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1. Introducere

1.1. Riscul unei contracții rapide a activității de asigurări de credit în contextul COVID19 a determinat Comisia Europeană să ia inițiative similare celor luate în timpul crizei
financiare din 2008.
1.2. În primul rând, la data de 19 martie 2020, Comisia Europeană a adoptat un „Cadru
temporar pentru măsurile de ajutor de stat care să sprijine economia în contextul
actualei pandemii de COVID-19” (Cadrul Temporar), care permite Statelor Membre să
adopte măsuri temporare, inclusiv scheme de sprijinire a exporturilor și a comerțului în
general. Măsurile luate în contextul Cadrului Temporar necesită aprobarea individuală a
Comisiei Europene.
1.3. În al doilea rând, la data de 28 martie 2020, Comisia Europeană a publicat
Comunicarea C/2020/2044 care consideră toate exporturile comerciale pe termen scurt
ca fiind temporar necomercializabile până la 31 decembrie 2020. Acest lucru a permis
asigurătorilor de stat să acopere temporar toate riscurile pe termen scurt, fără a
necesita aprobarea prealabilă a Comisiei Europene. Acoperirea furnizată în urma
respectivei comunicări trebuie să respecte un set de cerințe care să asigure că niciun
avantaj nu este transmis exportatorilor1.
1.4. Conform informațiilor de care dispune EIOPA la data publicării acestei declarații,
schemele naționale puse în aplicare prin Cadrul Temporar în ceea ce privește asigurarea
de credit prezintă diferențe semnificative. Unele interacționează direct cu vânzătorul/
exportatorul care acoperă tranzacțiile sau furnizează garanții pentru împrumuturi, în
timp ce altele oferă sprijin indirect prin scheme mai apropiate de reasigurare, care
permit asigurătorilor de credit să mențină limita de acoperire anterioară.
1.5. Pentru a sprijini convergența de supraveghere, această declarație reflectă viziunea
de supraveghere a EIOPA cu privire la tratamentul în scopul Solvabilitate II a schemelor
bazate pe reasigurare implementate de Statele Membre în Cadrul Temporar.
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2. Tratamentul de supraveghere a schemelor bazate pe
asigurare

2.1.

EIOPA

recomandă

autorităților

competente

să

permită

asigurătorilor

și

reasiguratorilor să ia în considerare sistemele care transferă riscul de asigurare către
guvernul unui Stat Membru în baza Cadrului Temporar ca având aceleași consecințe ca
reasigurarea definită în Directiva 2009/138/CE (Solvabilitate II).
2.2. Un astfel de tratament ar trebui să conducă la faptul că activele recunoscute de
asigurători și reasiguratori în cadrul sistemului să fie considerate ca fiind legate de
reasigurare (de exemplu, recuperări de reasigurare sau creanțe de reasigurare) în
scopul Solvabilitate II.
2.3. Pentru a recunoaște astfel de scheme ca tehnică de atenuare a riscurilor pentru
calculul cerinței de capital de solvabilitate (SCR), trebuie totuși evaluat dacă schema
respectă cerințele relevante din articolele 209-215 din Regulamentul Delegat (UE)
2015/35 al CE.
2.4. În cazul în care o schemă bazată pe reasigurare este implementată prin intermediul
unei agenții de credit pentru export sau al unui asigurător susținut de un Stat Membru,
acea evaluare nu prezintă nicio constrângere deosebită în afara naturii sale temporare,
detaliată în continuare la alineatele de la 2.7 la 2.9. În cazul în care schema este pusă
în aplicare prin guvernul unui Stat Membru, este necesară o evaluare consecventă între
Statele Membre pentru a asigura condiții echitabile și pentru a reflecta în mod
consecvent substanța economică a tehnicii respective.
2.5. Având în vedere faptul că regimul Solvabilitate II presupune că guvernele Statelor
Membre sunt contrapărți solvente, EIOPA recomandă autorităților competente să
permită asigurătorilor și reasigurătorilor să considere că schemele bazate pe reasigurare
implementate prin guvernul unui Stat Membru respectă cerințele relevante cu privire la
contraparte.
2.6. Cu toate acestea, alte contrapărți care nu sunt asigurători sau reasigurători
autorizați și nici guvernul unui Stat Membru, nu au voie să efectueze activități de
reasigurare. Prin urmare, orice transfer de risc către aceștia nu ar trebui considerat ca
fiind activitate de reasigurare.
2.7. Având în vedere natura temporară a schemelor guvernamentale permise de Cadrul
Temporar, natura prospectivă a cerinței de capital de solvabilitate a fost, de asemenea,
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identificată ca un aspect cheie al evaluării tehnicii de atenuare a riscurilor care necesită
o abordare convergentă.
2.8. Autoritățile competente ar trebui să permită asigurătorilor și reasiguratorilor să
presupună că schemele vor fi prelungite în 2021 numai în cazul în care această
prelungire a fost deja aprobată. Cu toate acestea, pentru calculele de la jumătatea
anului,

această

presupunere

poate

fi

permisă

în

conformitate

cu

principiul

proporționalității.
2.9. Asigurătorii și reasigurătorii ar trebui să indice în mod clar ipotezele utilizate la
calcularea cerinței de capital de solvabilitate în Raportul privind Solvabilitatea și
Condițiile Financiare.
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