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ASIGURÃRI
România, interes datorat potenþialului
asigurabil foarte mare care existã în þara
noastrã.
- Are nevoie piaþa de diversificarea portofoliului, prin creºterea asigurãrilor cu o
daunalitate mai scazutã? Ce implicaþii
pozitive ar avea ?
- Criza economicã a avut ºi un efect pozitiv asupra pieþei de asigurãri ºi anume
acela cã a determinat societãþile din
domeniu sã facã mai multe eforturi pentru
a dezvolta ºi alte linii de business decât
asigurãrile auto. Cifrele pentru 2010, dar
mai ales cele aferente primului trimestru al
anului curent aratã cã existã o tendinþã de
creºtere ca volum cât ºi ca pondere a asi
gurãrilor de locuinþe, de rãspundere civilã
generalã, de sãnãtate, de credite, precum
ºi a asigurãrilor de viaþã. Este foarte important cã structura de portofoliu a societãþilor
de asigurare se schimbã pentru cã majorarea ponderii unor clase de asigurãri cu o
ratã a daunei nu foarte ridicatã va fi
beneficã pentru societãþi din perspectiva
rezultatelor tehnice ºi financiare pe care le
vor obþine ºi a consolidãrii indicatorilor
specifici de prudenþialitate.
- În 2010, valoarea primelor intermediate,
comparativ cu anul anterior, s-aa menþinut
foarte aproape de 3,2 mld. lei. Care sunt
semnele pentru 2011?
- Gradul de intermediere prin brokerii de
asigurare a crescut considerabil în ultimii
ani, de la 19,4 la sutã în 2005, la 38,5
la sutã în 2010, semn cã toþi mai mulþi
oameni ºi agenþi economici apeleazã la
serviciile oferite de aceºtia. Dupã cum ºtim
cu toþii, în statele dezvoltate gradul de
intermediere prin brokeri este mult mai
ridicat, iar în unele dintre acestea, brokerii
reprezintã chiar principalul canal de vânzare a produselor ºi serviciilor de asigurare. Potenþialul asigurabil din România
este în continuare foarte ridicat, însã pentru a obþine o creºtere sustenabilã a

gradului de intermediere este absolut
obligatorie continuarea eforturilor de
pregãtire profesionalã a brokerilor de
asigurare ºi a intermediarilor, în general,
dar ºi a eforturilor de educare a publicului.
- Care sunt perspectivele pentru perioada
urmãtoare? Ce poate face Comisia de
Supraveghere pentru relansarea pieþei?
- Scãderile înregistrate de activitatea de
subscriere sunt conjuncturale. Ele au fost
cauzate, pe de o parte, de evoluþiile negative din alte pieþe, cum ar fi cea auto,
cea imobiliarã, cea a creditelor bancare ºi
altele, iar pe de altã parte de scãderea
resurselor financiare disponibile ale populaþiei ºi agenþilor economici, precum ºi de
aºteptãrile negative ale acestora cu privire
la îmbunãtãþirea condiþiilor economice.
Pânã la declanºarea crizei, activitatea de
subscriere evolua pe un trend puternic
crescãtor, aproape cã ne obiºnuisem cu
ritmuri anuale de creºtere de douã cifre.
De aceea, am încrederea cã odatã cu
îmbunãtãþirea contextului economicosocial, piaþa româneascã de asigurãri îºi
va relua creºterea ºi va deveni un segment
tot mai important al economiei na?ionale,
din perspectiva ponderii activelor
bilanþiere ºi a primelor brute subscrise în
Produsul Intern Brut. Comisia de
Supraveghere a Asigurãrilor nu poate
interveni în managementul societãþilor de
asigurare, în sensul cã noi nu avem posibilitatea legalã de a influenþa evoluþia cantitativã a primelor brute subscrise. Comisia
poate ajuta însã la evoluþia calitativã a
pieþei, care este de dorit întrucât, pe acest
fond, încrederea consumatorilor în produsele de asigurãri va creºte. În acest
scop, Comisia de Supraveghere a
Asigurãrilor a înfiinþat Institutul de
Management în Asigurãri, care este o instituþie de educaþie profesionalã menitã sã
ofere pregãtire de specialitate la standarde

ridicate de competenþã. În acelaºi timp,
am introdus cerinþe ferme de calificare
profesionalã pentru personalul din asigurãri, atât din cadrul societãþilor de asigurare, cât ºi al intermediarilor.
În acelaºi scop, Comisia de Supraveghere
a Asigurãrilor a luat o serie de mãsuri
menite sã vinã în sprijinul consumatorilor,
cum ar fi: introducerea constatãrii amiabile de accident ºi a sistemului bonusmalus de tarifare a asigurãrilor obligatorii
de rãspundere civilã auto, introducerea
obligaþiei asigurãtorilor ºi a intermediarilor
de a informa consumatorii ºi de a dispune
de proceduri de soluþionare a reclamaþiilor
ºi multe altele.
Încrederea consumatorilor în calitatea
activitãþii de supraveghere a societãþilor
din domeniu este, de asemenea, foarte
importantã. În scurt timp, se va aplica un
nou regim de solvabilitate, Solvency II,
care este un model mult mai complex,
bazat pe analiza riscurilor. Fãrã falsã modestie, putem spune cã am contribuit semnificativ la pregãtirea societãþilor de asigurare pentru implementarea acestui nou
regim, de care ne mai desparte doar un
an. Am realizat acest lucru prin organizarea a numeroase sesiuni de instruire
tehnicã, prin informarea permanentã a
societãþilor cu privire la evoluþiile reglementãrilor specifice la nivel european,
precum ºi prin coordonarea participãrii lor
la ultimele douã studii cantitative de
impact, QIS 4 ºi QIS 5.
Totodatã, fiind o prezenþã activã în
grupurile de lucru ale Autoritãþii Europene
de Supraveghere în Asigurãri ºi Pensii, precum ºi ale Asociaþiei Internaþionale a
Supraveghetorilor în Asigurãri, CSA participã permanent la elaborarea legislaþiei
europene în domeniu ºi nu de puþine ori
am reuºit sã ne impunem punctul de
vedere, astfel încât sã putem proteja
interesele pieþei româneºti.
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