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Le s a sse g ura d o re s e u ro p e e s se g ue ix e n
e x p o sa d e s a a lts risco s a co nse q üè ncia d e l
Co vid -19
EIOPA ha publicat el Tauler de Riscos actualitzat basat en les dades de Solvència II del primer
trimestre de 2020. Els principals resultats mostren que l'exposició al risc del sector
d'assegurances de la Unió Europea continua sent en general alta en comparació amb abril,
com a resultat del brot del Covid-19.
“Les pandèmies han causat pertorbacions en tots els sectors financers i activitats econòmiques.
Els asseguradors estan particularment exposats a nivells molt alts de macrorisc, mentre que els
riscos de mercat, crèdit, rendibilitat i solvència es troben en un nivell alt”, detalla l'organisme.
Pel que fa al macrorisc, el creixement del Producte Intern Brut (PIB), així com les previsions
d'inflació, s'han revisat considerablement a la baixa en totes les zones geogràfiques. La taxa de
desocupació va augmentar després d'una forta caiguda de les activitats empresarials.
D'altra banda, alerta l'autoritat que el risc creditici continua sent alt, ja que el risc dels
esdeveniments crediticis persisteix elevat i de de cara al futur es manté aquest risc.
“Els riscos de rendibilitat i solvència continuen sent elevats. Després de l'impacte del Covid-19,
la deterioració prevista ja es reflecteix en l'actiu sobre el passiu i en l'afebliment dels coeficients
de capital de solvència obligatori (SCR) per als grups i les empreses de No Vida», detalla el
document.
Per això, des de EIOPA s'espera un nou descens dels coeficients de SCR tant per a les empreses
de Vida com de No Vida en el trimestre vinent, amb la depreciació dels actius en el context de
COVID-19, així com els efectes de l'entorn de baix rendiment ja existent. El ràtio combinat net
va millorar per a les empreses d'assegurances No Vida.
D'una banda, el creixement interanual de les primes de les empreses d'assegurances de vida va
disminuir significativament, la qual cosa indica que ja existeix un impacte negatiu del brot de
Covid-19. D'altra banda, -afegeix EIOPA- el creixement interanual de les primes per a les
empreses d'assegurances de no vida i l'índex de sinistralitat mostren una lleugera millora. La
taxa de sinistralitat de les catàstrofes continua augmentant després dels importants
esdeveniments ocorreguts durant 2019 i 2020.
(veure notícia a Eiopa, Taulell de Riscs)

