele mai recunoscute grupuri financiare, unul dintre liderii 
de pe piaţa germană a asigurărilor; în anul 2008, compania şi-a 
lansat operaţiunile pe piaţa din România, oferind pachete com-
plete de asigurări de sănătate, de viaţă şi de accident.

Încă de la început, obiectivele SIGNAL Iduna au fost legate de 
impunerea unui standard la nivel occidental pe piaţa asigurărilor, 
având ca puncte de reper rigoarea şi performanţa într-o piaţă 
sofisticată precum cea a Germaniei. 

Grupul SIGNAL Iduna este dedicat respectării următoarelor 
principii:
g performanţa şi competiţia sunt factori esenţiali pentru o dez-
voltare economică sănătoasă; 
g asigurările private de sănătate, de accident şi de viaţă sunt supli-
mente necesare şi alternative ale sistemelor publice de asigurări. 

Asigurarea privată de sănătate trebuie să fie o parte indispen-
sabilă a sistemului de securitate socială. 

Pentru a crea o reţea de distribuţie complexă şi eficientă, 
angajaţii, consultanţii şi partenerii SIGNAL Iduna sunt selectaţi 
astfel încât să corespundă în totalitate standardelor germane. 
Aceştia participă periodic la training-uri specializate, unde sunt 
pregătiţi pentru a interacţiona într-un mod cât mai profesionist 
cu potenţialii clienţi SIGNAL Iduna. 

În Germania, colaborarea OVB - SIGNAL Iduna este una de 
tradiţie şi de succes, iar parteneriatul din România se doreşte la 
fel de puternic, venind în întâmpinarea nevoilor clienţilor.

Andreea STATE

www.insuranceprofile.ro
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Forumul Economic Mondial (WEF - World Economic Forum) 
a lansat la începutul acestui an raportul asupra riscurilor globale 
pentru 2010. Această organizaţie, în colaborare cu câteva dintre 
cele mai importante instituţii financiare mondiale, printre care 
şi MARSH, elaborează un raport complet cu privire la riscurile ce 
vizează omenirea pentru anul în curs. Acest raport este cel mai 
popular de acest tip şi este prezentat şi discutat în cadrul Foru-
mului Economic de la Davos, organizat de WEF.

Această publicaţie a devenit cu atât mai aşteptată şi mai 
dorită cu cât criza economică a schimbat rapid riscurile care ame-
ninţă economia mondială. Astfel, ediţiile 2009 şi 2010 au fost cele 
mai căutate. După şocul suferit de economia mondială în 2008, 
2009 a fost anul analizei şi ajustărilor. În ceea ce priveşte riscurile 
mondiale prezentate în acest raport în ultimii cinci ani, acestea 
s-au schimbat foarte puţin. Ceea ce s-a schimbat dramatic este 
acceptarea idei că riscurile sunt globale şi interconectate, iar şo-
curile şi vulnerabilităţile nu mai sunt locale, ci globale. Totuşi, felul 
în care aceste riscuri sunt tratate diferă de la o locaţie la alta.

Riscurile în 2010
Primul lucru subliniat în acest raport este faptul că, la nivel 

global, se resimte o creştere acută a interconectivităţii economi-
ilor, iar această stare de fapt generează un risc sistemic crescut. 
Aşadar, este nevoie de măsuri globale unitare care să trateze 
aceste riscuri care ameninţă bunul mers al economiei mondiale. 
În al doilea rând, chiar dacă şocurile brute, precum incidente 
geopolitice grave, atacurile teroriste sau catastrofele naturale, 
pot avea un impact major, falimentul treptat sau riscurile ce cresc 
în intensitate sunt considerate, în această perioadă, mult mai de 
impact, dar şi mai probabile.

Deoarece aceste falimente şi riscuri sistemice evoluează într-o 
perioadă mai lungă de timp, ele pot fi grav subestimate. Aceste 
riscuri sistemice se referă la schimbările majore care pot afecta 
economia mondiala în următorii ani sau în următoarele zeci de 
ani. Spre exemplu, creşterea populaţiei mondiale, îmbătrânirea 
acesteia şi creşterea consumului au efecte directe asupra resurse-
lor, schimbărilor climatice, sănătăţii populaţiei şi politicilor fiscale. 

Apariţia mai multor poli de putere în economia şi politica mondi-
ală este o nouă schimbare sistemică. În acelaşi timp, două naţiuni, 
China şi Statele Unite, vor juca un rol important, prin politicile lor 
de economisire şi investiţii.

O a treia temă a raportului reia un subiect important din 
2009, care se referă la diferenţele de politici economice la nivel 
mondial. În condiţiile în care au crescut mult presiunile asupra 
guvernelor pentru rezultate pe termen scurt, s-ar impune rezol-
varea problemelor de unificare a legislaţiilor. Coordonarea mai 
bună a supravegherii la nivel macro, politici energetice eficiente 
şi noi mecanisme de gestionare a resurselor sunt aspecte cheie 
în reducerea expunerii la risc. Specialiştii implicaţi în redactarea 
acestui raport au indicat faptul că următorii ani sunt foarte im-
portanţi şi vor dovedi voinţa politică, viziunea şi disponibilitatea 
guvernelor, companiilor şi, de ce nu, indivizilor de a lua decizii 
dificile, dar care vor ajuta în lupta împotriva riscurilor.

Riscuri „vedetă“
Raportul World Economic Forum 2010 a punctat asupra 

câtorva riscuri ce se vor dovedi importante în acest an. Acestea 
pot avea o influenţă la nivel de sistem şi sunt strâns legate de ten-
dinţele pe termen lung ale economiei mondiale.

Lista riscurilor „vedetă” cuprinde:
g Crize fiscale, cu implicaţiile lor sociale şi politice

Drept răspuns la criza financiară globală, multe ţări sunt în 
pericol de a-şi extinde nivelul de îndatorare spre zone complet 
nesustenabile care, în schimb, vor exercita presiuni asupra ratei 
dobânzilor. Ca şi consecinţă finală, nivelurile de îndatorare 
nesustenabile vor degenera în crize sociale politice sau chiar de 
suveranitate financiară a unor state. Post-factum, se poate spune 
că acest punct reprezintă o previziune împlinită prin criza din 
Grecia.

g Scăderea investiţiilor în infrastructură, atât în proiecte noi, 
cât şi în unele existente, având astfel impact asupra creşterii 

Criza şi riscurile 
în 2010
Un raport global 
asupra stării riscurilor
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economice, asupra lipsei resurselor şi putând influenţa direct 
schimbările climatice

Numeroase studii la nivel global au arătat, în repetate rânduri, 
că largi segmente ale infrastructurii apei, energiei sau transpor-
tului au deficienţe structurale sau au funcţionalităţi depăşite din 
punct de vedere tehnic, necesitând investiţii anuale importante 
pentru evitarea unor catastrofe.

g Bolile cronice şi impactul lor, atât asupra celor mai avansate 
economii ale lumii, cât şi asupra ţărilor în curs de dezvoltare

Ca şi consecinţă a schimbărilor socio-demografice profunde, 
a schimbării obiceiurilor culinare şi fizice, bolile cronice continuă 
să se extindă rapid în ţările dezvoltate sau în curs de dezvoltare. 
Efectul direct este creşterea costurilor cu sistemele sanitare, con-
comitent cu reducerea productivităţii şi a creşterii economice.

g Crize provocate de bule ale activelor, precum cea din secto-
rul imobiliar

Riscul de scădere bruscă a preţurilor unor anumite active 
rămâne, şi în 2010, unul dintre cele mai puternice din spectrul 
aflat sub analiza experţilor WEF şi MARSH - acesta fiind atât pro-
babil, cât şi important din punct de vedere al efectelor sale. Există 
îngrijorări serioase cu privire la declinul dolarului american şi la 
ratele scăzute ale dobânzilor practicate la nivel mondial. Aceşti 
factori ar putea influenţa o nouă criză, de data aceasta cauzată de 
lichiditate, nu de îndatorare. Experţii sunt îngrijoraţi şi de faptul 
că recesiunea încă nu a atins punctul maxim în anumite zone ale 
globului.

Nivelul falimentelor în zona întreprinderilor mici şi mijlocii 
rămâne ridicat. Nivelul de neplată a creditelor, chiar şi a cardurilor 
de credit a atins un maxim istoric, fapt legat direct de nivelurile 
foarte mari ale ratei şomajului. Spre exemplu, şomajul de peste 
10% din Statele Unite este mult peste nivelul de 6,5%, luat ca re-
ferinţă în calculele actuariale folosite în designul acestor produse 
financiare.

Celelalte riscuri expuse în acest raport sunt totuşi la fel de im-
portante şi au nevoie de soluţii globale. Totuşi, acestea au şanse 
ceva mai reduse de a-şi manifesta întreg spectrul de efecte în cur-
sul acestui an. Raportul le evidenţiază cu scopul de a elimina lipsa 
de informaţie. Specialiştii implicaţi susţin că ignorarea riscurilor 
globale este una dintre cele mai grave, dar şi cele mai frecvente 
greşeli ale guvernelor, companiilor şi ale opiniei publice, în gene-
ral. Aceste riscuri includ:
g crima organizată trans-naţională;
g corupţia generalizată;
g lipsa biodiversităţii;
g vulnerabilitatea informatică.

Problema chineză
China pare să fi navigat cu succes prin apele tulburi ale 

recesiunii globale. Totuşi, motorul acestui rezultat pozitiv stă în 
cererea internă crescută, iar cererea internă a fost stimulată de 
creşterea volumului de creditare. Astfel, există un risc crescut 
ca banii să fi fost îndreptaţi către zone supraevaluate, cum ar fi 
sectorul imobiliar. O întrerupere a creşterii economiei chineze ar 
avea un efect direct şi important asupra pieţelor globale. Guver-
nul chinez are acum în faţă un număr important de provocări: 
creşterea cererii interne, pentru a contrabalansa lipsa cererilor la 
export, şi menţinerea monedei naţionale, renmimbi, la un nivel 
cât mai stabil.

Concluzii
Concluziile sunt simple, dar complexe în acelaşi timp. Criza nu 

a trecut, unele ţări nu au atins punctul maxim al acesteia, nesă-
buinţa guvernanţilor afectează economia globală, iar companiile 
care nu-şi reanalizează expunerea la risc sunt vizate de insolvenţă 
sau chiar de faliment.

by
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trebuie reţinute anumite concluzii de pe urma acesteia, atât de 
către asigurători, cât şi de către autorităţile de supraveghere. Un 
lucru este cert, şi anume faptul că aşteptările şi nevoile clienţilor 
s-au schimbat. În această perioadă de reorganizare a afacerilor, 
precum şi a politicilor de reglementare, consumatorii de servicii, 
autorităţile de supraveghere şi reprezentanţii industriei de profil 
au dezbătut asupra posibilităţilor de adaptare a sectorului la noi-
le realităţi ale pieţei, precum şi în ceea ce priveşte oportunităţile, 
dar şi ameninţările cu care se vor confrunta.

Uniunile profesionale ale pieţei româneşti de asigurări au 
fost reprezentate de Bogdan ANDRIESCU - Preşedinte, UNSICAR, 
Florentina ALMĂJANU - Director General, UNSAR, şi Constantin 
 NĂSTASE - Director Executiv, UNSICAR, în timp ce Asociaţia pen-
tru Promovarea Asigurărilor - APPA a fost reprezentată la eveni-
ment de Secretarul General al organizaţiei, Alexandru CIUNCAN.

Media XPRIMM a fost reprezentată la această Conferinţă de 
Adriana PANCIU, CEO, şi Alex ROŞCA, Redactor Şef al Publicaţiilor 
PRIMM. 

Tommy PERSSON: Industria asigurărilor 
nu a generat criza

Deşi afectată de criza financiară, industria asigurărilor nu 
este cea care a generat-o. Tocmai de aceea, CEA este de părere că 
măsurile de întărire a supravegherii sistemului financiar-bancar în 
plan european nu ar trebui să fie extinse şi asupra asigurătorilor, 
a declarat Preşedintele CEA, Tommy PERSSON, în deschiderea 
evenimentului.

Necesitatea majorării capitalizării, 
principala ameninţare

Creşterea cerinţelor de capital - aceasta este, în opinia 
participanţilor la evenimentul de la Londra, cel mai impor-
tant motiv de îngrijorare pentru asigurătorii europeni. Astfel, 
conform unui sondaj realizat chiar în cadrul Conferinţei, circa 
64% dintre cei prezenţi s-au aratat îngrijoraţi de capitalizarea 

eveniment interna\ional | LONDRA

Conferinţa Internaţională de Asigurări CEA – Ediţia a II-a
Insurance in a Changing World 
Londra, 11 iunie 2010

Tommy PERSSON, Preşedinte, CEA

Cea de-a doua ediţie a Conferinţei internaţionale  „Insurance 
in a Changing World”, care s-a desfăşurat vineri, 11 iunie, la 
Londra, organizată de CEA – Comitée Européen des Assurances, 
a avut loc în contextul în care, comparativ cu alte segmente ale 
pieţei financiare, industria de asigurări a înfruntat cu brio criza 
economică, dând dovadă de rezistenţă în faţa „furtunii”. Totuşi, 



29Anul XII - Numărul 8-9/2010 |90-91| www.primm.ro

LONDRA | eveniment interna\ional

de care asigurătorii vor avea nevoie după intrarea în vigoare a 
Solvency II. 

În acelaşi timp, doar 15% sunt îngrijoraţi de majorarea fiscali-
tăţii la nivelul industriei de profil, iar 14% au în vedere o posibilă 
introducere a unor noi reglementări privitoare la guvernarea 
corporativă.

Având în vedere climatul macroeconomic actual, cel mai mult 
vor avea de suferit companiile de asigurare ce urmăresc obiective 
pe termen scurt, de tipul cotei de piaţă. Criza a dovedit industriei 
că trebuie să se concentreze pe subscriere pe criterii tehnice, pe 
core-business-ul pe care îl cunoaşte şi să îşi asume riscuri pe care le 
înţelege, a declarat John KEOGH, CEO, ACE Overseas General, SUA, 
în cadrul conferinţei CEA.

Ameninţări majore pentru 
asigurătorii europeni

În industria asigurărilor, modelul de business este diferit de 
orice altă industrie financiară, motiv pentru care în acest do-
meniu ar trebui să existe reglementări specifice. Astfel, industria 

Mick McATEER 
Director 
Financial Inclusion Centre, Anglia

Rt. Hon. Lord REID, Preşedinte, 
Institutul de Studii de Securitate 
University College London

Peter BRAUMULLER 
Preşedinte IAIS - Asociaţia 
Internaţională a Supraveghetorilor

Steven WEISBART 
Vicepreşedinte, Insurance 
Information Institute, SUA

Alberto CORINTI 
Director General Adjunct 
CEA

Care caracteristică a modelului de business din asigurări - 
în contrast cu activitatea din sectorul bancar – este cea mai 
importantă pentru stabilitatea financiară a asigurărilor?

1. O abordare investiţională pe termen lung - 26%
2. Capacitatea de a sincroniza activele cu răspunderile - 31%
3. Limitarea riscului de lichiditate - 21%
4. Un sistem de finanţare prin intermediul primelor - 21%

Care este principala preocupare pentru asigurători în contextul 
noilor reglementări?
1. Creşterea cerinţelor de capitalizare - 64%
2. Impunerea unor noi taxe - 15%
3. Noi cerinţe de guvernare corporativă - 14%
4. Solicitări de raportare suplimentare - 7%

Adriana PANCIU, CEO, Media XPRIMM, Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte, UNSICAR, 
Florentina ALMĂJANU, Director General, UNSAR, Constantin NĂSTASE, Director 
Executiv, UNSICAR, şi Alexandru CIUNCAN, Secretar General, APPA - Asociația Pentru 
Promovarea Asigurărilor
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de asigurări poate fi afectată de pericolul riscurilor sistemice, însă 
particularitatea este că acestea provin din alte industrii, a declarat 
Peter BRAUMULLER, Preşedinte IAIS - Asociaţia Internaţională a 
Supraveghetorilor. 

Totuşi, asigurătorii europeni vor trebui să facă faţă în urmă-
torii doi ani celor 4 ameninţări majore: tendinţelor inflaţioniste ce 
afectează majoritatea economiilor, scăderii randamentelor investi-
ţionale, creşterii cerinţelor de capital ca urmare a înăspririi regle-
mentărilor în vigoare şi modului în care s-au adaptat la noul climat 
economic din 2007 şi până acum, este de părere Steven WEISBART,  
Vicepreşedinte în cadrul Insurance Information Institute din SUA.

Lecţiile învăţate de pieţele europene de 
asigurări, urmărite cu interes la Conferinţa CEA 
de către reprezentanţii României

Mă bucur că am putut participa la lucrările Conferinţei CEA, 
ca reprezentant al pieţei româneşti de brokeraj în asigurări. Am 
descoperit cu plăcere că, la nivel internaţional, atitudinea faţă de 
intermediarii în asigurări şi faţă de rolul lor în piaţa de profil este una 
pozitivă şi extrem de deschisă, a declarat Bogdan ANDRIESCU. 

Participarea la această Conferinţă aduce reale beneficii ţărilor 
reprezentate. Cu acest prilej, se prezintă lecţiile învăţate ca urmare 

Care sunt criteriile de selecţie pentru un client când caută acope-
rire prin asigurare?
1. Preţul produsului - 29%
2. Notorietatea asigurătorului/ brandul - 22%
3. Designul produsului - 17%
4. Complexitatea informaţiilor furnizate - 17%
5. Puterea financiară a asigurătorului - 15%

Este necesar ca protecţia oferită asiguratului să fie consolidată?
1. Da - 48%
2. Nu - 31%
3. Nu ştiu - 21%

Prin ce poate fi consolidată cel mai bine protecţia asiguratului?
1. Măsuri macro-prudenţiale - 23%
2. Reglementări micro-prudenţiale - 24%
3. Informare şi transparenţă - 32%

4. Măsuri de protecţie - 4%
5. Introducerea unor scheme de garantare a asigurării - 17%

Cum poate fi prevenit colapsul unei companii din sectorul 
 financiar?
1. Creşterea cerinţelor de capitalizare - 6%
2. Înăsprirea supravegherii - 10%
3. Guvernare corporativă întărită, alături de un bun risk 
 management - 84%

Care este calea optimă pentru convergenţa reglementărilor în 
plan internaţional?
1. Stabilirea unor standarde minime globale - 51%
2. Dezvoltarea dialogului formal dintre supraveghetori - 35%
3. Schimburi de experienţă între supraveghetori - 7%
4. Lobby realizat de către companiile multinaţionale pe lângă 
autorităţi/supraveghetori - 7%

a crizei de pieţele de asigurări din întreaga lume, lecţii cu atât mai 
importante cu cât, în acest climat în plină schimbare, se pregătesc 
şi modificări ale unei părţi din legislaţia europeană, urmând ca 
din 2012 să se aplice Directiva Solvency II, a precizat Florentina 
 ALMĂJANU, Director General al UNSAR.

Dialogul dintre panelişti şi participanţii la eveniment a 
fost unul interactiv şi, în plus, fiecare subiect de discuţie a 
constituit parte a unui chestionar al cărui conţinut, concretizat 
în sinteza răspunsurilor date de public, le puteți parcurge în 
aceste pagini.
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Congresul anual PIA – Presse Internationale des Assu-
rances, asociaţia internaţională a publicaţiilor specializate în 
asigurări, a avut loc anul acesta în Sofia, evenimentul fiind 
găzduit de portalul insurance.bg. 

Media XPRIMM a fost reprezentată la eveniment de Dani-
ela GHEŢU, Director Editorial al Publicaţiilor PRIMM, Mihaela 
CÎRCU, Redactor Şef al Buletinelor Informative XPRIMM, şi Oleg 
DORONCEANU, International Markets Coordinator.

Cele trei zile ale evenimentului au constituit un bun prilej 
pentru reprezentanţii celor mai importante publicaţii de asigurări 
din Europa de a se familiariza cu realităţile pieţei bulgare de asi-
gurări, iar întâlnirile cu reprezentanţii asociaţiei asigurătorilor şi 
ai autorităţii de supraveghere din ţara gazdă au oferit o imagine 
completă a pieţei de profil din Bulgaria. 

Detalii referitoare la evoluţia principalilor indicatori din 
sectorul asigurărilor din ţara vecină pot fi citite în Numărul 
Special al Revistei PRIMM, “CEE Insurance Markets Survey 
2009”, care poate fi descărcat la adresa http://1asig.ro/CEE-Mar-
kets-Survey-93,182.htm.

Cu această ocazie, Daniela GHEŢU, Directorul Editorial al 
Publicaţiilor PRIMM, a fost desemnată Vicepreşedinte al PIA. 

Cred că PIA trebuie să fie o oglindă a peisajului actual în 
asigurări, cu toate interferenţele sale globale. De aceea, ne pro-
punem să dăm o mult mai mare deschidere asociaţiei, facilitând 

accesul la schimbul de informaţii de pe cât mai multe pieţe de 
asigurări internaţionale, depăşind graniţele „bătrânei Europe”. În 
paralel, vrem să dăm asociaţiei o mai mare relevanţă în relaţia 
cu organismele europene de specialitate, astfel încât publicaţiile 
membre să beneficieze de o comunicare cât mai bună la acest 
nivel, a declarat noul Vicepreşedinte PIA. 

În cadrul aceleiaşi întâlniri, participanţii la reuniune au 
hotărât că următorul oraş gazdă al întâlnirilor PIA va fi Sinaia, 
evenimentul urmând să aibă loc în cadrul Ediţiei 2011 a FIAR 
- Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări. Onoarea de 
a găzdui evenimentul anual al PIA a revenit României, care a 
avut drept contracandidat Mexicul. 

Faptul că a 56-a întâlnire a membrilor PIA se va desfăşura în 
România, la Sinaia, nu poate aduce decât beneficii pieţei româ-
neşti de asigurări. Jurnalişti specializaţi din întreaga lume vor 
veni la noi, vor cunoaşte piaţa românească de profil şi vor scrie 
despre ea şi despre oportunităţile de business pe care le oferă. 
Vizibilitatea României prin intermediul PIA este cu atât mai im-
portantă cu cât obiectivul asociaţiei este acela de a se extinde şi 
către state din alte regiuni ale lumii, cum sunt ţările ex-sovietice 
şi cele din Orientul Mijlociu, a declarat Daniela GHEŢU. 

Revista PRIMM - Asigurări & Pensii şi Buletinele Informative 
XPRIMM sunt membre ale PIA - Presse Internationale des As-
surances începând cu anul 2003, ca o recunoaştere din partea 
membrilor asociaţiei internaţionale a jurnaliştilor de asigurări 
a calităţii publicaţiilor româneşti editate de Media XPRIMM.

Înfiinţată în anul 1954, la Paris, PIA numără în prezent pes-
te 35 de membri din ţări precum Grecia, Spania, Franţa, Italia, 
Ungaria, Portugalia, Elveţia, Croaţia, Polonia, Marea Britanie, 
Cehia, Finlanda, Germania, Austria, Belgia, Olanda, Statele 
Unite ale Americii şi, nu în ultimul rând, România.

Piaţa asigurărilor din Bulgaria, 
prima scădere după 6 ani 

În 2009, pentru prima dată în ultimii şase ani, piaţa de 
asigurări din Bulgaria a cunoscut o contracţie a volumului de 
afaceri, de circa 8,2%, comparativ cu anul anterior, potrivit 
datelor Comisiei de Supraveghere Financiară din Bulgaria.

Astfel, volumul total al subscrierilor realizate de asigurăto-
rii de la Sud de Dunăre a fost de circa 850 milioane euro.

Pe clase de asigurări, poliţele de viaţă s-au contractat cu 

eveniment interna\ional | SOFIA

Congresul Anual PIA – Presse Internationale des Assurances
Sofia, Bulgaria 
17-19 iunie 2010

Membrii PIA au decis ca următoarea Ediţie a întâlnirii anuale să aibă loc la 
Sinaia, în cadrul celei de a XIV-a Ediţii a FIAR
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19,3 puncte procentuale, până la 115 milioane euro. Totodată, 
indemnizaţiile brute plătite de asigurători au scăzut cu 1,2%, 
până la 47 milioane euro. În acelaşi timp, asigurătorii de viaţă 
bulgari au înregistrat în perioada analizată un rezultat tehnic 
de 5,36 milioane euro, respectiv un rezultat financiar de 12,05 
milioane euro. Spre deosebire de segmentul de asigurări de 
viaţă, pe linia asigurărilor generale, daunele avizate şi plătite 
de asigurători au crescut cu circa 10%, până la 347 milioane 
euro. De asemenea, societăţile de asigurare care comerciali-
zează poliţe RCA au raportat subscrieri în creştere cu 14%, dar 
şi o majorare a daunelor cu 30%.

Trendul pieţei de asigurări generale a fost tot unul des-
crescător. Astfel, asigurările non-viaţă au consemnat în 2009 
un recul de 6,2%, aceste poliţe comprimându-se până la 735 
milioane euro, în valoare nominală, cu 48 milioane euro mai 
puţin decât cu un an înainte.
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Atragerea investiţiilor străine este o necesitate pentru ţările 
care vizează accederea în cadrul UE şi dezvoltarea durabilă a eco-
nomiei naţionale. Republica Moldova nu este o excepţie din acest 
peisaj, oportunităţile pieţei locale fiind prezentate investitorilor 
străini în cadrul Forumului Internaţional „Moldova Business Week 
2010”, desfăşurat în perioada 22-25 iunie la Chişinău.

Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Economiei şi 
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului 
din Moldova, în cadrul acestuia având loc şi şedinţa Forumului 
Economic Vienez, una dintre cele mai importante asociaţii europe-
ne non-guvernamentale pentru promovarea investiţiilor în ţările 
riverane Mării Adriatice şi Mării Negre. La eveniment au participat 
circa 600 de companii din 19 ţări, printre care agenţi economici din 
România, Italia, Federaţia Rusă, Turcia, Republica Cehă şi Polonia. 

Forumul, sprijinit de Revista PRIMM Asigurări & Pensii în 
calitate de Partener Media, a avut ca scop atragerea investiţiilor 
străine, facilitarea dialogului între investitori şi companiile locale şi 
evidenţierea sectoarelor cu potenţial ale economiei moldoveneşti, 
potrivit Ministrului Economiei, Valeriu LAZĂR.

Un start întârziat
Având la începutul anilor ’90 una dintre cele mai 

sărace economii post-socialiste din Europa, relansarea 
economică a Republicii Moldova a început abia în 2000. 
Până în anul 2008, economia a urmat o perioadă de 
creştere susţinută, având o evoluţie a PIB-ului nominal 
de 6% pe an (în mare datorată exploziei consumului), 
totalizând 6,1 miliarde USD în 2008. Astfel, cu o popu-
laţie de 3,56 milioane locuitori, Republica Moldova a 
înregistrat un nivel al PIB-ului per capita de 1.694 USD, 
ocupând locul 141 în lume. Prin comparaţie, România 
are un PIB per capita de 7.300 USD. 

În anul 2008, aproximativ 30% din PIB-ul Moldovei 
era reprezentat de banii trimişi acasă de muncitorii din 
străinătate, un sfert din populaţia țării lucrând peste 
graniţe. Segmentul serviciilor deţinea ponderea cea mai 
însemnată în PIB-ul ţării, cu o cotă de 61,3%, urmat de 
industrie – 14,4% şi agricultură – 8,9%.

După o scurtă perioadă de reforme la începutul deceniului, 
creşterea facilă a dus la epuizarea avântului reformator, iar econo-
mia a rămas ţintită pe loc de distorsionarea preţurilor şi incapabi-
lă de a crea noi locuri de muncă. Mai mult, criza globală a scos la 
lumină vulnerabilitatea Moldovei. Remitenţele au scăzut cu 40% 
în 2009, iar PIB-ul s-a prăbuşit la 5,4 miliarde USD, de la 6,1 miliar-
de USD în 2008, consumul domestic diminuându-se cu 12%. 

Ţinând cont şi de instabilitatea politică din acea perioadă, 
veniturile bugetului de stat s-au redus în 2009 cu 13,8%, până la 
2,1 miliarde USD, fiind înregistrat un deficit bugetar de 7,8% la fi-
nele anului 2009. Totodată, datoria externă a Moldovei a cumulat 
în anul precedent 4,4 miliarde USD, faţă de 4,1 mld. USD în 2008. 
Totuşi, ponderea datoriei externe în PIB este mai mică de 30%, fiind 
datorii contractate de la organisme internaţionale pe termen lung 
şi având dobânzi mici, a reiterat în cadrul evenimentului Dorin 
DRĂGUŢANU, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). 
Acesta a precizat că BNM are rezerve suficiente, atât pentru aco-
perirea datoriilor, cât şi pentru protejarea valutei naţionale.

Pe valul reformelor
În ultimele luni ale anului precedent, dar şi în primul trimes-

tru din acest an, au fost aplicate o serie de măsuri menite să 
impulsioneze dezvoltarea economiei locale şi să faciliteze accesul 
investitorilor străini către aceasta. Au fost înlăturate barierele 
comerciale şi a fost susţinută liberalizarea pieţei locale. De aseme-
nea, a fost îngheţată creşterea salariilor pentru angajaţii bugetari 
şi a crescut preţul serviciilor publice până la nivelul recuperării 
costurilor, iar Banca Naţională s-a concentrat asupra inflaţiei, care 
a atins 0,4% în 2009.

Politica investiţională a Republicii Moldova se caracterizează 
prin protejarea investiţiilor şi a proprietăţii private prin garanţii 
contra exproprierii nejustificate şi confiscării. Legislaţia naţională 
este bazată pe principiul nediscriminării investitorilor străini şi locali, 
a accentuat Premierul moldovean Vlad FILAT, în deschiderea 
lucrărilor Forumului investiţional. De asemenea, creşterea econo-
mică a fost reluată în acest an, şi vom continua cu reforma fiscală, 
bugetară şi consolidarea finanţelor publice, a adăugat la rândul său 
Guvernatorul BNM. 

eveniment interna\ional | CHIȘINĂU

Moldova Business Week 2010
22-25 iunie 2010, Chișinău
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Urmând obiectivul de integrare în UE, autorităţile au demarat 
negocierile pentru un nou tratat de cooperare, fiind semnat şi 
un acord cu SUA, pentru un program de 262 milioane USD. De 
asemenea, la începutul acestui an, FMI a aprobat un program de 
asistenţă de 574 milioane USD pentru Republica Moldova, fapt 
care transmite un semnal pozitiv pentru investitori. Totodată, 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a imple-
mentat 57 de proiecte în Moldova, cu o valoare totală de 547,2 
milioane euro.

Cine investeşte în Republica Moldova?
În prezent, companii din 91 de ţări au plasat investiţii în 

Moldova, cea mai însemnată pondere revenind ţărilor membre 
UE, urmate de cele din spaţiul CSI, SUA şi Canada, a declarat în 
cadrul evenimentului Ministrului Economiei. Potrivit oficialului 
citat, investitorii străini şi locali sunt egali în faţa legii, fără a exista 
discriminări în funcţie de cetăţenie sau rezidenţă. Nu există 
restricţii în ceea ce priveşte volumul capitalului investit, excep-
tând capitalul social minim necesar pentru înfiinţarea companiei, 
aplicat atât societăţilor locale, cât şi celor străine.

Volumul total al investiţiilor străine directe (ISD) a atins în 
2009 o valoare de aproximativ 2,6 miliarde USD. Olanda are cea 
mai însemnată contribuţie, de 283 milioane USD, urmată de 
Cipru – 190 milioane USD, Italia – 190 milioane USD, Germania 
- 125 milioane USD şi România – 106,1 milioane euro. Volumul 
profitului reinvestit raportat la total investiţii s-a majorat, de la 
1,2% în 2000, la 12,4% în 2009, ceea ce vorbeşte despre încrede-
rea partenerilor care deja au investit în economia locală.

Odată cu aderarea Moldovei la OMC în 2001, se aplică politici 
de tarife în conformitate cu prevederile acestei organizaţii. Au-
torităţile nu aplică restricţii cantitative sau de altă natură pentru 
importurile care sunt conforme cu politicile OMC. 

Volumul exporturilor a totalizat 1,29 miliarde USD în 2009, 
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52,3% plecând către ţările UE (678,5 milioane USD) şi 37,8% - 
către statele din spaţiul CSI. Astfel, Rusia este responsabilă pentru 
22,1% din total exporturi, urmată de România - 18,5%, Italia – 
10,5% şi Ucraina – 6,3%.

De asemenea, volumul importurilor a cumulat 3,27 miliarde 
USD în anul precedent, ţările din UE exportând în Moldova măr-
furi în valoare de 2,1 miliarde USD sau o cotă de 25,2%. România 
deţine poziţia a treia ca ţară de origine a importurilor, cu o cotă 
de 9,5%. 

Piaţa asigurărilor - deschisă pentru 
investiţiile străine

Parlamentul de la Chişinău va promova un pachet de legi 
pentru eliminarea birocraţiei şi relaxarea relaţiilor între agen-
ţii economici locali şi investitorii străini, a menţionat în cadrul 
evenimentului Veaceslav IONIŢĂ, Preşedintele Comisiei de Buget 

Victor GAICIUC şi Ecaterina TÎRNOVEŢCAIA, ACORD Grup, alături de Sergiu COSTACHE, 
Media XPRIMM, şi Anatolie PROHNIŢCHI, ARTAS
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şi Finanţe din cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Acesta 
a subliniat faptul că autorităţile vor acorda o atenţie deosebită 
segmentului de asigurări şi pensii private, care are nevoie de o 
„încurajare”.

Mai puţin de un procent din populaţia ţării este asigurată pentru 
riscurile de catastrofă, şi aici intervine sarcina operatorilor privaţi de 
a se implica activ în promovarea acestor clase, a evidenţiat IONIŢĂ. 
De asemenea, un alt domeniu pe agenda de zi a autorităţilor este 
şi cel al reformării sistemului de asigurări medicale, în direcţia 
deschiderii accesului la acest segment pentru operatorii privaţi, 
măsură care va conduce la o dublare a primelor în termen de 3 ani 
de zile pe acest segment, subliniază oficialul citat.

Nu în ultimul rând, reforma în domeniul pensiilor private este 
un subiect sensibil pentru piaţa locală de profil, astfel că în 2009 
Fondul de Pensii gestionat de către stat a înregistrat un deficit de 
15%, acesta urmând să crească în următorii ani. Deocamdată nu 
putem discuta despre introducerea Pilonului II, dar susţinem regle-
mentarea Pilonului III şi introducerea deductibilităţilor fiscale pentru 
acesta, conchide IONIŢĂ. 

Legat de acest subiect, Sergiu COSTACHE, Preşedintele Media 
XPRIMM, s-a pronunţat pentru necesitatea realizării reformei pensi-
ilor, prin dezvoltarea sistemului de pensii private. În acelaşi timp, este 
nevoie de o promovare intensă şi de o dezvoltare a culturii asigurărilor 
la nivel intern, prin educarea populaţiei, dar şi extern, pentru a atrage 
în piaţă investitori străini care, spre deosebire de companiile locale, 
deţin capitalul şi know-how-ul necesare pentru impulsionarea acestui 
segment în Moldova, a adăugat Sergiu COSTACHE. 

Piaţa de asigurări din Republica Moldova a atins 52,6 milioane 
euro în 2009, fiind o piaţă tânără şi cu un potenţial semnificativ 
de creştere, a declarat în cadrul evenimentului Aurica DOINA, 

Vicepreşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF). 
Deşi densitatea asigurărilor (16 euro pe cap de locuitor) e scăzută 
comparativ cu media europeană, investiţiile străine îşi fac deja sim-
ţită prezenţa pe acest segment, iar intrarea noilor jucători nu va face 
decât să impulsioneze dezvoltarea firească a pieţei locale, apreciază 
Aurica DOINA. În prezent, Rusia deţine o cotă de 33% în total 
investiţii străine realizate pe piaţa locală a asigurărilor, urmată de 
Austria - 29% şi Marea Britanie - 15%.

Care sunt aşteptările pentru 2010?
Perspectivele pentru anul 2010 sunt încă umbrite de instabili-

tatea politică din ţara vecină. Deşi există semne clare de revenire 
a economiei, sunt multe riscuri care ţin de pieţele străine, la care 
se adaugă problema remitenţelor, banii trimişi de cetăţenii mol-
doveni din afară fiind tot mai puţini în această perioadă. 

Autorităţile sunt însă optimiste, prognozând pentru anul 
2010 o valoare a PIB-ului nominal de 5,2 miliarde USD, cu o creş-
tere reală de 2,5% faţă de 2009. PIB-ul Moldovei în trimestrul I al 
anului 2010 a fost de 1,1 miliarde USD, în creştere cu 4,7% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 2009. Fondul Monetar Intenţional pro-
gnozează pentru 2010 o creştere a PIB-ului în Moldova de 2,5%, 
pentru 2011 – de 3,6%, iar pentru 2012 – de 5%. Banca Mondială, 
de asemenea, prognozează o creştere a PIB-ului în 2010 de 2,5%, 
în 2011 – de 3,6% şi de 4,5% în 2012. 

Erhard BUSEK, Preşedintele Forumului Economic Vienez, a 
menţionat că în Republica Moldova au loc schimbări în bine şi 
acestea sunt un argument bun pentru investitori, volumul aface-
rilor urmând un trend crescător.

Oleg DORONCEANU

Sergiu COSTACHE 
Preşedinte 
Media XPRIMM

Aurica DOINA 
Vicepreşedintе, Comisia Naţională 
a Pieţei Financiare

Сlaudia SAVA 
Comisar, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare, România

Silviu FOCA 
Director General, Biroul Istoriilor 
de Credit, Republica Moldova

Cornelia COZLOVSCHI 
Director General 
RAIFFEISEN Leasing Moldova

eveniment interna\ional | CHIȘINĂU
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eveniment interna\ional | BRUXELLES

Criza economică mondială a afectat semnificativ şi domeniul 
asigurărilor, determinând companiile de profil să îşi modifice 
strategiile şi să caute soluţii. În acest context, unicele măsuri cu 
adevărat eficiente sunt cele care vor urma un trend impus la nivel 
european. Reprezentanţii Revistei PRIMM – Asigurări & Pensii au 
fost prezenţi la Bruxelles pentru a realiza o serie de interviuri în 
exclusivitate. 

Alexandru CIUNCAN, Business Development Director, şi Vlad 
PANCIU, Project Manager XPRIMM TV, i-au intervievat pe Micha-
ella KOLLER, Director General al CEA – Comité Européen des As-
surances şi pe Nic De MAESSCHALCK, Director al BIPAR - Bureau 
International des Producteurs d’Assurances et de Reassurances. 

Printre principalele subiecte abordate în interviurile pe care 
le puteţi urmări pe www.xprimm.tv se află modul în care criza 
a afectat piaţa de asigurări şi de reasigurări la nivelul Uniunii 
Europene. 

Trebuie să fim realişti; ne aflăm într-o perioadă dificilă din punct 
de vedere economic, efectele crizei se vor simţi şi în anii următori 
şi trebuie să ne obişnuim cu acest gând. Totuşi, tocmai pe timp de 
criză, valoarea adăugată este de cele mai multe ori mult mai impor-
tantă decât preţul, iar competiţia va juca un rol decisiv în creşterea 
calităţii serviciilor, a declarat Nic De MAESSCHALCK.

Michaella KOLLER a explicat importanţa introducerii sistemu-
lui Solvency II şi schimbările pe care le va aduce în activitatea şi 
strategia companiilor de asigurări din întreg spaţiul european: 

Solvency II reprezintă o schimbare de paradigmă 
care se va manifesta la nivelul tuturor pieţelor de asigu-
rări europene şi va presupune modificări majore. Astfel, 
am lansat în 2009 şi un raport care avertizează asupra 
impactului pe care cerinţele excesive de capital l-ar putea 
avea, nu numai asupra industriei asigurărilor, dar şi asupra 
economiei, per ansamblu şi, în ultimă instanţă, asupra 
asiguratului.

Totodată, un subiect de actualitate în cadrul dis-
cuţiilor privitoare la evoluţia pieţei de asigurări la nivel 
european l-a constituit cel referitor la rolul din ce in ce 
mai important pe care îl ocupă clientul în activitatea 
companiilor de asigurări şi brokeraj în asigurări, dreptu-
rile şi nevoile sale fiind mai importante decât oricând. 

Discuţii pe teme similare au fost purtate de către 
reprezentanţii Revistei PRIMM – Asigurări & Pensii, la 
Bruxelles, şi cu membri ai Parlamentului European. 

Piaţa asigurărilor văzută de la Bruxelles
30 iunie -2 iulie 2010



Premieră în domeniul informării şi educării 
publicului larg în ceea ce priveşte importanţa, 
rolul şi problemele specifice asigurărilor 
facultative şi obligatorii de locuinţe.

www.constatulamiabil.ro
Primul web-site din România dedicat informării 
publicului cu privire la aspecte practice derivate 
din implementarea constatării amiabile.

pentru o informare completă în asigurări

3 site-uri specializate

www.asigurareamasinilor.ro
Primul web-site dedicat în exclusivitate 
asigurărilor auto. Oferă toate informaţiile 
referitoare la RCA şi la modalităţile în care pot fi 
soluţionate evenimentele rutiere.
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eveniment interna\ional | BARCELONA

Oraşul spaniol Barcelona a găzduit, între 15 şi 16 iunie, cea de 
a IV-a Ediţie a INSIS Community Forum, organizat de către  FADATA, 
compania IT specializată pe segmentul asigurărilor. În virtutea 
parteneriatului dintre compania bulgară şi Media XPRIMM, aceasta 
din urmă a fost reprezentată la eveniment de Sergiu COSTACHE, 
Preşedinte. Piaţa românească de asigurări a mai fost reprezentată de 
OMNIASIG, una dintre companiile utilizatoare ale platformei INSIS.

Evenimentul a fost deschis de Boyko KOTCHEV, Vice President, 
FADATA, care a pus accent pe realizările companiei din ultimii ani, pe 
dezvoltarea în timp şi pe funcţionalitatea sistemului integrat INSIS, 
precum şi pe strategia de business şi pe viziunea FADATA.

Ajuns la cea de a IV-a Ediţie, INSIS Community Forum, până anul tre-
cut intitulat INSIS Users’ Forum, a devenit deja un eveniment tradiţional. 
Noutatea constă în faptul că, dacă până în 2010 acest Forum era destinat 
exclusiv utilizatorilor INSIS, acum putem vorbi despre o adevărată comu-
nitate. Astfel, sferei clienţilor i s-a adăugat în acest an şi cea a partenerilor 
noştri, a potenţialilor clienţi şi colaboratori, precum şi a consultanţilor şi 
persoanelor cu interese în domeniul serviciilor IT pentru piaţa asigurări-
lor, a declarat Angelika KABAIVANOVA, Regional Marketing Manager, 
FADATA.

Principalele teme dezbătute în cadrul Forumului au fost imple-
mentarea şi dezvoltarea soluţiilor INSIS, precum şi cele mai recente 
strategii de dezvoltarea a sistemelor BI în industria asigurărilor.

De asemenea, intervenţii şi prezentări interesante au avut 
companiile de consultanţă IT GARTNER şi CAP Gemini, 
care au abordat teme precum: tehnologiile optime, care 
garantează cel mai mare impact asupra pieţei asigurărilor 
din Europa şi, respectiv, importanţa şi eficienţa distribuţiei 
de tip  „multichannel” în asigurări. Totodată, specialiştii de 
la ORACLE au adus în discuţie cele mai actuale subiecte şi 
tehnologii din industria IT destinată pieţelor de asigurări.

FADATA a fost înfiinţată în 1990, devenind în scurt timp 
un furnizor de soluţii IT pentru industria asigurărilor de talie 
mondială. Principalul produs al companiei, sistemul INSIS, a 
fost lansat cu succes în SUA, Bulgaria, România, Ucraina, Rusia, 
Kazakhstan, Azerbaijan, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Slove-
nia, Slovacia, Ungaria, Columbia, Etiopia, Bahrain şi Portugalia.

Ca partener certificat al ORACLE, FADATA oferă clien-
ţilor săi soluţii şi servicii IT integrate în sistemele ORACLE 
Applications, precum: ORACLE e-Business Suite, ORACLE 
Siebel CRM, ORACLE Enterprise Content Management şi 
soluţii BI.

Forumul INSIS a lărgit sfera de interes în ceea ce priveşte soluţiile IT destinate asigurărilor
A IV-a Ediţie a INSIS Community Forum, organizat de FADATA
Barcelona, 15-16 iunie 2010
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PRIMM: Dincolo de presiunea generată 
de criza financiară, sistemele de pensii 
private din regiunea CEE s-au con-
fruntat în ultimul an cu acţiuni guver-
namentale repetate care au afectat 
negativ evoluţia fondurilor de pensii. 
Credeţi că sunt sistemele de pensii 
private în pericol? Avem de-a face cu o 
tendinţă de „a da înapoi” ceasul refor-
mei pensiilor în regiune?

Dariusz STANKO: Trăim vremuri speci-
ale, dominate de efectele crizei financiare. 
Aş remarca mai întâi că, după un debut în 
care s-au aflat în atenţia publicului şi au 
stârnit reacţii foarte favorabile, a urmat o 
perioadă destul de îndelungată în care sis-
temele de pensii private au intrat într-un 
con de umbră, pentru că – cel puţin apa-
rent – nu s-a mai întâmplat nimic nou. Să 
nu uităm că în Polonia fondurile de pensii 
private funcţionează deja de 11 ani, în 
Cehia de aproape 12 ani, în Slovacia de 6-7 
ani, deci au intrat deja într-o anume rutină 
şi nu mai stârnesc interesul publicului. 
Coroborând aceste două aspecte – criza 

financiară şi lipsa de atenţie şi preocupare 
a publicului – obţinem un amestec cu un 
potenţial destul de periculos. Spun asta 
pentru că, sub presiunea dificultăţilor 
financiare induse de criză, politicienii sunt 
extrem de tentaţi să afecteze sistemele 
de pensii private pentru a mai reduce din 
deficitul bugetului public de pensii. Este 
de înţeles că în situaţia actuală guverne-
le duc lipsă de bani dar, la urma urmei, 
guvernanţii n-au niciodată suficienţi bani, 
oricât de mari ar fi veniturile statului. Pe 
de altă parte, lipsa de interes cu care pu-
blicul priveşte sistemul de pensii private 
şi gradul redus de cunoştinţe cu privire 
la funcţionarea acestuia creează condiţii 
foarte bune pentru abordările populiste 
ale politicienilor.

În Polonia avem o combinaţie. Pe de o 
parte, nu suntem într-o situaţie economi-
că atât de rea cum este cea a altor state 
din regiune. Pe de altă parte, politicienii 
polonezi simt nevoia să câştige ceva 
„puncte” în faţa publicului, declarând că 
doresc să confere sistemului mai multă 
stabilitate, mai multe garanţii. Din păcate, 
măsurile pe care le au în vedere nu au un 
fundament tehnic corect şi mai degrabă 

sună bine decât pot face vreun bine siste-
mului şi viitorilor lui beneficiari.

Criza ne-a arătat că, din păcate, cel 
puţin în regiunea noastră, sistemele de 
pensii private sunt mult mai puţin imune 
la intervenţia politică decât se credea. 
Paradoxal, situaţia din America Latină 
este mult mai bună acum: întâi, pentru că 
efectele crizei n-au fost atât de puternice, 
apoi pentru că sistemele de pensii private 
din regiune au o vechime foarte mare, 
sunt foarte bine cunoscute publicului, aşa 
încât clasa politică ar avea de înfruntat o 
opoziţie majoră dacă ar încerca o revenire 
la sistemul clasic, al pensiilor publice. În 
acest context, cred că trăim un moment 
crucial pentru pensiile private în regiunea 
Europei Centrale şi de Est. Ca urmare, dacă 
nu reuşim să transmitem publicului un 
mesaj ferm, prin care să explicăm că astfel 
de măsuri, de încetinire sau stopare a re-
formelor în domeniul pensiilor, nu sunt cu 
adevărat benefice, vom avea de înfruntat 
probleme majore.

PRIMM: Care este situaţia în Polonia?
D.S.: Sumele importante de bani 

acumulate în fondurile de pensii sunt 
întotdeauna tentante şi vor fi întotdeauna 
politicieni care vor susţine că aceşti bani ar 
putea fi folosiţi mai bine. Dincolo de acest 
aspect, fondurile de pensii au fost destul 
de puternic afectate de criza financiară, 
fapt ce a fost imediat folosit în argumen-
taţia politicienilor care nu cred în acest 
sistem. Aşa s-a ajuns ca în Polonia să se 
discute foarte intens pe marginea ideii de 
a reduce contribuţiile la Pilonul II de pensii 
private obligatorii de la 7,3%, la 3%, ceea 

Piaţa poloneză de pensii private, cea mai importantă din regiunea Europei 
Centrale şi de Est, reprezintă pentru România – ţară cu caracteristici demografice 
asemănătoare Poloniei –, un reper important şi o permanentă sursă de învăţare 
în ceea ce priveşte dezvoltarea în domeniu. Despre cele mai noi tendinţe care se 
manifestă pe această piaţă, dar şi despre subiectele fierbinţi în pensiile private 
din întreaga regiune, într-un interviu cu …

Dariusz STANKO
Consilier al Preşedintelui Asociaţiei Poloneze a 
Fondurilor de Pensii

Statele vestice spun deschis cetăţenilor: este clar că 
nu ne vom permite să vă plătim decât o pensie foarte 
mică, dar ceea ce putem face pentru voi este să vă luăm 
nişte contribuţii mai mici pentru pensia de stat şi să vă 
încurajăm să economisiţi cât de mult puteţi pentru o 
pensie privată.
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ce ar fi o scădere drastică a volumelor de 
bani cu care sunt alimentate economiile 
pentru pensie ale cetăţenilor. Argumentul 
principal a fost acela că statul nu „joacă” 
pe piaţa de capital, ceea ce conferă mai 
multă stabilitate şi siguranţă sistemului 
de stat. Din fericire, înainte ca aceste dis-
cuţii să ajungă într-o fază finală, evoluţia 
bursieră a arătat că sistemul nu numai că 
poate recupera pierderile, dar generează 
şi rezultate pozitive. În fapt, după ce în 
2008 fondurile au înregistrat o depreciere 
reală a activelor de circa 16%, în 2009 am 
consemnat o creştere nominală de 19%, 
ceea ce înseamnă că pierderile genera-
te de criză au fost recuperate aproape 
integral. Această evoluţie pozitivă a redus 
mult din forţa argumentaţiei pro-reducere 
a contribuţiilor şi ne-a ajutat să ferim, cel 
puţin pentru moment, fondurile de pensii 
de o astfel de măsură.

Totuşi, lucrurile nu se opresc aici, pen-
tru că există, de asemenea, opinia potrivit 
căreia sistemul are costuri de operare prea 

mari. Înclin să includ această opinie tot 
în aria discursului populist, câtă vreme, 
judecând pe cifrele oficiale disponibile, 
costurile de operare ale Pilonului II sunt, 
începând cu acest an, în mod evident, 
mai reduse decât cele ale pilonului public 
de pensii. Nu mai punem aici în discuţie 
transparenţa redusă a cheltuielilor din 
sistemul public şi costurile ascunse ale 
acestuia.

Altă idee discutată este aceea de a da 
posibilitatea oamenilor să-şi folosească 
banii din fondurile de pensii şi în alte 
scopuri. În esenţă, propunerea ar fi ca, 
dacă la finalul perioadei de contribuţie se 
constată că banii acumulaţi permit ca, îm-
preună cu veniturile din pensia publică, o 
persoană să obţină un venit mai mare de-
cât dublul pensiei minime de stat, atunci 
sumele din contul său, care depăşesc 
necesarul pentru a constitui acest venit, să 
poată fi folosite liber. 

Obiecţia noastră este că scopul Pilonu-
lui II este acela de a asigura o pensie bună 

la bătrâneţe, iar o astfel de abordare poate 
conduce la concluzii false. De exemplu, 
dacă Guvernul induce impresia că în acest 
pilon se acumulează prea mulţi bani, s-ar 
putea trage concluzia că nu are rost ca 
participanţii să aştepte 40 de ani pentru 
a intra în posesia lor şi, prin urmare, am 
putea, tot atât de bine, să reducem contri-
buţiile. Ceea ce ne readuce în faţa dorinţei 
guvernanţilor de a reduce contribuţiile, 
„recâştigând” bani pentru bugetul public 
de pensii şi, în acelaşi timp, realizând o fru-
moasă cosmetizare contabilă a bugetului 
consolidat, astfel încât să demonstreze un 
deficit mai mic. Nu trebuie însă să uităm 
că dacă statul ar face o astfel de operaţiu-
ne, atunci ar promite, implicit, că va putea 
livra cetăţenilor săi, la vârsta pensionării, o 
pensie suficient de substanţială ca, împre-
ună cu ce le-a permis să economisească în 
Pilonul II, să atingă acel reper, de 200% din 
pensia minimă. În fapt, neexistând nicio 
garanţie că statul va avea resursele nece-
sare la momentul respectiv, el nu va face 

Carte de Vizită

Dariusz STANKO
Dariusz STANKO este Doctor în Eco-

nomie al Universităţii din Osaka (2004), 
obţinând acelaşi titlu ştiinţific şi la Uni-
versitatea Economică din Varşovia, în 
2006. Este Profesor asistent la această 
din urmă universitate şi, în acelaşi timp, 
Consilier al Preşedintelui Asociaţiei Po-
loneze a Fondurilor de Pensii (IGTE). În 
perioada 2008 – 2009 a fost Director al 
Departamentului de Analiză Economi-
că şi Prognoză din Ministerul Muncii şi 
al Politicilor Sociale din Polonia.

Darius STANKO a publicat nume-
roase lucrări cu privire la sistemele de 
pensii şi asigurări sociale şi participă 
la proiectele de cercetare derulate de 
OECD, Banca Mondială şi IGTE.
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decât să transfere cheltuiala actuală către 
generaţiile viitoare. Din păcate, politicienii 
sunt obişnuiţi să gândească în secvenţe 
electorale, de 3-4 ani, şi se preocupă prea 
puţin de ceea ce se va întâmpla peste 
20 de ani. Pensiile private sunt însă un 
subiect care se discută întotdeauna pe ori-
zonturi de 3-4 decenii, de unde şi ruptura 
dialogului cu clasa politică.

PRIMM: Câtă credibilitate au aceste idei 
în faţa cetăţenilor polonezi?

D.S.: Vă răspund cu un exemplu. Cea 
mai recentă idee care a „sedus” politicie-
nii polonezi este aceea de a lăsa oamenii 
să aleagă între pilonul public şi Pilonul II, 
urmând „moda” lansată de Slovacia.

Un sondaj recent ne-a arătat însă că 
aproximativ 2/3 din cetăţeni nu sunt in-
teresaţi să rămână dependenţi exclusiv 
de Pilonul I, pentru că nu au încredere 
în pensiile de stat. Experienţa ultimului 
deceniu a sădit undeva, în mintea po-
lonezilor, ideea că nu este înţelept să te 
bazezi pe promisiunile statului. 

De altfel, unul dintre evenimentele 
anului 2009 a demonstrat că aceasta 
este o atitudine înţeleaptă. Mă refer aici 
la decizia guvernamentală de a afecta 
activele Fondului Demografic, circa 2 
miliarde euro, pe care le-a „împrumutat” 
pe termen nedeterminat. 

Aşa se face că, deşi publicul nu are 
cunoştinţe solide despre sistemul privat, 
totuşi sentimentul general este că e pre-
ferabil să ai nişte bani într-un cont al tău, 
fie şi nu prea mulţi, decât să te bazezi pe 
promisiunile Guvernului. 

Deşi statul nu susţine această 
percepţie, este evident că în timp ce 
sectorul privat nu-şi poate permite să nu 
respecte obligaţiile pe care şi le asumă, 
statul a dovedit că poate oricând să spu-
nă că nu are bani să-şi acopere promisi-
unile şi acesta este un motiv suficient ca 
să n-o facă. În aceste condiţii, eu cred că 
vom reuşi să apărăm sistemul privat de 
pensii de iniţiativele prin care se încear-
că afectarea lui.

PRIMM: În România, subiectul garan-
ţiilor este cel care revine cel mai des în 
dezbaterea politică. 

D.S.: Şi în Polonia s-a discutat mult 
despre siguranţa investiţiilor şi, ca urmare, 
se vorbeşte mult despre introducerea de 

garanţii, mergând până la garanţia unui 
randament real pozitiv. Admit că, pe ter-
men lung – acesta însemnând un orizont 
de evaluare a performanţei de minimum 5 
– 10 ani –,  s-ar putea dovedi că nu este o 
idee rea, dar balanţa dintre beneficiile sau 
răul pe care-l poate produce adoptarea ei 
este una foarte sensibilă. 

De exemplu, în Slovacia s-a pornit de 
la ideea introducerii acestei garanţii cu 
o perioadă de validare de 60 de luni (n. 
red., randamentul mediu anual calculat 
pentru o perioadă de 5 ani trebuie să fie 
real pozitiv), ceea ce avea un sens, dar, 
pe parcursul dezbaterilor în Parlament, 
cineva a decis să modifice această cifră 
de la 60, la 6 luni, şi legea a fost adop-
tată aşa. Ce s-a întâmplat ca urmare 
a acestei decizii? Fondurile de pensii 
slovace au trebuit să se debaraseze 
foarte rapid de toate activele cu grad de 
risc ridicat, incluzând aici chiar şi unele 
categorii de obligaţiuni de stat. Dincolo 
de faptul că multe dintre aceste active 
au fost valorificate în pierdere, ca la 
orice vânzare rapidă, ceea ce s-a obţinut 
este un portofoliu foarte sigur, format 
probabil numai din titluri de stat şi ceva 
depozite bancare, dar a cărui perfor-
manţă va fi absolut comparabilă cu cea 
a unui depozit bancar. Şi atunci, peste 
câţiva ani, orice participant îşi poate 
pune, pe bună dreptate, întrebarea: de 
ce a trebuit ca banii să fie economisiţi 
într-un sistem cu performanţe cu nimic 
superioare celui bancar, dar care are 
costuri mai ridicate din cauza obligaţi-
ilor de comunicare, a costurilor legate 
de garanţii etc. În acest fel, sistemul de 
pensii private îşi pierde orice atracti-
vitate. Din nefericire, dacă nu educăm 
acum publicul, ca să înţeleagă capcanele 
unor astfel de măsuri, toată lumea va fi 
înşelată, pentru că va obţine rezultate 
net inferioare celor aşteptate.

PRIMM: Pare uimitor că în timp ce 
statele din regiunea noastră par să facă 
paşi destul de hotărâţi înapoi în refor-
ma pensiilor, pieţele vestice de tradiţie 
se străduiesc să introducă diverse forme 
de obligativitate pentru a stimula, sau, 
la limită, chiar pentru a forţa economi-
sirea individuală pentru pensie.

D.S.: Diferenţa majoră între modul în 
care procedăm noi şi cel în care pro-
cedează statele vestice, mai ales cele 
anglo-saxone, este una de comunicare 
şi de viziune. Pe de o parte, aceste state 
spun deschis cetăţenilor: este clar că 
nu ne vom permite să vă plătim decât o 
pensie foarte mică, dar ceea ce putem 
face pentru voi este să vă luăm nişte 
contribuţii mai mici pentru pensia de 
stat şi să vă încurajăm să economisiţi cât 
de mult puteţi pentru o pensie privată. 
Pe de altă parte, ţările noastre, care nu 
vor fi nici ele capabile să plătească altce-
va decât nişte pensii foarte mici, nu vor 
să renunţe pentru moment la nimic din 
contribuţiile cetăţenilor, motiv pentru 
care nu fac nimic pentru a-i determina 
pe aceştia să se îndrepte serios spre 
economisirea privată.

Această atitudine va produce însă 
mari probleme în viitor, când dezechili-
brele se vor accentua vrând, nevrând – 
în primul rând din motive demografice–, 
şi pensiile publice vor fi din ce în ce mai 
mult o povară pe umerii generaţiilor ac-
tive tinere, fără ca măcar să reuşească să 
susţină un trai decent pentru vârstnici. 

Tinerii vor fi din ce în ce mai nemul-
ţumiţi de fiscalitatea ridicată, probabil 
vor dori să emigreze către pieţe ale 
muncii mai bune, iar tensiunile sociale 
vor creşte pe măsură ce se va produce, 
foarte probabil, o acutizare a conflictului 
între generaţii. 

De aceea este atât de important să 
gândim în perspectivă şi să nu alterăm 
aceste sisteme care, cel puţin din câte 
ştim acum, reprezintă unica soluţie prin 
care putem să asigurăm un echilibru 
rezonabil în viitor.

Daniela GHEȚU

Cred că trăim un moment 
crucial pentru pensiile 
private în regiunea Europei 
Centrale şi de Est. Dacă 
nu reuşim să transmitem 
publicului un mesaj ferm, 
să explicăm că astfel de 
măsuri, de încetinire sau 
de stopare a reformelor în 
domeniul pensiilor, nu sunt 
cu adevărat benefice, vom 
avea de înfruntat probleme 
majore.

Criza ne-a arătat că, din 
păcate, cel puţin în regiunea 
noastră, sistemele de pensii 
private sunt mult mai puţin 
imune la intervenţia politică 
decât se credea. 
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Prea bătrâni pentru rock-and-roll, prea 
tineri pentru dispariţie, aceasta pare să fie 
definiţia actuală a generaţiei Baby-Boomers, 
generaţie a cărei intrare pe piaţa muncii a 
alimentat creşterea economică rapidă, dar 
a cărei retragere din activitate dă frisoane 
guvernelor care trebuie să se gândească la 
plata pensiilor.  

Vârstnicii creează tot felul de probleme 
în lumea de azi, mai ales pentru că refuză 
să moară atât de devreme pe cât obişnuiau 
înainte vreme, scria recent Ian HAYSOM, o 

binecunoscută personalitate a jurnalismului canadian. Şi, chiar 
dacă mulţi dintre ei pot să se poarte ca nişte puşti neastâmpăraţi, să 
înoate, să alerge sau să vâslească, au totuşi nevoie de proteze scum-
pe de şold, de medicamente subvenţionate şi de pensii costisitoare, 
explică cu un umor amar HAYSOM, concluzionând: Ne costă mult 
prea mult să-i menţinem rezonabil de sănătoşi, destul de „în formă şi 
solvabili financiar”. 

Dincolo de umorul cinic al jurnalistului canadian, evenimen-
tele ultimilor ani demonstrează că pensiile sunt un subiect din ce 
în ce mai dificil pentru guvernanţi, iar fenomenul de îmbătrânire 
a populaţiei se află chiar în miezul problemei.

O viaţă care se prelungeşte pâna la 80 – 90 de ani a încetat 
deja să mai fie o performanţă specială în multe regiuni ale lumii 
şi statisticile demografice demonstrează că în deceniile viitoare 
ne putem aştepta să vedem mult mai mulţi centenari. În fapt, 
în acest moment, un sfert din băieţii nou-născuţi şi o treime din 
fete au şanse reale de a atinge suta de ani. Pentru toate statele, 
acest fenomen înseamnă, dincolo de capitalul de înţelepciune şi 
experienţă ai cărui purtători sunt seniorii, o luptă acerbă pentru 
găsirea resurselor de finanţare necesare acoperirii costurilor so-
ciale din ce în ce mai ridicate. În acest context, a face astfel încât 
toţi cetăţenii să muncească pentru un timp mai îndelungat pare 
să fie, cel puţin în parte, cheia problemei.

Retragerea timpurie din activitate va deveni, nu peste multă 
vreme, un adevărat lux, cu atât mai mult cu cât majoritatea siste-
melor publice de pensii o va penaliza substanţial. La urma urmei, 
până acum câteva decenii, orice persoană se putea aştepta să 
mai trăiască, în medie, cam şapte ani după ieşirea la pensie. As-
tăzi, milioane de oameni petrec la pensie perioade care depăşesc 
20 de ani, pentru că reglementările cu privire la vârsta de pensio-
nare n-au ţinut pasul cu ritmul de creştere a longevităţii. Aşadar, 
dacă astăzi există o tendinţă generală de a impune vârste de pen-
sionare mult mai ridicate decât în trecut, ele nu reprezintă, până 
la urmă, decât întoarcerea la regulile unui echilibru funcţional. 

Generaţia „aurită”
sau despre necesitatea unei noi paradigme 
a pensiilor

Când Baby-Boomers devin Golden Boomers
Generaţia Baby-Boomers este un termen generic utilizat pentru 

a desemna generaţia foarte numeroasă de copii născuţi după al 
Doilea Război Mondial, în perioada 1946 – 1964. Numai în SUA 
s-au născut în această perioadă 76 de milioane de copii, un vârf de 
natalitate nemaiîntâlnit după 1964. Creşterea demografică semnifi-
cativă determinată de această generaţie a avut efecte importante în 
economia mondială, contribuind în mod determinant la accelerarea 
creşterii economice şi a bunăstării cetăţenilor. Ca exemplu, în 2004, 
membrii generaţiei Baby-Boomers din Marea Britanie deţineau 80% 
din avuţia ţării, cumpărau 80% din maşinile de clasă superioară, 
80% din oferta de croaziere turistice şi 50% din produsele cosmetice 
de întreţinere de calitate superioară. Baby-Boomers controlează 
80% din activele financiare personale şi peste 50% din actuala pu-
tere de cumpărare individuală. Ei sunt responsabili pentru mai bine 
de jumătate din consumul personal şi cheltuiesc peste 500 milioane 
USD anual pentru călătorii şi vacanţe. 

1 ianuarie 2011 este considerată data oficială începând de la 
care, treptat, membrii generaţiei Baby-Boomers devin Golden Boo-
mers, retrăgându-se din activitatea profesională. Impactul acestui 
fenomen este privit cu îngrijorare din mai multe puncte de vedere, 
îmbătrânirea acestei generaţii, care n-a mai fost urmată de nicio altă 
generaţie comparabil de numeroasă, având capacitatea de a afecta 
puternic toate domeniile influenţate de structura demografică a 
populaţiei. Între acestea, opţiunile politice, obiceiurile de consum şi 
sustenabilitatea sistemelor publice de pensii.

Daniela GHEȚU
Director Editorial
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Noua mantră: „Rămâneţi activi”
Cu siguranţă, nu există soluţii simple pentru problema pen-

siilor, nici la nivel politic, nici la nivel personal. Totuşi, una dintre 
ideile care par a soluţiona o parte a problemei, cel puţin la nivel 
individual, este aceea de a reduce insecuritatea veniturilor la 
pensie prin găsirea unei activităţi remunerate care să se pre-
lungească dincolo de vârsta tradiţională de pensionare, mărind 
astfel perioada de economisire pentru pensie.

Nenumărate sunt vocile care argumentează în favoarea 
acestei idei, începând cu specialiştii Asociaţiei de la Geneva şi 
terminând cu editorialişti ai presei financiare. Principalele argu-
mente se referă la faptul că, fiind mai longevivi, mai sănătoşi şi 
mai bine educaţi, seniorilor de astăzi n-ar trebui să le vină prea 
greu să-şi continue activitatea, chiar dacă vor alege o a doua 
carieră mai puţin solicitantă sau un program part-time. În plus, 
dincolo de beneficiile materiale evidente, menţinerea unei vieţi 
active are efecte pozitive de necontestat asupra sănătăţii psihice 
şi capacităţii mentale.

O dezbatere iniţiată în rândul cititorilor revistei The Econo-
mist, despre care Revista PRIMM v-a relatat în urmă cu un an, 
a arătat că foarte multe persoane vârstnice apreciază pozitiv 
ideea de a lucra până la o vârstă înaintată. Deşi motivaţiile sunt 
destul de nuanţate, mergând de la simpla necesitate de a câştiga 
bani, până la nevoia de comunicare şi integrare activă în viaţa 
socială, în ceea ce priveşte posibilităţile practice, cei mai mulţi 
cititori sunt de acord că prelungirea activităţii până la vârste mai 
înaintate este o linie de urmat mai ales pentru munca intelectua-
lă. Cred că nu se poate pune la îndoială faptul că abilităţile fizice se 
reduc considerabil după o anumită vârstă, dar, în multe situaţii, cu 
precădere acolo unde experienţa, cunoştinţele sau înzestrarea con-
ceptuală sunt importante, persoanele mai în vârstă pot încă aduce 
o contribuţie importantă. Un regim de muncă cu program redus sau 
flexibil ar fi foarte potrivit pentru ca mulţi angajaţi mai vârstnici să-şi 
poată continua activitatea cu succes, explică unul dintre partici-
panţii la dezbatere.

Ca o confirmare, cele mai vii proteste la ideea creşterii vârstei 
standard de pensionare vin, în general, din partea persoanelor 
care practică meserii cu o componentă de efort fizic mai accen-
tuată. Sunt bucătăreasă şi nu-mi doresc deloc să fiu obligată să mai 
petrec încă un număr bun de ani într-o bucătărie încinsă, spune 
o cititoare a ziarului britanic DailyMail, comentând la adresa 
intenţiei  Guvernului britanic de a grăbi calendarul de creştere a 
vârstei de pensionare. 

„Înapoi în vremea lui Dickens”
De altfel, atitudinea sindicatelor se raliază, în general, acestui 

punct de vedere, Marea Britanie confruntându-se recent cu un 
val de proteste sindicale furioase în legătură cu mărirea vârstei 
standard de pensionare. Marea Britanie este pe cale de a se întoar-
ce la „vremurile lui Dickens”, obligându-şi cetăţenii să lucreze până 
la 70 de ani, au protestat, plini de furie, reprezentanţii sindicatelor 
britanice, scrie Mail Online. Pentru moment, este vorba numai 
de intenţia de a devansa data creşterii vârstei de pensionare, de 
la 65 de ani pentru bărbaţi şi 60 de ani pentru femei, la 66 de ani 
pentru ambele categorii, aduncând aceste modificări mai aproa-
pe cu circa un deceniu decât planurile iniţiale. În perspectivă însă, 
se discută despre ridicarea pragului vârstei de pensionare la 67 
de ani, între 2034 şi 2036, şi apoi la 68 de ani, în perioada 2044 – 
2046.

Steve WEBB, Ministrul Pensiilor, a declarat că ia în considerare 
chiar ideea de a ridica pragul vârstei de pensionare şi mai mult, în 
pas cu creşterea speranţei de viaţă, avertizând totodată că menţi-
nerea actualei situaţii este în afara oricărei opţiuni posibile.

Pensionarea la 60 de ani va deveni o amintire pentru toţi cei care 
nu şi-au construit în timpul vieții active un cont serios de econo-
mii private pentru pensie, spune Laith KHALAF, analist financiar 
specializat în domeniul pensiilor la HARGREAVES LANSDOWN. 

Pensiile suedeze şi secretul „plicului portocaliu”

În Suedia, valoarea pensiei depinde de speranţa de via-
ţă. Începând cu 1960, vârsta standard de pensionare a sue-
dezilor a fost de 65 de ani, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru 
femei. În 1995 au fost însă introduse o serie de schimbări 
radicale, care vor servi în curând de model şi pentru alte 
state europene.

Speranţa medie de viaţă a cetăţenilor suedezi este de 
80 de ani, indiferent de sex, iar vârsta de pensionare este un 
criteriu determinant pentru cuantumul pensiei. De exem-
plu, un suedez care se pensionează la 61 de ani - ceea ce 
înseamnă că ar mai avea de trăit, în medie, 19 ani - va primi 
o pensie cu 25% mai mică decât dacă s-ar fi pensionat la 65 
de ani. Pe de altă parte, cine decide să se pensioneze după 
vârsta de 65 de ani va primi o pensie sensibil mai mare. 

Regula care a părut, până acum, de-a dreptul şocantă, 
este aceea că dimensiunea pensiei depinde de speranţa 
de viaţă şi de nivelul şomajului. Astfel, dacă speranţa de 
viaţă creşte, nivelul pensiei scade. Similar, un nivel ridicat 
al şomajului poate duce la scăderea pensiilor. De exemplu, 
pensiile au fost reduse cu 3% în 2010 şi este posibilă o nouă 
scădere şi în 2011, dacă dinamica economică nu se îmbună-
tăţeşte.

În fiecare an, salariaţii suedezii primesc un „plic portoca-
liu” care conţine toate informaţiile necesare despre situaţia 
curentă a sistemului de pensii şi despre pensia pe care o pot 
obţine, funcţie de vârsta la care se decid să se retragă din 
activitate.

În replică, repezentanţii sindicatelor susţin că, pentru muncitorii 
cu venituri mici, modificările anunţate înseamnă o condamnare 
clară la a munci până la prăbuşirea fizică, de vreme ce veniturile 
pe care le obţin nu le permit economisirea privată pentru pensie.  
În plus, mai spun ei, longevitatea este strâns legată de calitatea 
vieţii şi, ca urmare, înseamnă că păturile cele mai sărace vor fi din 
nou „sacrificate” ca să susţină un sistem de pensii al cărui deze-
chilibru este generat în primul rând de persoanele longevive, de 
regulă posesoare ale unui grad de bunăstare mult mai bun şi care 
le permite, la urma urmei, să se retragă din activitate mai devre-
me, indiferent cât de mari sunt penalizările pentru pensionarea 
anticipată. Cu alte cuvinte, în viziunea sindicală, exact longevivii 
care conduc la dezechilibrarea sistemului nu vor participa mai 
deloc la reechilibrarea lui printr-o viaţă activă mai lungă.

O coliziune „au ralenti”
Criza pensiilor, care se prefigurează, seamănă cu „o colizi-

une auto văzută cu încetinitorul”, avertizează experţii. Este un 
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eşec condamnabil al politicienilor, care nu au reuşit să deza-
morseze bomba cu ceas a sistemelor de pensii, iar acum riscă 
să lase milioane de contribuabili să-şi petreacă bătrâneţea în 
sărăcie, în timp ce viitorii plătitori de taxe vor avea de achitat o 
„factură” enormă pentru sectorul public de pensii. Pentru prea 
multe state din lume, declinul sistemului public de pensii – 
„nefinanţat”, de vreme ce guvernele nu constituie niciun fel de 
provizioane cu această destinaţie - se suprapune unei dezvoltări 
insuficiente a sectorului de pensii private. Pentru milioane de 
oameni, pregătirea pentru pensie începe să semene cu un accident 
văzut cu încetinitorul, spune Tom McPHAIL, Consilier financiar la 
HARGREAVES LANSDOWN. Securitatea financiară a pensionării 
se bazează astăzi, din păcate, ori pe niveluri nerealist de scăzute 
ale contribuţiilor la sistemele private, ori pe promisiuni nefondate 
pentru a căror îndeplinire vor trebui să se lupte generaţiile viitoare. 
În ambele cazuri, dificultăţile se înmagazinează pentru a exploda 
în viitor.

Un subiect care revine în discuţie adeseori este cel al poverii 
suplimentare pe care existenţa diferitelor modele de pensii speci-
ale o aşază peste slăbiciunile deja acutizate ale sistemelor publice 
de pensii. De regulă, în cele mai multe ţări, este vorba despre 
drepturi de pensie foarte generoase, stabilite în dependenţă 
directă de nivelul ultimului salariu, nu de nivelul contribuţiei, 
pentru angajaţii sectorului public sau pentru anumite categorii 
din rândul acestora. Povara promisiunii unor beneficii nerealist de 
consistente pentru aceşti angajaţi va cădea pe umerii generaţiilor 
viitoare, inclusiv pe ai fiilor şi nepoţilor acestor angajaţi, spune 
McPHAIL.

Într-o dezbatere recentă pe marginea acestui subiect, în 
Marea Britanie, Nigel WATERSON, Purtător de cuvânt al Partidului 
Conservator, afirma: Datele de care dispunem ne arată că pensiile 
anumitor categorii de angajaţi publici sunt pur şi simplu nesustena-
bile. Nu numai că vom avea de-a face cu costuri prea mari ca să poa-
tă fi suportate de contribuabili, dar este profund nedrept din punct 
de vedere social ca angajaţii publici să se bucure în continuare, pe 
scară largă, de drepturi de pensie calculate funcţie de salariul final, 
în timp ce în sectorul privat acestea au devenit o adevărată raritate 
şi se aplică numai unei mulţimi extrem de restrânse de angajaţi cu 
totul speciali.

Europa pensionară
În dezbaterea pe marginea subiectelor legate de pensii, nu de 

puţine ori, argumentele de ordin tehnic se lovesc, în drumul lor 
spre acceptarea publică, de o frână psihologică greu de con-
tracarat: puterea exemplului unor ţări cu sisteme de pensii mai 
generoase. De altfel, dacă realităţile demografice şi tendinţele de 
evoluţie îngrijorătoare sunt comune tuturor ţărilor membre UE, 
situaţia actuală a pensiilor de stat este destul de neuniformă, nu 
atât în ceea ce priveşte vârsta standard de pensionare, cât în ceea 
ce priveşte reglementările cu privire la pensionarea anticipată 
şi, implicit, vârsta reală de pensionare. Astfel, în cele mai multe 
dintre ţările europene, vâsta legală de pensionare este de 65 de 
ani, cu unele excepţii, cum ar fi Grecia (58 de ani) şi Franţa (60 
de ani), sau, la extrema opusă, Norvegia (67 de ani). Totuşi, date 
fiind oportunităţile diferite de pensionare anticipată, francezii 

se pensionează, în medie, puţin înainte de a împlini 59 de ani, în 
timp ce suedezii sau irlandezii lucrează până aproape de 66 de 
ani, iar portughezii si islandezii împing această limită către vârsta 
de 69 de ani.

În aceste condiţii, ţinând cont şi de varietatea şi dezvoltarea 
diferită a sistemelor de pensii private, chestiunea pensiilor devine 
din ce în ce mai greu de administrat la nivel european, având 
totodată potenţialul de a conduce la disensiuni între statele 
membre. Recentele proteste ale cetăţenilor germani, nemulţu-
miţi de efortul de ajutorare a Greciei, ţară cu un sistem de pensii 
mult mai generos, chiar dacă falimentar, sunt un bun exemplu în 
acest sens. 

În acest context, Preşedintele Comisiei Europene, José 
Manuel BARROSO, a înfiinţat recent Grupul de Lucru pentru 
Pensii al Comisiei Europene, format din 5+3 comisari europeni şi 
asistat de Cabinetul Preşedintelui CE şi de Secretariatul General 
al CE. Scopul noului Grup de Lucru este de a dezvolta şi comu-
nica o abordare la nivelul Uniunii Europene în domeniul pensiilor, 
pe baza liniei politice a Preşedintelui CE. Iniţiativa noului grup de 
lucru trebuie pusă în contextul strategiei „Europa 2020” şi al nevoii 
de consolidare fiscală, ţinând cont de provocările şi problemele 
create de îmbătrânirea populaţiei, de nevoia de incluziune socială, 
de asigurare a stabilităţii financiare şi a condiţiilor macroeconomi-
ce, precum şi de funcţionarea pieţei unice. Rămâne de văzut care 
vor fi soluţii propuse de acest grup şi câtă coeziune va aduce el 
sistemelor europene de pensii. Cât despre „Europa pensionară”... 
numai deceniile viitoare vor arăta dacă Golden Boomers vor fi 
avut înţelepciunea de a-şi asigura o pensie suficientă pentru 
a nu-şi sufoca urmaşii şi de nu-şi folosi forţa electorală pen-
tru a transforma solidaritatea între generaţii într-o povară de 
 nesuportat.

Când Otto von BISMARCK a introdus, în 1889, prima 
formă de pensionare pentru muncitorii în vârstă de peste 
70 de ani, speranţa de viaţă în Prusia era de 45 de ani. În 
1908, când LLOYD George a hotărât să plătească un ajutor 
cetăţenilor de peste 70 de ani, britanicii se puteau considera 
norocoşi dacă reuşeau să depăşească vârsta de 50 de ani. 
Ceva mai târziu, la instituirea primului sistem de asigurări 
sociale, în SUA, vârsta oficială de pensionare, de 65 de ani, 
depăşea cu 3 ani speranţa medie de viaţă a americanilor. 
Altfel spus, pensiile de stat au fost create ca să ofere un 
scurt amurg liniştit unui număr redus de longevivi („The end 
of retirement”, The Economist, iunie 2009).

Un copil născut acum va plăti în contul datoriilor acu-
mulate de sectorul pensiilor publice din Marea Britanie şi 
atunci când va avea 77 de ani.

Guvernul este hotărât să continue să plătească pensii in-
tegrale angajaţilor din sectorul public, dar nu pune deopar-
te niciun fel de bani pentru aceasta, lăsând „plata facturii” 
pe seama viitorilor contribuabili.

Cifrele oficiale ale Trezoreriei arată răspunderi asumate 
de 650 miliarde lire sterline, în timp ce unii experţi apreci-
ază că, în realitate, această sumă se apropie de 1 trilion lire 
sterline. Ei arată că plata acestor sume ar putea dura până 
în 2085.

Până la km 77
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A călători înseamnă a cunoaşte, a fugi 
de cele statornice şi a intra într-o lume 
diferită, din trecut sau din viitor, care îţi 
dă în final energie, relaxare şi, în mod 
evident, informaţii noi. Iubesc călătoriile şi, 
de fiecare dată când evadez, încerc să cu-
nosc şi să admir locurile, luându-le „pulsul”, 
simţindu-le „aroma” şi respirându-le „aerul”.

Ultima destinaţie în care am avut 
şansa să merg este Scoţia, o ţară plină de 
mister, despre care se spune că e cel mai 
bine de văzut la sfârşitul lunii mai sau în 
iunie. Pentru că vremea este extrem de 
schimbătoare aici, mai ales în munţi şi în 
insule, poţi să ai parte de toate cele patru 
anotimpuri într-o singură zi. Din fericire, 
noi am avut parte numai de vreme bună: 
eu, alături de colegii mei de la ING, cei mai 
buni oameni din vânzări în 2009. De altfel, 
acesta a fost motivul popasului în timp în 
Scoţia: o motivaţie şi o recompensă speci-
ală pentru acei oameni din ING care au ob-
ţinut cele mai bune rezultate în vânzările 
de asigurări şi pensii anul trecut. 

A vorbi despre Scoţia înseamnă a po-
vesti despre una dintre cele mai romantice 
destinaţii ale lumii. Cu peste 3.000 de 
castele, atmosferă caldă şi învăluitoare, 
obiecte şi locuri ce amintesc de legende 
şi tradiţii, această parte a Regatului Unit al 
Marii Britanii este mai puţin cunoscută şi 
adesea confundată cu sau inclusă în An-
glia. Peisajele de o frumuseţe aproape săl-
batică, esenţele tari, cultura celtică, zona 
de munte Highlands, câmpiile Lowlands 
şi dealurile Midlands, castelele medievale 
ale Scoţiei, toate acestea te fac să te simţi 
ca pe un alt tărâm. 

Mi-au plăcut foarte mult casele, arhi-
tectura lor deosebită şi faptul că nu aveau 

Despre fermecătoarea Scoţie
cu... Cornelia COMAN

Cei mai merituoşi oameni de vânzări ai ING Asigurări de Viaţă 
au fost răsplătiţi cu o excursie în Scoţia

Scoţia – ţara de origine a golfului

Scoţia este una dintre destinaţiile turistice care îi vrăjeşte pe vizitatori, lăsându-
le sentimentul că au fost într-o lume de poveste. Pentru unii, Scoţia înseamnă 
golf, pentru alţii whisky. Mulţi merg acolo să vadă monstrul din Loch Ness sau să 
asculte sunetul de cimpoi „la el acasă”. Cei mai mulţi însă asociază spaţiul scoţian 
cu kilt-urile şi cu dansul Highland. Vă invităm să aflaţi în continuare ce înseamnă 
Scoţia pentru liderul ING Asigurări de Viaţă, Cornelia COMAN. 

Castele scufundate în istorie, aburi îmbietori de la 
distileriile răspândite pretutindeni, peisaje parcă prelucrate 
în Photoshop fac din Scoţia o destinaţie unde timp de opt 
zile am uitat că mă aşteaptă căsuţa plină cu e-mailuri care 
îmi cer un răspuns.

Călin PETRUŢ, Director Agenția București 3, ING Asigurari de Viață
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Club House Gleneagles, cea mai veche academie de golf

mai mult de un nivel. Toate cochete şi cu 
grădini îngrijite, parcă ar fi fost subiectul 
unui concurs între vecini pentru cel mai 
frumos şi mai primitor cămin. Nu am văzut 
bucată de pământ nelucrat, fiecare cen-
timetru era valorificat, organizând parcă 
întreaga natură într-o ordine perfectă şi 
dovedind măiestria oamenilor din această 
parte a lumii. 

În Edinburgh respiri istorie, tradiţie 
şi stil. Centrul oraşului este dominat de 

castelul medieval, reşedinţă a regilor şi 
reginelor de-a lungul secolelor, şi care 
deseori este gazda paradei militare Edin-
burgh. Iar St. Andrews mi-a plăcut în mod 
special – un oraş universitar, cu foarte 
mulţi tineri şi cu un aer şcolăresc, cu o 
mulțime de biblioteci şi magazine de cărţi 
şi şcoli care arată ca în filmele cu Harry 
Potter - adevărate castele, înconjurate de 
pajişti largi şi mereu verzi. 

În mod natural, nu au putut lipsi ex-
cursia la Speyside, prima regiune din Sco-
ţia unde s-a făcut whisky, şi nici croaziera 
pe Loch Ness, locul monstrului din binecu-
noscuta legendă, pe malul lacului tronând 
maiestuos una dintre cele mai mari 
fortăreţe ale Scoţiei, castelul Urquhart. La 
Speyside am vizitat distileria Glenfiddich, 

într-un peisaj absolut încântător, înconju-
rat de păduri, pe ruinele unui vechi castel, 
unde William GRANT, împreună cu familia 
sa au pus bazele acestei distilerii în 1886. 
Am urmat apoi drumul către Fabrica de 
caşmir Johnstons şi către Catedrala Elgin, 
una dintre cele mai vechi clădiri medieva-
le din Scoţia, azi în ruină. 

Nu în ultimul rând, m-au impresionat 
oamenii. Scoţienii, dar mai ales scoţien-
cele, pe lângă faptul că sunt ospitalieri şi 
drăguţi, au un simţ al umorului fantastic, 
te molipsesc cu bună dispoziţie şi te fac să 
zâmbeşti în orice moment.

Rubrică realizată de Oana RADU

Într-unul din cele mai 
romantice locuri din lume, 
am trăit momente unice 
în castelele medievale cu 
atmosferă veche, cu miros 
de şemineu proaspăt aprins, 
pe o vreme minunată, cum 
numai în a doua jumătate a 
lunii a cincea mai poţi găsi 
în Scoţia, dacă ai un dram 
de noroc! O amintire de 
neuitat!

Marina RĂCARU, Business Consultant
ING Asigurări de Viață

Vară… Soare… 
Vacanţă… Mare… 

Dacă vă întrebaţi care destinaţie este cea mai potrivită pentru 
vacanţa dumneavoastră din acest an sau unde puteţi petrece 
câteva zile de relaxare, răspunsul este unul singur: Hotel CARMEN 
din staţiunea Venus. 

Şi, pentru a vă convinge, vă prezentăm câteva dintre opiniile 
celor care au fost oaspeţii Hotelului CARMEN:

Sunt încântat că am putut fi găzduit la Hotel CARMEN. Servicii 
excelente, la standardele cele mai bune. Eleganţă, promptitudinea şi ca-
litate - acestea ar fi caracteristicile hotelului Dumneavoastră. Felicitări.  
(Ambasadorul Emil GHIŢULESCU).

Am petrecut frumoase zile în această staţiune care se numeşte 

Venus, iar această fată – CARMEN ne-a surprins prin atmosfera 
plăcuta şi intimă a decorului, prin ospitalitatea specifică români-
lor. Sperăm că veţi rămâne aşa cum v-am simţit: calzi, prietenoşi 
si deschişi spre ceea ce se numeşte lume. Vă recomandăm cu drag 
celor care doresc să cunoască pe litoral „fata” pe nume CARMEN.
(Annemarie MAIER)

În puţine locuri din România te simţi ca aici, şi nu mă refer 
doar la calitatea serviciilor, ci şi la calitatea oamenilor. Felicitări 
echipei! (Ina MĂRGĂRIT)

Hotel CARMEN este unul dintre foarte puţinele hoteluri de pe 
litoralul românesc la care am revenit pentru al treilea an la rând şi, 
cu siguranţă, nu va fi ultima oară. Am găsit aici serviciile pe care mi 
le-am dorit pentru mine şi familia mea, fără a fi nevoiţi să străbatem 
distanţe lungi până la litoralul altor ţări. (Paul IVĂNESCU)

Hotel Carmen – Locul în care 
visele frumoase devin reale
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Produse de origine şi calitate eleveţiană

Espresso Club Solutions    tel: 021 222 6309     Fax: 021 222 5238     www.espressoclub.ro    office@espressoclub.ro
ian reglY - ian.regly@espressoclub.ro - 0722 126 330     elena david - elena.david@espressoclub.ro - 0732 403 484

Soluţie completă de băuturi calde
de calitate pentru biroul dumneavoastră

Vă invităm să faceţi un test !

Dragoş CIOCAN a fost numit în funcţia de 
Director de Reasigurări al companiei CARE - 
Compania de Asigurare - Reasigurare EXIM, 
deţinută de EXIMBANK.

Obiectivele mele sunt similare cu cele ale 
noii companii care, aflată la început de drum, îşi 
propune o prezenţă constantă şi activă pe piaţa 
de asigurări din România, pentru a răspunde 
nevoilor tot mai complexe de acoperire în 
asigurare a viitorilor clienţi. Pentru realizarea 

acestor  obiective, este nevoie de sprijinul unei 
întregi echipe de profesionişti, iar sentimentul de 
apartenenţă la o astfel de echipă îmi dă încre-
dere în atingerea acestor țeluri în cel mai scurt 
timp, a declarat, pentru Buletinele Informative 
XPRIMM, Dragoş CIOCAN.

Până la data de 1 iulie, Dragoş CIOCAN a 
ocupat funcţia de Director de Reasigurări în 
cadrul companie CERTASIG. Anterior, a ocupat 
aceeaşi funcţie în cadrul companiei EUROINS. 

Dragoş CIOCAN 
Director de Reasigurări

CARE - Compania de Asigurare - Reasigurare EXIM

De la 1 iulie a.c., persoanele propuse pentru conducerea 
executivă în cadrul unei companii de asigurări vor susţine, 
în vederea aprobării, un interviu profesional în prezenţa 
unei comisii de evaluare din cadrul Comisiei de Suprave-
ghere a Asigurărilor. În cadrul interviului, acestea trebuie 
să prezinte activitatea pe care urmează să o desfăşoare, 
experienţa în specialitatea pe care intenționează să o coor-
doneze, cunoaşterea legislaţiei din domeniul asigurărilor/
reasigurărilor.

Această prevedere este stipulată în Ordinul nr. 8/2010 al 
CSA, pentru modificarea şi completarea Normelor privind auto-
rizarea asigurătorilor (puse în aplicare prin Ordinul nr. 16/2009), 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010.

Comisia de evaluare poate propune Consiliului Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor respingerea solicitării asigurătorului 
de aprobare a unei persoane propuse pentru conducerea execu-
tivă, urmând ca asigurătorul să nominalizeze o altă persoană, se 
stipulează în textul normativului.

Conducerea executivă a asigurătorilor va fi aprobată numai 
după susţinerea unui interviu în faţa unei Comisii din cadrul CSA
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Imaginea pe care o proiectează asupra 
sa şi asupra propriei vieţi este una puterni-
că, clară, lipsită de ambiguităţi, limpede şi 
entuziastă. Este generoasă, dar are nevoie 
de ceilalţi ca să se poată exprima aşa cum 
îşi doreşte.

Are o relaţie specială cu veniturile şi 
cu bunurile sale. Este foarte atentă cum 
administrează propriul buget, precum şi 
pe cel pe care îl are în primire prin prisma 
profesiei sale.

Îi place să filosofeze pe teme de 
existenţialism. Posibil ca, în copilărie, să fi 
călătorit mult împreună cu părinţii. Căminul 
său este sacru şi nu permite oricui să arunce 
o privire neavenită înlăuntrul lui.

Are un mod deschis de abordare a ideii 
de recreere prin muncă. Adoră să organi-
zeze activităţi şi să îi coordoneze pe alţii. 
Are marele talent de a pune laolaltă toate 
elementele necesare pentru elaborarea 
unui plan de afaceri excelent, lucru care a 
ajutat-o să se impună în faţa şefilor de-a 
lungul timpului.

La serviciu, trece frecvent prin momen-
te de foc, care îi subminează liniştea cotidia-
nă. De aceea, ziua de muncă este pentru ea 
un fapt greu de caracterizat şi incitant. Cu 
toate acestea, profesia sa reclamă şi o doză 
de rutină şi stabilitate. 

Fire practică, toată viaţa a preferat să 
înveţe, mai ales din propria experienţă, mai 
degrabă decât să-şi piardă timpul cu semi-
narii şi cursuri sterile. Deci, drumul său spre 
ceea ce este astăzi a însemnat o permanen-
tă provocare, căreia i-a făcut faţă cu brio.

Va alege mereu o atitudine francă, 
deschisă, care a transformat-o de-a lungul 
vremii într-un om de încredere, pe care te 

poţi baza atunci când este nevoie. La ale-
gerea profesiei a contribuit din plin şi latura 
financiară pe care o implică semnul natal.

Poate ar trebui să fie mai atentă atunci 
când îşi alege colaboratorii.

Are o mulţime de prieteni, pe care i-a 
selectat de-a lungul anilor şi cu care îi place 
să se vadă periodic şi să discute pe diverse 
teme. Are o influenţă puternică şi benefică, 
atât asupra acestora, cât şi asupra celor cu 
care lucrează.

| profil astrologic

Semne puternice în tema natală
Rac
Pozitiv: protectoare, maternă, tenace, 

natură emoţională, sensibilă, ereditate 
puternică.

Negativ: poate prea protectoare, timi-
dă, adesea tăcută.

Leu
Pozitiv: confidentă de încredere, gene-

roasă, căldură sufletească, lider puternic, 
dramatică

Negativ: orgoliu, vanitate.
Balanţă
Pozitiv: iubeşte armonia, spirit de 

artist, diplomaţie, puternic simţ al datoriei, 
săritoare la nevoie.

Negativ: înclinaţie spre compromis, 
prea mult calm, intoleranţă.

Case puternice în tema natală:
Casa a 3-a reflectă felul în care este 

percepută de cei din jur. Este o casă a 
regenerării, a metafizicii şi a moştenirilor. 
Aici se regăsesc capacitatea de trans-
formare şi de renaştere după câte un 
moment greu din viaţă, capacitatea de a 
lupta. 

Casa a 10-a reflectă viaţa publică, 
poziţia socială, cariera, statutul social, 
precum şi atitudinea tatălui, sau a unei 
persoane cu autoritate, din copilărie 
până la vârsta adultă. Aici găsim profesia, 
onorurile şi demnităţile, direcţia în viaţă, 
experienţa şi înţelepciunea de pe urma 
acestora.

Casa a 12-a vorbeşte de regulă despre 
finalitate în tot şi toate, despre duşmanii 
puternici pe care îi are şi pe care nu îi ştie, 
despre slăbiciuni organice – boli ascunse, 
temeri profunde, legătura cu inconşti-
entul colectiv şi comunicarea intimă cu 
Dumnezeu.

Poziţia lunii în momentul naşterii
În momentul naşterii Luna era în 

creştere. Sugerează o persoană pozitivă, 
pasională, căreia îi place să trăiască viaţa 
din plin. Încrezătoare în propriile puteri, îi 
plac provocările.  

19 iulie

Angela TONCESCU
Preşedinte, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor

Pentru nativii Rac, anul 2010 pare a 
fi un an al renaşterii din toate punctele 
de vedere. Au talentul de a simplifica 
lucrurile care pe alţii îi încurcă, dar nu şi 
pe ei, ceea ce îi va surprinde pe cei din 
jur. Contrar discreţiei care îi caracteri-
zează, anul acesta vor simţi nevoia să se 
exprime. Aceasta le va da posibilitatea să 
crească în ochii anturajului, cu atât mai 
mult cu cât anul 2010 este extrem de 
favorabil autocunoaşterii.

Populaţia este debusolată, încrede-
rea în guvernanţi la limită, iar sărăcia 
cunoaşte o curbă ascendentă, ceea ce ar 
trebui să fie un semnal de alarmă. Con-
vinşi că nu mai au nimic de pierdut într-o 
ţară în care fiecare putere se doreşte un 
stat în sine, nu puţine vor fi tentativele 

de a-şi face dreptate pe cont propriu. 
Este un moment delicat pentru Guvern, 
care va trebui să ştie ce pedală să apese 
pentru a  dezamorsa criza. Are nevoie de 
tact, diplomaţie dar, în acelaşi timp, şi 
de curaj şi fermitate, mai ales că mediul 
diplomatic extern pare să savureze şi, 
apoi, să taxeze orice greşeală. Posibil 
să aflăm despre scindarea unei mari 
centrale sindicale, pe motiv că nu se mai 
înţeleg liderii.

Jupiter, talonat de Uranus, va scoate 
la lumină, pe negândite, afaceri ilicite 
în care sunt implicaţi demnitari mai 
mult sau mai puţin cunoscuţi. Cu toate 
acestea, guvernanţii vor depune eforturi 
susţinute pentru a consolida imaginea 
României în lume.

MINERVA
Astrolog

Rubrică realizată de 

RAC



54 Anul XII - Numărul 8-9/2010 |90-91| www.primm.ro

Este puternic motivat, are multe ţeluri 
şi aspiraţii de viitor. Dotat cu o vitalitate 
ieşită din comun şi cu spontaneitate, ia 
adesea provocările ca pe o glumă, ca pe 
o nouă aventură în care se lansează cu tot 
sufletul. Asupra lui nu se pot exercita pre-
siuni, pentru că nu aşa se vor obţine efec-
tele dorite de la el. Slăbiciunile sale ţin de 
tendinţa de a exagera şi de incapacitatea 

de a armoniza viaţa profesională cu cea 
socială, dar şi de faptul că mecanismele 
sale de autoapărare sunt sensibile. 

Pe de altă parte, nu îi plac schimbări-
le. În plus, se aşteaptă ca toată lumea să 
fie ca el. Priveşte viaţa ca pe o continuă 
bătălie, în care triumful şi apărarea i-au 
trasat adesea destinul. Modul său de 
expresie este unul intens şi, de aceea, 
are nevoie de armonie între stabilitate şi 
spiritul practic.

Nu îi place risipa, putând deveni 
chiar tiranic dacă lumea îşi bate joc de 
bunuri. Are acel talent care îl face să vadă 
imaginea de ansamblu atunci când are 
elementele principale la îndemână.

Pragmatic, lasă să se întrevadă de 
ce este capabil atunci când vorbeşte, iar 
cuvintele lui te fac să realizezi că ştie tot 
ce mişcă în jurul său. Are o viaţă de familie 
bogată, alimentată din plin cu evenimen-
te neaşteptate. Are şi talente artistice - îi 
plac muzica, teatrul, arta plastică, tot ce 
vine să-l scape de rutina profesională 
de peste zi. Pe de altă parte, familia este 
pentru el un refugiu, nu se simte în sigu-
ranţă decât acolo. Asta nu înseamnă că 
nu poate admira o femeie. Ba aş spune că 
tentaţiile roiesc în jurul său, niciodată însă 
nu va confunda plăcerile de moment cu 
plăcerea de a fi în mijlocul familiei sau la 
un seminar de afaceri.

Imaginea sa este puternic legată de 
ideea de statut social şi nu vrea să îi fie 
„şifonată” în niciun fel. Este sensibil la 
nevoile celorlalţi, de multe ori însă, evită 
să se implice foarte profund.

profil astrologic |

În 2010, Leii vor fi capabili să îşi atingă scopurile mult mai 
repede decât în ultimii ani. Conştiinţa propriei valori se amplifică 
pe măsură ce îşi reafirmă poziţia, năzuinţele şi aspiraţiile, ceea 
ce le va da rezistenţă şi putere pentru a-şi atinge scopurile. În 
plus, vor realiza că valoare este o noţiune care ţine de morală, şi 
nu de uzual, fapt care îi ajută să facă lumină şi asupra laturii sale 
interioare mai puţin explorate. Tot ce vor atinge se va transforma 
şi va fi plin de bun gust.

Zodia Leului va debuta în România cu o stare extrem de 
tensionată, la toate nivelurile – social, politic, economic, justiţie, 

sănătate şi educaţie. Crucea în semne cardinale, în care sunt im-
plicate, pe de o parte, opoziţia Saturn conjunct cu Marte – Uranus 
conjunct cu Jupiter, în condiţiile în care acesta din urmă doar ce 
a intrat în retrogradare, iar pe de altă parte opoziţia Pluto tranzit 
– Pluto natal, arată că ceea ce se întâmplă în România, de facto, 
ţine de o atitudine morală adânc înrădăcinată, de o moştenire de 
care nu am scăpat nici după 20 de ani. Închipuiţi-vă o structură 
învechită, pe care anacronismele, mentalitatea învechită şi corup-
tibilitatea s-au grefat şi pe care noutatea nu o poate străpunge. 
Un asalt continuu la care România este supusă de 20 de ani.

Sub semnul Leului

Cătălin STROE, Director, Divizia de Vânzări Alternative, 
ASIROM – 30 iulie 1963
Dan STOICESCU, Director General, ATE Asigurări – 30 
iulie 1955
Marcel PÎRCIOG, Director General Adjunct, ASITO 
Kapital – 4 august 1964
Theodor ALEXANDRESCU, Director General, ALICO 
Asigurări – 13 august 1969
Frans van der ENT, Director General, EUREKO România 
– 22 august 1967

Crinu ANDĂNUŢ
Preşedinte, APAPR, şi CEO, 
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private 

Semne puternice în tema natală
Leu
Pozitiv: confident de încredere, ge-

neros, căldură sufletească, lider puternic, 
dramatic.

Negativ: orgoliu, vanitate.
Case puternice în tema natală:

Casa a 8-a reflectă felul în care este 
perceput de cei din jur. Este o casă a rege-
nerării, a metafizicii şi a moştenirilor. Aici 
se regăsesc capacitatea de transformare şi 
de renaştere după câte un moment greu 
din viaţă, capacitatea de a lupta. 

Casa a 9-a reflectă nevoia permanentă 
de studiu, credinţa, convingerile politice 
şi filosofice, cele de viaţă şi motivaţiile 
profesionale, dar şi plăcerea de a călători, 
de a vedea locuri noi, de a cunoaşte alte 
culturi, uşurinţa în învăţarea limbilor 
străine. Reflectă, totodată, înţelepciunea 
dobândită de pe urma experienţei de 
viaţă şi de pe urma studiului.

Casa a 10-a  reflectă viaţă publică, 
poziţia socială, cariera, statutul social, 
precum şi atitudinea tatălui sau a unei 
persoane cu autoritate, din copilărie 
până la vârsta adultă. Aici găsim profesia, 
onorurile şi demnităţile, direcţia în viaţă, 
experienţa şi înţelepciunea de pe urma 
acestora.
Poziţia lunii în momentul naşterii

Luna era în aşa-numita fază balsamică. 
Este un om orientat spre viitor. Simte că 
providenţa a jucat un rol important în 
viaţa sa şi i-a adus o intuiţie de invidiat şi 
excelente calităţi de lider. 

24 iulie 
1957

Sub semnul Racului

Florentina ALMĂJANU, Director General, UNSAR – 8 iulie 1965
Gheorghe GRAD, Director General, SRBA – 9 iulie 1967
Radu MANOLIU, Director General Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurări  
- 15 iulie 1976
Mihai POPESCU, Director General, AVIVA România – 17 iulie 1971
James GRINDLEY, Director General, CERTASIG – 18 iulie 1974
Iulius Alin BUCŞA, Director General, EUROINS – 20 iulie 1973 
Dumitru BADEA, Preşedinte, Institutul de Asigurări şi Pensii – 21 iulie 
1950  

LEU
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Piaţa asigurărilor în condiţii de criză
Seminar organizat de revista Finanţe & Afaceri
16 iunie 2010

Criza care afectează întreaga economie a României are un 
efect direct asupra pieţei asigurărilor. Acesteia i se adaugă şi in-
stabilitatea din mediul politic şi bugetar, astfel încât premisele nu 
sunt încurajatoare pentru a atrage investitori în niciun domeniu 
şi nici pentru a spori accesibilitatea resurselor financiare din piaţă. 
Aceasta a fost concluzia seminarului „Piaţa asigurărilor în condiţii 
de criză”, organizat de revista Finanţe & Afaceri.

În cadrul evenimentului s-a pus accent şi pe situaţia agricul-
turii şi pe posibilităţile de stimulare a sectorului prin asigurări 
specializate. Cei prezenţi au atras totodată atenţia asupra cadru-
lui legislativ şi asupra nevoii de a stimula asigurările agricole prin 
măsuri bugetare şi fiscale.

Cel mai ieftin RCA din piaţă… 
pentru pensionari
Conferinţă de presă OMNIASIG
18 iunie 2010  

OMNIASIG a lansat o nouă campanie pe segmentul RCA, 
care vizează pensionarii. Imaginea noii campanii este cântăreaţa 
Angela SIMILEA, care sărbătoreşte 40 de ani de carieră muzicală.

Parteneriatul marchează noua strategie OMNIASIG de abor-
dare specială a pensionarilor, conform căreia se reduc cu încă 
15% tarifele de primă pentru asigurarea obligatorie de răspunde-
re civilă auto, chiar peste nivelul preferenţial acordat anterior. În 
urma noilor reduceri, OMNIASIG oferă în acest moment cel mai 
ieftin tarif RCA din piaţă pentru pensionari.

Prin acest demers simplu, ne adresăm unei categorii cu nevoi 
speciale, cea a pensionarilor. Nu ne propunem să facem profit din 
această iniţiativă şi nu urmărim să atingem un anumit număr de 
clienţi. Aşadar, încercăm să dăm o mână de ajutor şi putem proba 
prin cifre că oferim cele mai bune tarife din piaţă pentru pensionari, 
a declarat Constantin TOMA, Preşedintele OMNIASIG.

Solvency II bate la uşă
Seminar KPMG
23 iunie 2010 

Compania de consultanţă KPMG a organizat un seminar 
având ca temă implementarea Directivei Solvency II. Evenimentul 
a reprezentat un prilej pentru specialiştii din companiile de asi-
gurări de a cunoaşte mai îndeaproape provocările care le stau în 
faţă în ceea ce priveşte noul sistem de solvabilitate, care urmează 
a fi implementat până la 1 ianuarie 2013.

Nu este niciodată prea devreme pentru a începe să te pregăteşti 
pentru ceea ce presupune implementarea unei Directive atât de 
importante precum SOLVENCY II, a declarat Şerban TOADER, Senior 
Partner, KPMG România.

Obiectivele centrale ale Directivei Solvency II sunt creşterea 
gradului de protecţie al asiguraţilor şi, totodată, crearea unui 
sistem de supraveghere armonizat la nivel european. 

Astfel, un asigurător nu va mai putea opera în cazul în care 
se află sub limita minimă de capital, prevedere care diminuează 
riscul ca o companie de asigurări să intre în insolvabilitate.

Sesiune de training pentru jurnaliştii 
specializaţi în domeniul asigurărilor
Eveniment organizat de UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurări 
din România
24-27 iunie 2010 

UNSAR a organizat, în perioada 24-27 iunie a.c., prima sesiune 
de training pentru jurnalişti. Trainingul s-a desfăşurat la Sinaia, iar 
timp de două zile (vineri, 25 iunie, şi sâmbătă, 26 iunie) au avut 
loc discuţii şi dezbateri, împreună cu specialişti din cadrul compa-
niilor membre UNSAR. 

Alături de jurnalişti s-au aflat Angela TONCESCU, Preşedinte 
CSA, Cristian CONSTANTINESCU, Preşedinte UNSAR, şi Cornelia 
COMAN, Vicepreşedinte UNSAR. Printre subiectele abordate cu 
prilejul celor 2 zile de training s-au numărat şi: „Analiza pieţei şi 
mecanismelor de funcţionare ale produselor de asigurări de via-
ţă”, „Mecanismul de funcţionare al unei asigurări de viaţă”, „Analiza 
pieţei şi produselor de asigurări generale”, „Asigurări de locuinţe 
şi de răspundere civilă generală”, „Asigurări private de sănătate” 
etc. 
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ING lansează noi produse de tip unit-linked
Conferinţă de presă ING Asigurări de Viaţă
29 iunie 2010

ING Asigurări de Viaţă, prezentă pe piaţa românească de profil 
de 13 ani, a lansat GenT, o nouă generaţie de produse unit-linked. 
Noile poliţe oferă o protecţie financiară crescută, dar şi mai multă 
transparenţă. De altfel, noile produse sunt adaptate cerinţelor 
viitoarei Directive Europene privind protecţia consumatorilor.

Astfel, GenT aduce o modalitate nouă de evidenţiere şi calcul 
al componentelor de protecţie şi investiţie aferente produselor 
de tip unit-linked. Dacă până în prezent prima eşalonată totală 
aferentă poliţelor unit-linked se transforma integral în unităţi de 
fond (unit-uri), iar costurile corespunzătoare componentei de 
protecţie erau deduse lunar din aceste unităţi, la produsele GenT, 
separarea componentei de protecţie şi, respectiv, a celei de inves-
tiţii are loc de la început, oferind consumatorilor o transparenţă 
totală cu privire la mecanismul de acoperire a riscurilor asigurate.

La mulţi ani, CAMPION Broker!
Aniversarea companiei
26 iunie 2010 

CAMPION Broker a împlinit trei ani de activitate şi a sărbătorit 
evenimentul alături de echipa sa, la sediul din Ploieşti.

Au fost trei ani minunaţi, în care am reuşit să formăm o echipă 
dedicată, cu ajutorul căreia am putut oferi pieţei de asigurări o 
companie de brokeraj de încredere, care întotdeauna pune nevoile 
clientului şi dorinţele acestuia pe primul plan, a declarat Octavian 
TATOMIRESCU, Director General al CAMPION Broker.

În data de 23 iunie, Sucursala Prahova a companiei OMNIASIG  
a organizat o întâlnire cu forţa de vânzare proprie şi cu brokerii, 
unde s-au decernat premii şi trofee. Premiul „Cel mai bun Broker” 
a fost obţinut de CAMPION Broker. 

Suntem onoraţi să primim acest premiu din partea unor par-
teneri care ne sunt atât de dragi. Îi mulţumim în special Domnului 
Director Nicolae TOMA, pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat 
şi pentru profesionalismul cu care duce mai departe colaborarea 
noastră, a declarat Octavian TATOMIRESCU. 

autopromo
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Conferinţa, organizată de IRES în parteneriat cu CSA şi cu 
sprijinul Media XPRIMM, a punctat rolul pe care managementul 
riscului trebuie să îl aibă în activitatea oricărei companii, în speci-
al a celor de asigurări. În deschiderea evenimentului, Paul MITROI, 
Director General, Direcţia Generală Reglementări şi Implemen-
tare Solvabilitate din cadrul CSA, a transmis şi mesajul oficial al 
instituţiei cu privire la această problematică:

Managementul riscurilor a devenit necesar în orice sector de 
activitate, trebuind să fie integrat în strategia oricărei companii. 
Fără un sistem eficient de management al riscului, o companie 
trebuie să se bazeze pe un capital suficient de mare pentru a acoperi 
eventualele pierderi pe care le poate suferi. În România, gestiunea 
riscurilor este adesea asimilată ideii de asigurare, văzută ca principal 
instrument de protecţie.

La conferinţă au participat specialişti de talie internaţională 
în managementul riscului. Printre ei a fost şi Markus STRICKER, 
Actuar şi Partener al INTUITIVE Collaboration.

Managementul riscurilor este un sistem complex, pe care însă 
trebuie să îl înţeleagă nu doar actuarul. El trebuie transpus în limba-
jul oricărui manager, pentru ca acesta să înţeleagă cum evoluează 
afacerea pe care o conduce şi de ce un singur model nu se poate 
aplica în orice situaţie, a punctat acesta.

Cu prilejul conferinţei, a fost prezentat şi unul dintre cele 
mai recente studii realizate de IRES. Conform acestuia, jumătate 

A Practical Approach on Risk Management
Conferinţă IRES – Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie

14 iunie 2010

Vasile DÂNCU 
Preşedinte, IRES

Aurelia CRISTEA 
Consultant în Asigurări

Renato SZILAGY
Consultant în Asigurări

Martin HASCHKA 
Member of the Board, ASIROM

Markus STRICKER, Actuar şi 
Partner la INTUITIVE Collaboration

| evenimente

dintre români declară că au încredere în societăţile de asigurare. 
Cu toate acestea, doar 10% dintre ei intenţionează să contracteze 
un produs de asigurare în următoarele 12 luni.

Asigurătorii nu sunt de invidiat. Ei trebuie să obţină rezultate 
câştigând încrederea românilor, în condiţiile în care modelul cultural 
naţional este unul al neîncrederii generalizate. Toate studiile noastre 
arată că românii sunt individualişti şi nu au încredere nici în semenii 
lor, nici în instituţiile statului şi nici în întreprinderile private, a decla-
rat Vasile DÂNCU, Preşedinte al IRES.

Vă invităm să accesaţi www.xprimm.tv pentru interviurile 
realizate cu prilejul acestei conferinţe.

Paul MITROI, CSA, şi Vlad PANCIU, XPRIMM.TV
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Au intrat în vigoare Normele pentru pregătirea 
profesională a personalului din asigurări

1053 accesări pe www.1asig.ro
Normele privind calificarea profesionala şi pregătirea conti-

nuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produ-
selor de asigurare şi Normele privind activitatea entităţilor care 
organizează cursuri de pregătire profesională unitară a perso-
nalului de asigurări au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 417, 
Partea I, din 22 iunie 2010, aceasta fiind data de la care cele două 
acte normative intră în vigoare.

Conform Normelor privind calificarea profesională şi pregă-
tirea continuă a intermediarilor în asigurări, aceştia sunt obligaţi 
să urmeze un program de pregătire profesională aprobat de CSA, 
cu o durată minimă de 50 de ore, care se va finaliza cu un examen 
de absolvire. Lipsa certificatului de absolvire, care este obţinut 
în urma promovării acestui examen, conduce la imposibilitatea 
exercitării funcţiei de distribuţie a produselor de asigurare.

 mxp.ro/norme-pregatire
de Andreea IONETE

La ASIROM, cumperi RCA şi ai beneficii CASCO
1027 accesări pe www.1asig.ro

ASIROM VIENNA Insurance Group a lansat în cadrul unei 
conferinţe de presă un produs inovator pentru piaţa asigurărilor 
din România, oferind pentru prima dată celor care deţin un RCA 
beneficii asociate poliţelor CASCO. 

Prin noul produs, RCA + CASCO PARTENER, compania doreşte 
să îşi scutească clienţii de timpul pierdut şi de neplăcerile cauzate 
în urma unui incident auto cu un şofer asigurat la altă companie. 
Astfel, beneficiarul noului tip de poliţă va primi direct din partea 
ASIROM despăgubirea pentru daunele produse din vina unui 
alt şofer, urmând ca apoi compania să se ocupe de recuperarea 
banilor de la asigurătorul vinovatului. 

 mxp.ro/asirom-casco-partener
de Oana RADU

CSA sancţionează EUROBROKERS şi AVIASIG 
cu interzicerea temporară a activităţii

936 accesări pe www.1asig.ro
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a decis 

interzicerea temporară a activităţii companiei de intermediere în 
asigurări EUROBROKERS Group, pe o perioadă de un an, precum 
şi retragerea aprobării acordate Directorului General şi admi-
nistratorului companiei. Motivând interzicerea activităţii, CSA a 
anunţat că, în urma controlului efectuat de Comisie la compania 
de brokeraj, s-a constatat că societatea nu deţine o evidenţă 
contabilă şi operativă care să permită verificarea corectitudinii 
informaţiilor cuprinse în raportările transmise la CSA. De aseme-
nea, CSA menţionează că EUROBROKERS nu a transmis Comisiei 
situaţiile financiare anuale pentru 2008 şi 2009. 

Totodată, CSA a hotărât şi interzicerea temporară a activităţii 
societăţii AVIASIG Broker de Asigurare, din cauza faptului că bro-
kerul nu are conducător executiv şi nici administrator. Astfel, Con-
siliul CSA a decis sancţionarea societăţii cu interzicerea activităţii, 
până la aprobarea Directorului General executiv, care să îndepli-
nească condiţiile din Normele privind autorizarea brokerilor de 
asigurare şi/sau reasigurare.

 mxp.ro/sanctiune-eurobrokers-aviasig
de Andreea IONETE

Cel mai ieftin RCA din piaţă... 
pentru pensionari

792 accesări pe www.1asig.ro
OMNIASIG a lansat o nouă campanie pe segmentul RCA, care 

vizează pensionarii, o categorie defavorizată în actualul context 
economic naţional. Imaginea noii campanii este cântăreaţa 
 Angela SIMILEA. 

Parteneriatul marchează noua strategie OMNIASIG de abor-
dare specială a pensionarilor, conform căreia se reduc cu încă 15% 
tarifele de primă pentru asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă auto, chiar peste nivelul preferenţial acordat anterior. În urma 
noilor reduceri, OMNIASIG oferă în acest moment cel mai ieftin tarif 
RCA din piaţă pentru pensionari. Totodată, OMNIASIG a redus şi 
tarifele de bază pentru anumite categorii de vârstă, cum ar fi şoferii 
peste 30 de ani, şi pentru cei din anumite judeţe ale ţării.

 mxp.ro/omniasig-rca-pensionari
de Mihai CRĂCEA

8 companii din România sunt în TOP 50 
asigurări generale în CEE

721 accesări pe www.1asig.ro
ALLIANZ-ŢIRIAC (locul 12), OMNIASIG (15), ASTRA Asigurări 

(21), GROUPAMA (24), BCR Asigurări (33), ASIROM (34), UNIQA 
(37) şi GENERALI (45) sunt cele mai bine cotate companii româ-
neşti de asigurări generale la nivelul Europei Centrale şi de Est, 
volumul de subscrieri realizat în anul 2009 plasându-le între 
primele 50 de societăţi din regiune. 

Comparativ cu jumătatea anului 2009, două companii de 
asigurare din România au ieşit din TOP 50 regional: EUROINS, 
care ocupa locul 46 (în prezent pe 55), şi ARDAF, care se situa pe 
poziţia 49 (acum pe 51).

În 2009, pe primul loc la nivelul regiunii s-a situat asigurătorul 
polonez PZU (subscrieri de 1,9 miliarde euro), urmat la mare dis-
tanţă de CESKA pojistovna (922 milioane euro subscrieri). A treia 
poziţie a fost ocupată de compania membră a VIENNA Insurance 
Group, KOOPERATIVA pojistovna din Cehia (880 milioane euro). 

 mxp.ro/top-generale-cee
de Vlad BOLDIJAR

Alte titluri:
g 14 asigurători din piaţă nu au încă un sistem online
de primire a reclamaţiilor

 mxp.ro/sistem-reclamatii

g Asigurările travel: un nou lider, din nou pe creştere

 mxp.ro/asigurari-travel-lider

g MARSH: Atenţie! Noi riscuri şi provocări pentru companii
în 2010

 mxp.ro/marsh-riscuri-provocari-2010

g TOMA: În contextul actual, vom subscrie între 1 şi 1,2 
miliarde lei până la sfârşitul anului

 mxp.ro/toma-subscrieri-2010

g ASTRA Asigurări lansează un produs de asigurări de viaţă cu 
durata de până la 59 de ani

 mxp.ro/astra-produs-viata






