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ASIGURÃRI

- Doamnã
Angela Toncescu, s-aa
desfãºurat de curând la Sinaia Forumul
Internaþional Asigurãri - Reasigurãri, la
care aþi fãcut un bilanþ al anului 2010, an
care s-aa încheiat pentru piaþa de asigurãri
cu o pierdere de 41, 37 mil.lei, în timp ce
în 2009 ea a fost de 103, 3 mil. lei. Ce
factori au determinat aceastã revenire?
- Într-adevãr, valoarea agregatã a rezultatelor financiare înregistrate de societãþile
de asigurare s-a îmbunãtãþit considerabil
în 2010. Dacã în exerciþiul financiar 2009,
piaþa de asigurãri a înregistrat o pierdere
netã de peste 100 milioane lei, în 2010
aceasta s-a redus cu circa 60 la sutã.
Scãderea este ºi mai mare faþã de 2008,
când societãþile de asigurare înregistrau o
pierdere netã de peste 580 milioane lei.
Aceastã evoluþie a fost influenþatã de faptul
cã, în cazul activitãþii de asigurãri generale
care reprezintã 80 la sutã din total piaþã,
rezultatul tehnic net s-a îmbunãtãþit de
asemenea. Astfel, pentru anul trecut, asigurãtorii au raportat o pierdere tehnicã
netã agregatã de 195 milioane lei, care
este cu circa 40 la sutã mai micã decât
pierderea înregistratã în anul anterior,
când a fost de 320 milioane lei. O altã
influenþã pozitivã a fost reprezentatã de
majorãrile de capital care au fost efectuate
în 2010 de 19 societãþi de asigurare, valoarea cumulatã a capitalului social nou
subscris fiind de peste 400 milioane lei.
- A afectat criza economicã activitatea
desfãºuratã de societãþile de asigurare în
2010 ? Dar în primul trimestru al anului
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curent?
- La fel ca alte sectoare ale economiei
româneºti, ºi piaþa de asigurãri a resimþit
negativ criza economicã. Acest lucru era
inevitabil, atât timp cât ea depinde într-o
proporþie mare de asigurãrile auto, care
sunt cuantificate la mai mult de 60 la sutã
din volumul total de prime brute subscrise.
În consecinþã, evoluþia negativã a
vânzãrilor de vehicule noi ºi mai ales a
leasingului auto s-a propagat asupra activitãþii de subscriere. Dacã în ceea ce
priveºte asigurãrile obligatorii de rãspundere civilã auto, gradul de cuprindere în
asigurare se menþine la peste 85 la sutã,
pe linia de asigurãri auto Casco primele
brute subscrise în 2010 au înregistrat o
scãdere cu 26 la sutã faþã de anul anterior. Volumul total de prime brute subscrise
în 2010 pentru toate tipurile de asigurãri a
fost de 8,3 miliarde lei, în scãdere cu 6,4
la sutã faþã de anul anterior. Acest lucru a
condus implicit la o scãdere a ponderii
subscrierilor în PIB, pânã la 1,6 la sutã,
faþã de 1,8 la sutã în 2009, precum ºi a
volumului de subscrieri pe cap de locuitor
pânã la circa 388 lei. Aº vrea sã remarc
evoluþia pozitivã a asigurãrilor de viaþã,
care, dupã o scãdere considerabilã în
2009, au revenit pe creºtere în 2010.
Aceastã evoluþie pozitivã s-a menþinut ºi în
primul trimestru din acest an, semn cã
piaþa de asigurãri de viaþã reintrã pe un
trend de creºtere.
Cu toate cã activitatea de subscriere a fost
afectatã, piaþa de asigurãri este stabilã,

solidã financiar ºi nu se confruntã cu riscuri
sistemice. Gradul mediu de solvabilitate al
societãþilor de asigurare se menþine peste
2 în cazul activitãþii de asigurãri generale,
respectiv la peste 4 în cazul asigurãrilor de
viaþã, în condiþiile în care minimul impus
de legislaþie pentru acest indicator este 1.
De asemenea, societãþile de asigurare au
constituite rezerve tehnice care sã le permitã onorarea tuturor obligaþiilor asumate
prin contractele de asigurare încheiate. La
data de 31 decembrie 2010, valoarea
brutã a acestor rezerve tehnice depãºea 11
miliarde lei, valoare care este aproape
triplã faþã de cea din 2005. În acelaºi
timp, la sfârºitul anului 2010, asigurãtorii
deþineau active bilanþiere de de 16,8 miliarde lei, ceea ce reprezintã 3,3 la sutã din
PIB, ºi o valoare cumulatã a capitalurilor
sociale subscrise de peste 4 miliarde lei.
Capitalul strãin reprezintã mai mult de 88%
din totalul capitalului social subscris.
Ponderea capitalului strãin a crescut foarte
mult în ultimii 5 ani, respectiv cu circa 40
de puncte procentuale, ca urmare a
atragerii în Romania a unor mari asiguratori europeni, care, deºi puteau sã presteze
activitate în baza liberei circulaþii a serviciilor de la data aderãrii, au luat decizia de
a înfiinþa societãþi de asigurare aflate sub
jurisdicþia Comisiei de Supraveghere a
Asigurãrilor. Dintre acestea amintesc pe
Groupama, Erste, Ergo, Aegon, Cardif,
EFG, Wiener Stadtische, Uniqa, AXA ºi
altele. Am semnale cã sunt ºi alþi investitori
interesaþi sã intre pe piaþa de asigurãri din

