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Eiopa ha publicat el seu informe centrat en
l’impacti dels rendiments ultra baixos i la
crisi de la Covid-19 en el sector assegurador
EIOPA ha publicat un informe centrat en l'impacte dels rendiments ultres baixos en el
sector de les assegurances, inclosos els primers efectes de la crisi de Covid-19. “L'entorn
dels tipus d'interès ultra baixos continua sent una preocupació clau per al mercat de les
assegurances. Constitueix una de les fonts més importants de risc sistèmic per als
asseguradors en el futur”, indica l'autoritat en la seva anàlisi.
A més, l'entorn de tipus d'interès baixos i el brot de Covid-19 han afectat greument les
condicions macroeconòmiques i de mercat a tot el món. "La pandèmia manté aquesta
situació de baixos tipus durant més temps i amb conseqüències adverses per al sector
de les assegurances", revela l'informe.
Com a resultat, “els asseguradors s'enfronten a importants desafiaments pel que fa a
l'assignació d'actius, la rendibilitat, la solvència i l'adaptació del model de negoci”.
EIOPA afirma que la pandèmia i les conseqüents mesures de resposta dels bancs centrals
per a alleujar l'impacte en l'activitat econòmica contribuiran a la continuació de l'entorn
de baixos tipus d'interès.
“Mentre que les asseguradores europees estaven en la mitjana ben capitalitzades a la fi
de 2019, els tipus d'interès ultra baixos afecten el sector a través del canal del balanç,
tant en l'actiu com en el passiu, però també a través del canal dels ingressos", expliquen.
Per això, des de l'autoritat adverteixen: "Els rendiments del mercat es troben en nivells
molt baixos i això podria tenir un impacte en la rendibilitat de les asseguradores en un
horitzó de mitjà a llarg termini”. Per a EIOPA, l'actual crisi del Covid-19 ha amplificat
aquests riscos en augmentar la incertesa del mercat i les primes de risc.
“L'impacte combinat dels menors rendiments i l'augment de la incertesa del mercat ha
portat a les autoritats de supervisió de tota Europa a adoptar mesures que permeten
flexibilitzar i alleujar la càrrega del sector. Al temps, proporcionen orientació i fan una
crida a la prudència”, recorda l'autoritat.
(veure notícia Eiopa)

