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REZUMAT. Evoluţiile economice din ultima perioadă au condus la intensificarea cooperării internaţionale între autorităţile 
supraveghere. Colaborarea dintre autorităţile de reglementare, coordonarea supravegherii transfrontaliere, precum şi necesitatea 
supravegherii grupurilor consolidate sunt subiecte de actualitate în contextul crizei. În prezent, sectorul asigurărilor se confruntă cu 
efectele combinate ale deteriorării condiţiilor de piaţă şi cu impactul crizei financiare. Pierderile înregistrate în domeniul asigurărilor 
sunt cu mult mai mici decât cele din sectorul bancar, fiind datorate în principal implicării asigurătorilor în activităţi nespecifice 
domeniului. Modificarea reglementărilor în scopul întăririi protecţiei asiguraţilor poate crea premisele menţinerii încrederii 
asiguraţilor că obligaţiile asumate de asigurători vor fi onorate. Efectele crizei financiare pot fi reduse prin canalizarea eforturilor 
supraveghetorilor de a preveni noi reacţii negative şi mai ales de a acţiona în timp util. 
 
Cuvinte cheie: asigurări, supraveghere, managementul riscurilor, criza financiară, solvabilitate. 
 
ABSTRACT: Economic developments in recent years have led to increase international cooperation between supervisory authorities. 
Collaboration between regulators, coordinate cross-border surveillance and the need for consolidated supervision of groups are 
current topics of crisis. Currently, the insurance industry faces the combined effects of deteriorating market conditions and the 
impact of financial crisis. Losses in insurance are lower than those in the banking sector, being mainly due to the involvement of 
insurers in the domain nonspecific activities. Change regulations to strengthen protection of policyholders may create prerequisites 
to maintain confidence that obligations issued by insurers will be honored.  Financial crisis on the market could be minimized by 
focusing on preventing further adverse reactions and especially acting in a timely manner. 
 
Keywords: insurance, supervision, risk management, financial crisis, solvency. 
 

1. IMPACTUL CRIZEI ASUPRA 
SOCIETĂŢILOR DE ASIGURARE 

Criza a scos la suprafaţă o serie de deficienţe din 
domeniul gestionării riscurilor şi al supravegherii asigu-
rărilor. Una dintre lecţiile pe care ni le-a arătat criza 
este că toate serviciile financiare trebuie să aibă loc într-
o piaţă integrată care combină managementul riscurilor 
şi supravegherea. Reglementarea separată a domeniului 
bancar, a asigurărilor şi a altor servicii financiare a 
deschis calea arbitrajului de reglementare, aceasta 
reprezentând una dintre rădăcinile actualei crize.  

Datorită diferenţelor existente între modelele de 
afaceri, societăţile de asigurare au fost mai puţin afec-
tate decât sectorul bancar. Asigurările sunt mai puţin 
expuse la riscuri decât băncile întrucât asigurătorii sunt 
obligaţi să constituie rezerve tehnice, iar plata des-
păgubirilor este condiţionată de producerea riscurilor 
asigurate. Portofoliul obligaţiilor asigurătorilor este 
diversificat în funcţie de clasele de asigurare practicate 
de fiecare asigurător şi este în mare măsură necorelat cu 
activele deţinute şi prin urmare cu piaţa de capital în 
general. Aceasta este o diferenţă importantă faţă de 
sectorul bancar unde împrumuturile în curs sunt 
corelate cu factorii economici de interes general. 

Cu toate că domeniul asigurărilor este mai puţin 
afectat decât cel bancar, criza actuală a dezvăluit posi-
bilităţi noi de îmbunătăţire în managementul riscurilor 
şi supravegherea pieţei asigurărilor. Politicile de afaceri 
prudente şi conservatoare pe care le-au angajat asigura-
torii s-au dovedit a fi în general destul de rezistente, cu 
toate că nu toţi participanţii la piaţa asigurărilor au 
adoptat strategii prudente (de exemplu: American 
International Group AIG sau Yamato Life Insurance). 

Evenimentele cel mai des raportate la efectele crizei 
asupra industriei asigurărilor sunt salvarea de către 
guvernul American a companiei AIG, deprecierile 
înregistrate de către reasigurătorul Swiss-Re datorate 
reasigurării portofoliilor de credite şi insolvenţa 
companiei Yamato Life Insurance cauzată de eşecurile 
înregistrate de management în gestionarea activelor. 
Toate cele trei evenimente au caracteristici diferite şi 
ilustrează faptul că bilanţurile asigurătorilor au fost 
influenţate de aspecte diferite ale crizei. Aceste cazuri 
arată că scenariile pesimiste trebuie să includă şi 
combinaţii de evoluţii negative atât ale activelor, cât şi 
ale datoriilor. Dar natura diferită a acestor trei eveni-
mente arată că ele au avut doar un impact sistematic 
limitat la nivel global asupra industriei asigurărilor. 
Doar o parte dintre asiguratori au fost afectaţi de inves-
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tiţiile în produse structurate de credit, cei mai mulţi 
fiind afectaţi indirect de pierderile investiţionale cauzate 
de prăbuşirea pieţelor de capital. Astfel de efecte 
negative în gestionarea activelor au produs o slăbire 
accentuată a situaţiei financiare a companiei Yamato 
Life Insurance şi au condus în final la insolvenţa 
acesteia, cu toate că nu au fost raportate probleme 
specifice riscului de subscriere. 

Un avantaj al industriei asigurărilor din Europa l-a 
constituit faptul că în mod tradiţional alocarea activelor a 
fost conservatoare, iar investiţiile în acţiuni au fost relativ 
scăzute. Prin urmare, aceşti asigurători nu au fost afectaţi 
prea mult de căderea cursului acţiunilor la bursele de 
valori. Se pare că lecţia de la începutul secolului din 
căderea burselor a fost destul de bine învăţată. În actuala 
criză există reacţii adverse ale pieţelor de obligaţiuni şi o 
creştere masivă a riscului de credit pentru produse şi 
instituţii care anterior erau considerate sigure (de 
exemplu: căderea băncii Lehman Brothers). 

Partea de datorii din bilanţurile asigurătorilor a fost 
de asemenea afectată de criză, dar într-o măsură mai 
mică, efectele fiind  dependente de clasele de asigurare 
practicate. Creşterea  riscului de credit a avut impact ne-
gativ asupra asigurătorilor şi reasigurătorilor implicaţi 
în piaţa creditelor, precum SwissRe, care a înregistrat în 
noiembrie 2007 deprecieri ale datoriilor de 1,1 miliarde 
USD. Pierderile au fost cauzate de două CDS (Credit-
Default Swaps) care ofereau protecţie împotriva 
deprecierii valorilor ipotecilor MBS (Mortgage-Backed 
Securities) (SwissRE, 2007). Companii precum AIG, 
MBIA sau Ambac au suferit întâi scăderi ale rating-ului 
atunci când le-a crescut expunerea pe CDS-uri, în final 
ajungându-se chiar la intervenţia guvernamentală pentru 
salvarea companiei (Sjostrom, 2009). În plus faţă de 
aceste efecte, au apărut griji cu privire la asigurările de 
răspundere civilă profesională a managerilor, asigurări 
pentru care au fost sporite rezervele tehnice pentru 
potenţiale cereri de despăgubire. Un alt aspect care este 
relevant pentru asigurările de viaţă este incertitudinea 
mediului macroeconomic şi a ratelor de dobândă, care 
nu vor mai putea fi garantate, motiv pentru care este 
posibilă o remodelare a produselor (AM Best, 2009).  

În România, societăţile de asigurări s-au confruntat 
cu efectele turbulenţelor financiare internaţionale, pre-
cum deprecierea unor active din portofoliul de investiţii 
şi apariţia unor percepţii negative ale populaţiei asupra 
instituţiilor financiare. Principalele riscuri pentru piaţa 
asigurărilor sunt scăderea ritmului de creştere a 
primelor brute subscrise, creşterea daunalităţii pe 
segmentul asigurărilor auto şi a răscumpărărilor pentru 
asigurările de viaţă (BNR, 2009). 

Indicatorii de profitabilitate calculaţi la nivelul pieţei 
asigurărilor din România au continuat să se deterioreze 

ca urmare a scăderii rezultatelor tehnice. Creşterea 
daunalităţii pe segmentul asigurărilor auto a accentuat 
rezultatul tehnic negativ pentru asigurările generale, iar 
indemnizaţiile şi răscumpărările plătite pentru asigu-
rările de viaţă s-au dublat ca volum în 2008. Creşterea 
într-un ritm mai rapid a pierderii financiare agregate la 
nivelul sectorului comparativ cu evoluţia capitalizării 
sau a activelor totale a condus la un proces de adâncire 
a rentabilităţii financiare (ROE) şi economice (ROA) în 
aria valorilor negative (fig.1). 

 

 
 

Fig. 1.  Profitabilitatea societăţilor de asigurare din România. 
Sursa: B.N.R. (2009), Raport asupra stabilităţii financiare, pag. 56. 

 
Creşterea riscurilor percepute la nivelul pieţelor finan-

ciare şi avansul emisiunilor de titluri de stat s-au reflectat 
în strategia investiţională a societăţilor de asigurări prin 
creşterea plasamentelor în obligaţiuni guvernamentale. 
Activele pentru care riscul de investiţie este transferat 
clienţilor, deţin în continuare o pondere semnificativă, dar 
societăţile de asigurări de viaţă sunt expuse riscului 
reputaţional în cazul deprecierii activelor din portofoliu. 

Contextul economic şi financiar intern influenţează 
societăţile de asigurări, iar dinamica superioară a aces-
tuia din ultima perioadă s-ar putea reflecta într-o 
volatilitate în creştere a indicatorilor din sectorul asi-
gurărilor. În tabelul 1 sunt prezentate principalele efecte 
ale evoluţiilor din mediile economic şi financiar asupra 
societăţilor de asigurări, evoluţii ce le-ar putea influenţa 
metodele de administrare a riscurilor. 

Societăţile de asigurări generale pot înregistra un de-
ficit de capital datorită creşterii indemnizaţiilor plătite, 
în cazul în care acestea nu vor putea fi susţinute de un 
avans important al primelor brute subscrise. Societăţile 
de asigurări de viaţă sunt mai puţin expuse obligativi-
tăţii de atragere de capital deoarece nivelul indemni-
zaţiilor plătite este scăzut, iar acestea transferă o parte 
din riscul de investiţii către clienţi. 
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Tabelul 1 

 Impactul posibil al evoluţiilor recente din sectoarele economic şi financiar asupra sectorului asigurărilor  
din România, agregat sau specific pentru una din cele două componente (asigurări generale şi asigurări de viaţă). 

Evoluţii economice şi financiare interne Impact posibil 

Încetinirea activităţii economice 
- ↓ ritmul de creştere a primelor brute subscrise 
- ↑ riscul de selecţie adversă (asigurări generale) 
- ↑ răscumpărarea de poliţe (asigurări de viaţă) 

Deprecierea monedei naţionale 
- ↑ costurile cu reasigurarea (asigurări generale) 
- ↑ cheltuielile de achiziţie şi de administrare 

Restrângerea lichidităţii 
- ↓ valorea de piaţă a portofoliului de active 
- ↑ costurile pentru atragerea de capital 

Creşterea ratelor dobânzii la lei 
- ↑ randamentele pentru plasamente în obligaţiuni şi depozite bancare 
- ↓ valorea de piaţă a titlurilor cu venit fix 

Contracţia pieţei de capital - ↓ valorea de piaţă a portofoliului de acţiuni 

Reducerea creditării - ↓ ritmul de creştere a primelor brute subscrise 

Sursa: B.N.R. (2009), Raport asupra stabilităţii financiare, pag. .57. 
 

2. URMĂRI PENTRU MANAGEMENTUL 
RISCURILOR ŞI SUPRAVEGHEREA 
ASIGURĂRILOR 

Problemele legate de supraveghere şi de guvernanţă 
corporativă au fost adesea considerate cauze ale crizei. 
Aceste probleme includ prociclicitatea şi comporta-
mentele similare datorate normelor de reglementare, 
arbitrajului de reglementare, normelor de contabilitate 
necorespunzătoare bazate pe costuri de achiziţie istorice, 
lipsei de transparenţă, precum şi  deciziilor manageriale 
neadecvate, bazate în special pe stimulente. Prin urmare, 
o serie de consecinţe pot fi trase deja din actuala criză 
(Eling M. şi Schmeiser H., 2010): 

 Este necesară consolidarea managementului riscu-
rilor şi a supravegherii: 

– evaluarea riscurilor nu trebuie să facă obiectul 
externalizării; 

– rolul rating-urilor în supravegherea asigurărilor 
trebuie să fie revizuit; 

– consolidarea managementului riscurilor prin nomi-
nalizarea unui „manager de risc desemnat”; 

 O atenţie deosebită trebuie acordată modelelor de 
risc şi neliniarităţilor: 

– sunt necesare mai multe teste la stres pentru a 
evalua în mod corespunzător modelul de risc; 

– testele la stres trebuie să ia în considerare şi 
dependenţele neliniare; 

– trebuie să se dezvolte modele pentru riscul de 
lichiditate; 

– revizuirea mărimilor folosite în managementul riscu-
lui şi în reglementare (valoarea la risc, pierderea aşteptată); 

 Este nevoie de un management al riscurilor uşor 
de înţeles şi de utilizat: 

– îmbunătăţirea comunicării; 

– utilizarea unor reguli simple în managementul 
riscurilor; 

 Atenţie la îndrumările din teoria agenţiei: sunt 
necesare stimulente corecte: 

– bonusurile trebuie să fie corelate cu succesul pe 
termen lung al companiei ; 

– asimetria informaţiei trebuie redusă în cadrul echi-
pei manageriale; 

 Atenţie la lecţiile din teoria portofoliului - riscuri, 
câştiguri, şi diversificare: 

– corelaţia dintre riscuri şi câştiguri; 
– diversificarea portofoliului; 
 Principiile trebuie să ia locul regulilor – regimul 

de solvabilitate Solvency II şi modelul SST (Swiss 
Solvency Test) reprezintă paşi în direcţia cea bună: 

– implementarea reglementării bazate pe principii; 
– similaritatea regulilor trebuie evitată, deoarece 

forţează companiile să se comporte identic în condiţii 
de criză (riscul sistemic); 

 Ieşirea de pe piaţă trebuie să se facă în mod con-
trolat: 

– trebuie să existe fonduri de garantare destinate 
plăţii indemnizaţiilor, care să-i protejeze pe asiguraţi, pe 
beneficiarii asigurărilor şi pe terţe persoane păgubite, pe 
deţinătorii de poliţe de asigurare în caz de insolvenţă a 
asigurătorului; 

 Conglomeratele financiare trebuie să fie suprave-
gheate la nivel de grup: 

– supravegherea conglomeratelor financiare trebuie 
făcută şi la nivel de grup şi la nivel individual; 

 Evitarea arbitrajului de reglementare pe pieţele 
serviciilor financiare: 

- standarde similare bazate pe principii sunt necesare 
pentru industria serviciilor financiare şi pentru pieţele 
financiare mondiale; 
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 Este nevoie de transparenţă, disciplină de piaţă şi 
responsabilitate: 

– consolidarea transparenţei; 
– reforma agenţiilor de rating; 
– creşterea gradului de responsabilizare; 
După cum se poate observa, încă nu s-a ieşit din 

criză iar multe dintre detaliile sale sunt încă neînţelese, 
motiv pentru care nu i se pot stabili cu precizie conse-
cinţele. Cu toate acestea, o oarecare lipsă de înţelegere 
nu va împiedica factorii de decizie să propună noi 
modificări legislative. Prin urmare, am considerat că 
potenţialele consecinţe care se pot vedea în urma crizei 
sunt important de subliniat, chiar dacă nu avem, în 
unele cazuri, nicio dovadă empirică care să sprijine în 
mod clar raţionamentul nostru. Monitorizarea atentă a 
măsurilor care sunt întreprinse chiar acum, trebuie să fie 
efectuată în scopul de a ne învăţa să fim pregătiţi în 
cazul unei crize viitoare. O revizuire critică a supra-
vegherii bazată pe principii care este în prezent pusă în 
aplicare în unele ţări, este necesară deoarece acesta ar 
putea duce la probleme cum ar fi abuzul de libertate din 
partea unora dintre participanţii la piaţă. 

3. ASIGURĂRILE NU SUNT BĂNCI 

Diferenţele inerente dintre modelele de afaceri din 
asigurări şi din bănci (tabelul 2), structura riscurilor şi 
profilul de risc trebuie să fie bine înţelese şi luate în 
considerare corespunzător atunci când se concep struc-
turile de supraveghere şi regimurile de reglementare.  În 
consecinţă, atunci când se dezvoltă noi iniţiative de 
reglementare ca răspuns la criză, este important ca orice 
astfel de măsuri să ia în considerare în mod adecvat 
implicaţiile specifice pentru fiecare sector, precum şi 
între sectoare. Asigurarea adoptării unor măsuri adecva-
te va permite industriei asigurărilor să-şi îndeplinească 
în mod eficient rolul său de stabilizare a sistemului 
financiar şi a economiei globale. 

Asigurările contribuie la bunăstarea economică, la 
creştere şi stabilitate prin punerea în comun a riscurilor 
deţinătorilor de poliţe oferindu-le protecţie împotriva 
diferitelor consecinţe financiare ale diferitelor pericole 
la care sunt expuşi. Modul în care eşecul unui asi-
gurător afectează sistemul financiar şi economia diferă 
fundamental de eşecul unei bănci. Spre deosebire de 
bânci, asigurătorii nu iau depozite şi nu joacă un rol în 
sistemul monetar sau de plăţi. Asigurătorii clasici nu 
prezintă risc sistemic şi, în consecinţă, nu sunt nici 
„prea mari”, nici „prea interconectaţi” pentru a eşua. 
Capacitatea sectorului ar putea fi majorată prin măsuri 
pentru reducerea necorelării activelor volatile, care depind 
de pieţele financiare şi datoriile inflexibile care se 
bazează pe proprietăţile statistice ale riscurilor asigurate. 

Cooperarea globală a organismelor de reglementare 
şi de supraveghere este fundamentală pentru consolida-
rea structurilor de supraveghere financiară şi de 
reglementare. 

În acest context, CEA, federatia asigurătorilor şi reasi-
gurătorilor europeni (Comité Européen des Assurances) a 
propus un set de 12 recomandări de care ar trebui să se 
ţină seama la consolidarea reglementării şi a supra-
vegherii asigurărilor (CEA, 2010): 

 Cooperarea la nivel global privind cadrele de 
reglementare şi de supraveghere este esenţială. Acest 
lucru va asigura creşterea convergenţei cadrelor pentru 
serviciile financiare şi va elimina lacunele de reglemen-
tare. 

 Activităţile şi entităţile nereglementate care au 
jucat un rol crucial în criză sunt cheia pentru abordarea 
problemei. Răspunsul reglementatorilor ar trebui să fie 
direcţionat, în primul rând către acoperirea lacunelor 
legislative, abordându-se de asemenea şi riscul de 
arbitraj de reglementare. 

 Principalele activităţi din asigurări nu generează 
risc sistemic, astfel că nu ar trebui să fie considerate ca 
având relevanţă sistemică. Numărul limitat de activităţi 
secundare care ar avea relevanţă sistemică ar trebui să 
facă obiectul unei supravegheri la nivel micro-prudenţi-
al. Reglementarea bazată pe riscuri economice, precum 
regimul de solvabilitate Solvency II este esenţială în 
această privinţă. 

 Sectorul asigurărilor ar trebui să fie reprezentat în 
mod corespunzător în forurile de stabilitate financiară. 
Asigurătorii pot absorbi şi transmite deopotrivă, riscuri 
sistemice  generate de alte părţi ale sistemului financiar 
şi prin urmare, ar trebui să fie reprezentaţi cores-
punzător în comitetele naţionale pentru stabilitate, ei 
având expetiză specifică domeniului asigurărilor. 

 Riscurile sistemice nu pot fi corespunzător abor-
date prin impunerea unor cerinţe prudenţiale adiţionale 
asupra unor firme presupuse cu risc sistemic relevant. 
La nivel macro-prudenţial ar trebui să fie abordat 
impactul total al activităţilor, pieţelor sau produselor 
potenţial generatoare de risc sistemic, asupra stabilităţii 
sistemului financiar. Listarea individuală a firmelor cu 
relevanţă sistemică are dezavantaje grave, deoarece ar 
putea conduce la creşterea hazardului moral şi cauza 
distorsiuni ale pieţei. În plus, ar putea crea un fals 
sentiment de încredere în autorităţile de supraveghere, 
care pot eşua în detectarea schimbărilor din profilurile 
de risc ale companiilor şi a tendinţelor la nivel de piaţă 
care ar putea genera riscuri sistemice. 

 Indiferent  de structura de supraveghere pentru in-
dustria asigurărilor, modelul de afaceri din asigurări 
trebuie să fie recunoscut corespunzător, iar supraveghe-
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torul trebuie să se asigure că are experienţă relevantă  în 
domeniu. În multe ţări, reacţia guvernelor la criză pare a 

fi reorganizarea structurilor de supraveghere, deşi 
niciuna nu şi-a dovedit superioritatea. 

 
Tabelul 2 

Diferenţele dintre modelele de afaceri din asigurări şi bănci 

 Asigurări Bănci 

Scopul afacerii 

• Varietate relativ scăzută a afacerii 
(produse/portofoliu) 

• Punerea în comun a riscurilor şi transformarea lor 
 

• Varietate largă de produse, servicii şi modele de afaceri 
• Îndeplineşte mai multe funcţii diferite (constituie depo-

zite,acordă împrumuturi, anagajare în activităţi de creare 
de piaţă,  furnizează servicii de consultanţă, etc) 

Finanţarea 

• În principal finanţarea este asigurată de deţinătorii de 
poliţe şi este mai puţin dependentă de aportul 
acţionarilor la capitaluri 

•  Finanţarea este acordată în avans şi pe termen lung, 
bilanţul fiind echilibrat 

• Activele şi datoriile sunt corelate, odată cu anularea 
poliţei, activele şi datoriile sunt eliminate simultan 

• Largă varietate de structuri de finanţare (depozite, 
împrumuturi inter-bancare, obligaţiuni garantate, 
tranzacţii tip repo, aportul acţionarilor, etc) 

• O parte substanţială a finanţării este de scurtă durată 
• Activele şi datoriile nu sunt în general strict corelate, 

rambursarea anticipată a împrumuturilor nu are impact 
imediat în structura finanţării 

Structura bilanţului 

• Bilanţul este simplu şi echilibrat, obligaţiile faţă de 
deţinătorii de poliţe şi acţionari fiind pe termen lung, 
în general 

• Plata despăgubirilor este influenţată în mică măsură 
de ciclul economic 

• În general pierderile din investiţii sunt reduse datorită 
politicilor conservatoare de investire  

• Împrumuturile sau creditele între companii nu sunt o 
practică frecventă 

• Transferul riscurilor către piaţa de capital este scăzut 

• Riscurile rezidă independent în ambele părţi ale 
bilanţului, în general datorită necorelării activelor şi 
datoriilor 

• Principalul risc este riscul de credit 
• Valorile activelor şi datoriilor sunt expuse la ciclul 

economic semnificativ  
• Împrumuturile şi creditele interbancare sunt o parte 

importantă a modelului de afaceri 

Riscul de lichiditate 

• Expunere limitată la riscul de lichiditate 
• În partea de datorii a bilanţului: deţinătorii de poliţe 

nu îşi pot retrage fondurile oricând, retragerea fiind 
sancţionată.  

• În partea de active: riscul de lichiditate poate fi 
generat de deprecierea activelor, însă aceasta poate fi 
anticipată 

• Riscul de lichiditate este riscul principal 
• Durata medie a activelor este de obicei mai mare decât 

durata medie a datoriilor 
• Dependenţa de finanţarea pe termen scurt este ridicată 

Reţinerea proprie a 
riscurilor şi transparenţa 

• Reţinerea proprie a riscurilor este de aprox. 80% la 
asigurările generale şi 95% la asigurările de viaţă, iar 
obligaţiile faţă de asiguraţi sunt reţinute 100% 

• Evaluarea activelor este corespunzătoare, cu toate că 
descărcarea de active prin securitizare a dus la 
deteriorarea standardelor de subscriere şi astfel riscurile 
nu s-au mai evidenţiat direct în bilanţ, ci extrabilanţier 

Interconectivitatea 

• Foarte puţine societăţi sunt interconectate 
• Probabilitatea ca un singur asigurător să producă risc 

sistemic şi vulnerabilitatea financiară sunt mai 
scăzute ca în mediul bancar 

• Interconectarea este ridicată 
• Finanţare interbancară şi piaţă repo 
• Investiţii semnificative făcute de unii jucători în active 

securitizate emise de alte bănci 
• Activitate intensă de tranzacţionare între instituţiile 

bancare 
• Probabilitate mare de transmiterea a riscului sistemic în 

economie generat de o singură bancă 

Volatilitatea afacerii 

• Afaceri orientate pe termen lung; multe poliţe sunt 
multianuale 

• Volatilitatea pe termen scurt a afacerii are impact 
limitat asupra rezultatului afacerii şi a durabilităţii 
acesteia                

• Volatilitate mai mare a câştigurilor în special în cazul 
băncilor cu activitate intensă de tranzacţionare 

 

Managementul activelor 
şi datoriilor (ALM) şi 
managementul 
investiţiilor 

•  Datoriile au durată mai mare decât activele, fapt ce 
conduce la o finanţare mai stabilă 

• Abordare conservatoare a investiţiilor din prisma 
datoriilor 

• Datoriile au durată mai scurtă decât activele fapt ce 
poate conduce la riscul ca banca să nu-şi poată achita 
obligaţiile dacă activele nu sunt suficient de lichide 

• Abordarea investiţiilor din prisma activelor 

Sursa: CEA (2010), Insurance: a unique   sector Why insurers differ from banks, pag. .8. 
 

 Reacţia de reglementare excesivă şi reglementarea 
încrucişată cu alte sectoare ar trebui să fie evitată. La nivel 
micro-prudenţial, în Europa, noul regim de supraveghere 

Solvency II este cadrul de reglementare corect adaptat la 
nevoile specifice ale industriei asigurărilor. Solvency II 
cuprinde deja o parte din obiectivele cuprinse în Basel III, 
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precum cerinţe mai mari de capital pentru activităţile cu 
risc ridicat, sau supravegherea grupurilor. Doar trans-
ferarea detaliată a măsurilor de implementare de la 
Basel III în sectorul asigurărilor s-ar impune ca o 
soluţie la o problemă inexistentă şi ar fi ineficientă, 
costisitoare şi perturbatoare. În cele din urmă, supra-
reacţia de reglementare ar putea avea un impact negativ 
asupra consumatorilor şi a economiei, deoarece ar 
conduce la creşterea preţurilor produselor de asigurare, 
iar industria asigurărilor ar deveni mai puţin atractivă 
pentru investitori. 

 Asiguratorii ar trebui să aibă o supraveghere 
adecvată a grupurilor, la nivel consolidat, de către un 
supraveghetor de grup. Acest lucru ar trebui să includă 
toate riscurile care decurg dintr-un grup reglementat, in-
clusiv din entităţile nerglementate. Pentru conglomeratele 
financiare, riscurile generale ar trebui să fie evaluate 
luând în considerare ambele modele de afaceri: din 
asigurări şi din bănci. Cooperarea şi schimburile de 
informaţii dintre autorităţile de supraveghere a grupului 
sunt esenţiale şi ar trebui să fie facilitată posibilitatea 
creării unui colegiu al supraveghetorilor, cu responsabili-
tatea supravegherii de grup şi solo clar alocate. Pentru 
sectorul European al asigurărilor, o asemenea abordare 
a fost deja adoptată prin regimul de solvabilitate 
Solvency II. 

 Produsele cu profiluri de risc similar ar trebui să 
fie reglementate echivalent, indiferent de furnizorul lor. 
Având reglementări adaptate, care reflectă caracte-
risticile specifice ale diferitelor sectoare, nu înseamnă 
că produsele cu acelaşi profil de risc ar trebui tratate în 
mod diferit. Protecţia consumatorilor de produse finan-
ciare ar trebui să fie garantată prin mijloace echivalente.  
Acest lucru este deosebit de important pentru cadrele de 
reglementare a asigurărilor şi pentru furnizorii de 
pensii. 

 Reglementările contabile ar trebui să reflecte mo-
delul de afaceri din asigurări şi ar trebui să fie coerent 
reflectate în bilanţurile asigurătorilor. Acestea ar trebui 
să ofere transparenţă privind eficacitatea manage-
mentului activelor şi datoriilor (modelul ALM).  Toate 
standardele aplicabile în asigurări ar trebui să fie con-
forme. Ambele condiţii sunt cruciale pentru a-i asigura 
deopotrivă pe investitori şi asiguraţi, că situaţiile finan-
ciare oferă informaţii semnificative privind riscurile, 
situaţia financiară şi profitabilitatea asigurătorilor.  

 Impozitarea serviciilor financiare ar trebui să ţină 
seama de riscurile deţinute de fiecare tip de instituţie 
financiare. Orice fel de subvenţii încrucişate între sectoa-
rele financiare este inadecvat, deoarece recompensarea 
entităţilor riscante se face pe cheltuiala celor mai puţin 
riscante. 

 Efectele cumulate ale supravegherii macro şi micro-
prudenţiale, ca de altfel şi măsurile fiscale, trebuie să fie 
luate în considerare pentru fiecare sector financiar şi 
între sectoare.  Datorită varietăţii măsurilor care pot 
afecta sectorul asigurărilor, orice efecte cumulate ale 
acestora trebuie să fie atent luate în considerare întrucât, 
ele pot afecta capacitatea asigurătorilor de a oferi 
acoperire pentru consumatori şi afaceri. 

Prin acest raport, CEA a invitat miniştrii de finanţe 
şi guvernatorii băncilor centrale din grupul G-20 să ţină 
seama pe deplin de caracteristicile specifice asigurărilor 
atunci când vor fi elaborate iniţiative de reglementare 
pentru a răspunde crizei financiare. Raportul evidenţiază 
diferenţele fundamentale care există între modelul de 
afaceri din asigurări şi modelul de afaceri din bănci, 
fiind totodată formulate şi recomandări pentru regle-
mentarea eficientă a asigurărilor. 

Totodată, raportul prezintă riscurile pe care le-ar 
putea induce la nivel macroeconomic ultimele propuneri 
ale Comitetului European de Supraveghere a Asigură-
rilor şi Pensiilor Ocupaţionale (CEIOPS). Asigurătorii 
europeni sunt îngrijoraţi de faptul că implementarea 
măsurilor propuse de CEIOPS ar putea însemna 
reîntoarcerea la Directiva Cadru Solvency I, al cărei 
principiu de bază era excesiv de prudent în ceea ce 
priveşte cerinţele financiare impuse. Potrivit Directivei 
Cadru Solvency II, asigurătorii şi reasigurătorii din 
Uniunea Europeană îşi vor estima cerinţele de capital în 
funcţie de expunerea la riscuri, iar cerinţele de solva-
bilitate ale societăţilor vor trebui să fie completate de 
supraveghere în domeniul guvernanţei şi structurii 
organizaţionale. 

4. CONCLUZII 

Fără îndoială, sectorul asigurărilor funcţionează într-
un mediu exigent, nu numai la acest moment din cauza 
crizei, ci, în general. Asigurarea riscurilor într-o eco-
nomie modernă este o activitate complexă, care 
interacţionează cu multe aspecte ale vieţii oamenilor. 
Importanţa industriei de asigurare pentru o economie 
poate fi măsurată, doar în parte, prin mărimea absolută 
a activităţii sale, numărul de angajaţi, active aflate în 
administrare, sau contribuţia sa la PIB-ul naţional. Ea 
joacă de fapt un rol fundamental în funcţionarea unei 
societăţi moderne, fiind o condiţie necesară pentru 
multe activităţi care nu ar avea loc dacă nu ar exista 
asigurarea. Asigurarea că această industrie strategică 
este pregătită pentru provocări nu este doar sarcina 
societăţilor de asigurare. Guvernele şi instituţiile publi-
ce au interesul de a elabora un cadru pentru pieţe de 
asigurări eficiente, durabile şi echitabile. Industria are 
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multe de oferit şi experienţa asigurătorilor în gestio-
narea riscurilor ar trebui să fie extinsă şi la alte 
elemente ale sectorului serviciilor financiare, cu accent 
deosebit pe testele de stres şi pe tehnica scenariilor, 
completând astfel modelarea integrată a riscurilor. 
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