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GENerali Investment Unit Solution
GENerali Investment Unit Solution este o asigurare de viaţă şi totodată o investiţie. Aceasta îţi oferă posibilitatea de a crea un portofoliu de
active conform profilului investiţional propriu. Prin alegerea unui pachet GENerali Investment Unit Solution de la Generali Asigurări, vei
avea un randament direct proporţional cu politica de investiţii aleasă dar şi protecţie pentru tine şi familia ta în cazul apariţiei evenimentelor
neprevăzute.

Performanţa fondurilor de investiţie:
Rentabilitatea lunară:

Fonduri

Preţ de
cumpărare
31/07/2008

Preţ de
vânzare
31/07/2008

netă

brută*

Benchmark***

ACTIV
ARMONIE
CONFIDENT

8,0573
11,0889
12,0013

7,6544
10,5344
11,4012

-8,47%
-2,44%
0,80%

-8,21%
-2,29%
0,89%

-9,78%
-3,07%
0,77%

Performanţă cumulativă
Fonduri

1 an

de la începutul anului 2008

de la data lansării**

netă

brută*

Benchmark

netă

brută*

Benchmark

netă

brută*

Benchmark

ACTIV
ARMONIE

-32,35%
-7,55%

-34,87%
-8,22%

-31,43%
-7,90%

-30,93%
-8,99%

-31,21%
-8,75%

-30,90%
-9,43%

-23,46%
5,34%

-18,33%
9,54%

-16,88%
6,71%

CONFIDENT

7,11%

8,30%

7,71%

4,66%

5,31%

4,70%

14,01%

16,34%

14,70%

* Rentabilitatea brută este cea pentru care cheltuielile luate in considerare sunt doar cheltuielile de tranzacţionare.
** Pentru fondurile Confident şi Armonie data lansării a fost 01/09/2006. Pentru fondul Activ data lansării a fost 04/12/2006.
*** Benchmark-ul pentru acţiuni este calculat ca un index compozit între indicii bursieri BET-C şi BET-FI.
Benchmark-ul pentru instrumentele cu venit fix este calculat ca mediana ratelor de dobândă la depozitele pe un an pentru persoane fizice practicate de primele 5 bănci din
Romania după cota de piaţă.
§ Randamentul net al unui fond este calculat pe baza valorilor unităţii de fond, luând în cosiderare toate costurile suportate de către fond.
§

Randamentul brut al unui fond ia în considerare doar comisioanele de tranzacţionare (comisioanele de brokeraj) suportate de fond. Astfel, diferenţa dintre randamentul brut şi
randamentul net al fondului reflectă costurile acestuia, mai puţin comisioanele de brokeraj.

§ În calculul randamentului brut, în conformitate cu standardele internaţionale de măsurare a performanţei, Global Investment Performance Standards, acţiunile distribuite sub
formă de dividende, respectiv acţiunile cuvenite în urma participării la majorările de capital, sunt înregistrate la data ex-dividend (momentul corectării preţului acţiunii în piaţă).
Randamentul net al unui fond, în conformitate cu legislaţia românească, recunoaşte dividendele, respectiv acţiunile cuvenite în urma participării la majorări de capital, în
momentul încasării acestora de către fond (moment ce se situează la câteva luni după data ex-dividend).
Astfel, apare un ecart temporal între momentul recunoaşterii dividendelor/ acţiunilor cuvenite în urma participării la majorările de capital, în calculul randamentului brut şi a
celui net. În aceste condiţii este posibil ca pe anumite perioade, diferenţa dintre randamentul brut şi cel net să nu reflecte doar costurile fondului ci şi ajustările efectuate.
Necesitatea efectuării acestor ajutări în calculul randamentului brut este dată de păstrarea comparatiei cu benchmarkul, dat fiind faptul că randamentul benchmarkului nu
este afectat de evenimente de acest tip.

Preţurile uniturilor corespunzătoare fiecărui fond, precum şi evoluţia rentabilităţilor fondurilor se publică în fiecare zi de joi în ziarul Bursa şi pe site-ul www.generali.ro.

Fondul ARMONIE

Fondul ACTIV
Fondul ACTIV – Se adresează persoanelor care doresc un câştig
mare şi sunt dispuse să rişte pentru a-l obţine. Fondul Activ investeşte
preponderent în acţiuni (70%) cotate pe piaţa bursieră din România.
Prin urmare, principala sursă de creştere a activului fondului este
aprecierea valorii acţiunilor care intră în componenţa lui.
Ponderea în
total activ

Plasament
Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată

66,04%

Conturi curente, numerar şi alte active

0,001%

Depozite bancare

9,22%

Obligaţiuni tranzacţionate corporative

24,73%

ACTIV TOTAL

100%

La 31 iulie 2008, activul net al acestui portofoliu a fost cu 1.095,11%
mai mare decât activul net la data lansării fondului Activ (04/12/2006) şi
cu 61,50% mai mare decât activul net la începutul acestui an
(01/01/2008).

FONDUL ACTIV
Acţiuni

Fondul ARMONIE – Se adresează persoanelor care doresc să
îmbine partea de risc cu cea de rentabilitate. Pentru a obţine un
randament superior, până la 50% din active vor fi investite în
acţiuni. Acestea sunt printre cele mai tranzacţionate titluri pe
piaţa bursieră şi emise de companii cu perspective financiare
foarte bune, constituindu-se într-o premiză a creşterii viitoare a
valorii deţinerilor în fond.
Ponderea în
total activ

Plasament
Conturi curente, numerar şi alte active

0,001%

Titluri emise de administraţia publică centrală
Obligaţiuni tranzacţionate corporative

46,06%
19,32%

Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată

22,98%

Depozite bancare

11,64%

ACTIV TOTAL

100%

La 31 iulie 2008, activul net al acestui portofoliu a fost cu
904,91% mai mare decât activul net la data lansării fondului
Armonie (01/09/2006) şi cu 55,06% mai mic decât activul net la
începutul acestui an (01/01/2008).
FONDUL ARMONIE

Denumire societate

Acţiuni

Denumire societate

PTR

ROMPERTOL WEEL SERVICES S.A.

PTR

ROMPERTOL WEEL SERVICES S.A.

PPL

PRODPLAST S.A.

CMP

COMPA S. A.

ALU

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

PPL

PRODPLAST S.A.

CERE

CERAMICA S.A. IASI

ALU

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

SNP

PETROM S.A.

SNP

PETROM S.A.

SCD

ZENTIVA S.A.

CERE

CERAMICA S.A. IASI

IPRU

IPROB S.A. BISTRITA

IPRU

IPROEB S.A.

ATB

ANTIBIOTICE S.A.

SCD

ZENTIVA S.A.

TGN

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

BRD

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

BRD

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

TGN

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

CMP

COMPA S. A.

ATB

ANTIBIOTICE S.A.

ALBZ

ALBALACT S.A. ALBA IULIA

TLV

BANCA TRANSILVANIA S.A.

TLV

BANCA TRANSILVANIA S.A.

ALBZ

ALBALACT S.A. ALBA IULIA

ALR

ALRO S.A.

BIO

BIOFARM S.A.

TEL

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

ALR

ALRO S.A.

BIO

BIOFARM S.A.

TEL

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

IMP

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

SIF4

SIF MUNTENIA S.A

SIF3

SIF TRANSILVANIA S.A.

SIF3

SIF TRANSILVANIA S.A.

DAFR

DAFORA S.A. MEDIAS

RRC

ROMPETROL RAFINARE S.A.

SIF2

SIF MOLDOVA S.A.

SIF5

SIF OLTENIA S.A.

SIF5

SIF OLTENIA S.A.

SIF1

SIF BANAT CRISANA S.A.

SIF1

SIF BANAT CRISANA S.A.

SIF2

SIF MOLDOVA S.A.

SIF4

SIF MUNTENIA S.A

DAFR

DAFORA S.A. MEDIAS

RRC

ROMPETROL RAFINARE S.A.

IMP

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Fondul CONFIDENT

Fondurile GENIUS

Fondul CONFIDENT – Se adresează persoanelor cu aversiune faţă de
risc şi care doresc un câştig mic, dar sigur. Fondul Confident este un
fond diversificat, care investeşte în instrumente cu venit fix, al cărui
obiectiv este obţinerea unui randament superior depozitelor bancare
sau certificatelor de depozit.

Plasament

Monedă

Preţ/Unit
la lansare

Data
lansării

ACTIV
ARMONIE
CONFIDENT

RON
RON
RON

10
10
10

04/12/2006
01/09/2006
01/09/2006

Ponderea în
total activ

Conturi curente, numerar şi alte active

0,06%

Depozite bancare

41,55%

Titluri emise de administraţia publică centrală

37,00%

Obligaţiuni tranzacţionate corporative

21,39%

ACTIV TOTAL

Fonduri

100%

La 31 iulie 2008, activul net al acestui portofoliu a fost cu 281,52% mai
mare decât activul net la data lansării fondului Confident (01/09/2006)
şi cu 146,35% mai mare decât activul net la începutul acestui an
(01/01/2008).

România –Evoluţia pieţelor financiare
·
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a introdus începând din1 iulie doi noi indici, BET-XT (Bucharest Exchange Trading Extended
Index) şi BET-NG (Bucharest Exchange Trading Energy & Related Utilities Index).
BET-XT este un indice blue-chip şi reflectă evoluţia preţurilor celor mai lichide companii tranzacţionate în segmentul de piaţa
reglementată, inclusiv SIF-urile, ponderea maximă a unui simbol în indice fiind de 15%.
BET-XT a fost calculat retroactiv începând cu 1 ianuarie 2007, are o valoare de start de 1.000 puncte, iar ponderea maximă a unui
simbol este de 15%. Acest indice este compus din titlurile Altur (ALT), Alumil (ALU), Antibiotice (ATB), Biofarm (BIO), BRD-SocGen
(BRD), SSIF Broker (BRK), Compa (CMP), Condmag (COMI), Flamingo (FLA), Impact (IMP), Oltchim (OLT), Prodplast (PPL),
Rompetrol Well Services (PTR), Rompetrol Rafinare (RRC), Zentiva (SCD), Petrom (SNP), Turbomecanica (TBM), Transelectrica
(TEL), Transgaz (TGN), Banca Transilvania (TLV) şi acţiunile celor cinci societăţi de investiţii financiare (SIF).
Cel de-al doilea indice, BET Energy & Related Utilities Index (BET- NG), este un indice sectorial care urmăreşte mişcarea preţurilor a
zece acţiuni tranzacţionate pe piaţa reglementată a BVB, al căror domeniu de activitate principal este asociat cu sectorul energetic si
utilităţile aferente acestuia.
Indicele BET- NG a plecat de asemenea de la o valoare de start de 1.000 puncte şi a fost calculat retroactiv de la 1 ianuarie 2007, iar
ponderea maximă a unui simbol în acest indice este de 30%. În componenţa BET- NG intră titlurile Condmag (COMI), Dafora
(DAFR), Energopetrol (ENP), Oil Terminal (OIL), Petrol Export-Import (PEI), Rompetrol Well Services (PTR), Rompetrol Rafinare
(RRC), Petrom (SNP), Transelectrica (TEL), Transgaz (TGN).
·
Pe 29 iulie 2008, cotaţiile acţiunilor listate la Bursa de Valori Bucureşti /BVB/ s-au apreciat în medie cu 0,33%, evoluţie
măsurată de indicele compozit BET-C, iar acţiunile celor cinci societăţi de investiţii financiare /SIF/ au înregistrat o creştere medie de
1,4% (indicele BET-FI).
Pe piaţa principală a BVB - Regular - au fost realizate tranzacţii cu acţiunile emise de 53 de companii, din care 22 au înregistrat
aprecieri ale cotaţiilor, 10 au stagnat, iar 21 au scăzut. Valoarea tranzacţiilor la BVB s-a cifrat la 4,945 milioane euro (17,54 milioane
lei), iar pe RASDAQ la 897.495 euro.
Indicele BET, care reflectă evoluţia celor mai lichide 10 acţiuni listate, a înregistrat o majorare de 0,61 procente, iar indicele ROTX a
urcat cu 0,33%. Indicele blue-chip extins BET-XT a crescut cu 0,86%, iar indicele sectorial pentru energie şi utilităţi BET-NG a urcat
cu 1,47%.
Cele mai lichide titluri au fost SIF3 Transilvania - cu tranzacţii de 2,39 milioane lei, SIF5 Oltenia - 1,94 milioane lei, Banca
Transilvania - 1,88 milioane lei şi SIF4 Muntenia - 1,81 milioane lei. Cele mai mari aprecieri ale cotaţiilor au fost înregistrate de
companiile Agras - 14,33% şi Siretul Paşcani - 14%, iar cele mai severe deprecieri le-au suferit Armătura Cluj - 7,25% şi
Electrocontact - 5,01%.

Piaţa instrumentelor cu venit fix
Titlurile de stat se vor lista efectiv la cota Bursei de Valori pe data de 4 august, când vor începe şi primele tranzacţii cu aceste
instrumente pe piaţa BVB, au declarat reprezentanţii instituţiei, într-o conferinţă cu ocazia acestui eveniment. Pentru început vor fi
listate 26 de serii de obligaţiuni de stat cu cupon fix, care încă nu au ajuns la maturitate, cu un volum total teoretic de 8 miliarde de
lei. Nu vor fi listate însă certificatele de trezorerie (titluri cu maturitatea sub un an, obligaţiunile indexate la inflaţie şi cele emise pe
baza unor legi speciale.
Companiile de pensii au primit cu satisfacţie vestea, afirmând că listarea titlurilor de stat la Bursă va creşte transparenţa, lichiditatea
pieţei secundare şi va reduce costurile acestor operaţiuni.
"Deocamdată, putem estima ca lichiditatea în tranzacţiile cu titlurile de stat pe Bursă va ajunge la aproximativ 20% din totalul pieţei
secundare. Piaţa interbancară va rămâne cea principală", a declarat Ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian. Stere
Farmache, Preşedinte si Director General al Bursei de Valori de la Bucureşti, estimează şi el că lichiditatea titlurilor de stat
tranzacţionate la Bursa va fi "pentru început, redusă", dar ca fondurile de pensii private şi alţi investitori instituţionali vor contribui la
creşterea acesteia.
Din 4 august, titlurile de stat (cele menţionate anterior) se vor tranzacţiona în paralel şi simultan pe ambele pieţe - cea interbancară şi
cea de la BVB.
Gabriela Anghelache, Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), a declarat că instituţia pe care o conduce a

decis ca, pentru anul 2008, comisionul perceput pentru tranzacţiile cu titluri de stat la Bursa sa fie zero. În acelaşi timp, Stere
Farmache a declarat ca BVB va percepe un comision de 9 la milion (0,0009%) pentru tranzacţiile cu titluri de stat, iar Adriana
Tanasoiu, Directorul General al Depozitarului Central, a declarat că pentru decontarea acestor operaţiuni instituţia sa va percepe un
comision de 0,001%, dar nu mai mult de 70 de lei.
Potrivit ministrului Varujan Vosganian, listarea titlurilor de stat la Bursa va avea câteva efecte benefice, inclusiv pentru fondurile de
pensii: creşterea transparenţei, consolidarea unei anumite curbe de randament pe piaşa internă, stabilizarea indicilor bursieri,
creşterea numărului de investitori interesaţi de Bursă, dar şi reducerea costurilor.

Piaţa monetară
Majoritatea analiştilor locali mizează pe menţinerea dobânzii de politică monetară la 10% în urma consiliului de politică monetară din
24 iulie. Părerile lor diferă de cele ale analiştilor străini, care nu exclud ca dobânda cheie să ajungă la 11% până la sfârşitul anului.
Una dintre explicaţiile oferite de analiştii locali este că nivelul dobânzilor de pe piaţa interbancară a depăşit deja 10 procente de
aproximativ 3 luni.
„În al doilea rând, ritmul de creştere a creditelor în lei pentru populaţie scade constant de la lună la lună. Efectul majorării dobânzii de
politică monetară începe să se simtă şi în continuare, probabil pentru următoarele luni, vor vedea de asemenea o reducere a ritmului
creşterii creditului în lei,” a precizat Lucian Anghel, economist şef BCR.
De asemenea multi analişti consideră că noile reglementări propuse de Banca Naţională pentru creditele acordate persoanelor fizice
vor fi mai eficiente în temperarea împrumuturilor decât o eventuală majorare de dobândă. Dar creditele vor continua să se
scumpească chiar dacă Banca Naţională va menţine dobânda de politică monetară neschimbată.
„Ajustarea foarte rapidă a fost la ratele de dobândă la depozite şi probabil că în perioada următoare vom vedea ajustări în sens
crescător şi la ratele de dobândă pentru credite”, a explicat Chideşciuc, economist şef ING. „Pot fi două explicaţii: fie că băncile au
trecut o parte din costuri pe comisioane, fie că încă nu au ajustat aceste dobânzi şi este de aşteptat ca în perioada următoare să fie
ajustate”, consideră Lucian Anghel, economist şef BCR.
"Orice ar face BNR, un impact asupra cursului de schimb se va produce, din cauză că jucătorii străini se aşteaptă la o creştere de
dobândă, şi automat dacă BNR nu va creşte dobânda cu cel puţin 25 de puncte de bază, cursul de schimb se va deprecia, dacă o va
creşte, cursul de schimb se va aprecia puternic," consideră Nicolae Chideşciuc, economist şef ING.
Banca Naţională va publica pe 31 iulie atât deciziile consiliului de politică monetară cât şi forma finală a regulamentului privind
creditarea persoanelor fizice.

Piaţa valutară
Leul a profitat din plin de majorarea dobânzii cheie a Bancii Centrale într-o decizie care a surprins piaţa, câştigând aproape doi bani
imediat după ce jucătorii au aflat vestea, până sub 3,51 lei/euro, ca urmare a creşterii atractivitătii monedei româneşti ca activ de
plasament, spun dealerii.
În schimb, la cursul de referinţă publicat de Banca Naţională a României (BNR), moneda naţională s-a depreciat uşor în 31 iulie la
3,5366 lei/euro, de la 3,5348 lei/euro, cât era în 30 iulie.
Faţă de dolar, leul s-a întărit uşor în 31 iulie, până la 2,2644 lei/dolar, de la 2,2675 lei/dolar, cat era cu o zi mai devreme, relatează
NewsIn.
Boardul BNR a decis în 31 iulie majorarea dobânzii de politică monetară cu un sfert de punct procentual, la 10,25%, în contradicţie
cu aşteptările analiştilor, care mizau pe o menţinere.
"S-a atins o cotaţie maximă pentru leu din acest an. A fost o cădere a cursului, în mod clar ca urmare a creşterii dobânzii de referinţă,
care a antrenat volume importante, atât din partea investitorilor români, cât şi a celor străini", a declarat dealerul Băncii Comerciale
Române (BCR) Narcis Noaghea.

Inflaţia
România ocupă poziţia a cincea în Uniunea Europeană (UE) în funcţie de ritmul de creştere a inflaţiei în luna iulie, de 9,1%, valori
mai mari fiind consemnate în Letonia, Bulgaria, Lituania şi Estonia, potrivit datelor revizuite şi publicate de Eurostat. În felul acesta,
preţurile de consum din România au crescut în iulie cu 0,7%, comparativ cu luna precedentă.
Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), creşterea preţurilor de consum s-a accelerat la 0,69% în luna iulie, astfel că rata
anuală a inflaţiei a urcat la 9,04%, cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, avansul fiind determinat de scumpirea gazelor naturale şi a
energiei electrice, informează Mediafax. La nivelul UE, cea mai ridicată inflaţie a fost înregistrată în Letonia (15,5%), urmată de
Bulgaria (14,4%), Lituania (12,4%) şi Estonia (11,2%), iar nivelul cel mai redus a fost înregistrat în Olanda (3%), urmată de
Portugalia (3,1%) şi Germania (3,5%). Rata anuală a inflaţiei în UE a crescut de la 4,3% în luna iunie la 4,4% în iulie. În iulie 2007,
rata anuală a inflaţiei a fost de 2%. De asemenea, inflaţia din zona euro s-a menţinut la nivelul de 4% în iulie 2008, peste dublul
nivelului de 1,8% înregistrat în aceeaşi lună din 2007. Cele mai mari rate anuale ale avansului preţurilor s-au înregistrat la
transporturi (7,2%), alimente şi locuinţe (ambele au crescut cu 6,7%), în timp ce în comunicaţii (-2,2%), îmbrăcăminte (-0,5%),
recreare şi cultură (-0,2%) s-au consemnat cele mai bune evoluţii. Rata medie a inflaţiei anuale în zona euro a fost estimată
preliminar, pentru luna iulie, la 4,1%, peste dublu faţă de ţinta de maxim 2% stabilită de Banca Centrală Europeană. La calculul
inflaţiei din statele membre, Eurostat foloseşte indici armonizaţi ai preţurilor de consum, care permit compararea la nivel
internaţional a evoluţiei preţurilor. Astfel, rata anuală a inflaţiei măsoară schimbările preţului între luna curentă şi perioada similară a
anului precedent. Această modalitate de măsurare este influenţată de schimbările recente de preţ, dar poate fi influenţată de
efectele excepţionale aferente fiecărei luni.

Piaţa Asigurărilor în România
Volumul subscrierilor realizate de către companiile care activează pe piaţa asigurărilor din Romania în primele şase luni ale anului
curent se ridică la peste 4,42 mld. lei, potrivit datelor provizorii furnizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Comparativ cu
perioada similara din 2007, acest indicator a înregistrat în S1/2008 o creştere nominală cu 22,32%.
Exprimate în EUR (la un curs mediu de schimb de 3,6709 lei/EUR), subscrierile din S1/2008 au reprezentat 1,21 mld. EUR, cu
11,01% mai mult decât în intervalul similar din 2007.
La sfârşitul lunii iunie 2008, erau în vigoare 8.767.595 de contracte de asigurări generale şi 7.871.022 de poliţe de asigurări de viaţă.
"Rezultatele aferente primului semestru din 2008 indică o piaţă a asigurărilor stabilă şi în continuă dezvoltare, fapt care, în opinia
mea, reflectă inclusiv o încredere din ce în ce mai mare a consumatorilor de produse de asigurare", a declarat Angela Toncescu,
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Distribuţia primelor brute subscrise pe regiuni de dezvoltare, în S1/2008, se prezintă astfel: Bucuresti - Ilfov: 46,51%; Nord - Vest:
9,60%; Centru: 8,83%; Sud: 8,57%; Sud - Est: 8,04%; Nord - Est: 6,89%; Vest: 6,37%; Sud - Vest: 5,20%.
Comparativ cu situaţia înregistrată la finele anului 2007, distribuţia pe regiuni de dezvoltare în primele şase luni nu consemnează
modificări semnificative.
Volumul primelor brute subscrise din asigurări generale în intervalul analizat a fost de 3,57 mld. lei (in creştere nominală cu 21,72%
faţă de S1/ 2007), reprezentând 80,8% din total subscrieri.
În ceea ce priveşte structura pe clase, se constată faptul că asigurările auto deţin în continuare ponderea majoritară, respectiv de
75,2% din total prime brute subscrise pe non-life. Primele aferente asigurărilor de tip CASCO au crescut cu 39,75% în S1/2008 faţă
de aceeaşi perioadă din 2007, în timp ce clasa răspunderilor civile auto a evoluat cu 17% în acelaşi orizont de timp analizat.
În aceste condiţii, ponderea segmentului CASCO a crescut cu 6 puncte procentuale, până la 46,6%, în timp ce ponderea clasei RCA
a scăzut cu 1%, până la 28,6%.
Ponderile celorlalte clase se situează la aproximativ aceleaşi niveluri ca în S1/2007, cu excepţia asigurărilor de credite, în cazul
căreia s-a înregistrat o scădere a ponderii cu 5,6 puncte procentuale, până la 3,0% în semestrul I 2008.
În ceea ce priveşte indemnizaţiile brute plătite pentru asigurări generale, acestea s-au situat în jurul valorii de 1,89 mld. lei, în
creştere cu 24,14% în semestrul I 2008 faţă de perioada similară a anului 2007.
În acelaşi timp, asigurările de viaţă au generat un volum de prime brute subscrise de 849,92 mil. lei, adică 19,2% din totalul realizat
în primele şase luni din 2008.
Se remarcă faptul că, în perioada analizată, subscrierile pe life au înregistrat un ritm de creştere superior celui aferent asigurărilor
generale, respectiv de 24,93% (faţă de 21,72% - asigurări generale).
Indemnizaţiile brute plătite pentru asigurări de viaţă au fost în suma de 101,57 mil. lei in S1/2008, ceea ce a însemnat o creştere cu
13,47% faţă de perioada similară a anului 2007.

România – Rezumat macroeconomic
Cu un PIB în 2007 de 116,9 miliarde euro, România a depăşit Ungaria (PIB de 93,3 miliarde euro), iar, în câţiva ani, dacă actuala
creştere economică se menţine, România va depăşi Ungaria şi în privinţa Produsului Intern Brut pe cap de locuitor, spune comisarul
european pentru multilingvism, Leonard Orban.
„Din punct de vedere economic imaginea României la Bruxelles este una pozitivă. Încă există probleme, ca de pildă cele remarcate în
raportul Comisiei asupra justiţiei. Dar modul în care evoluează economia este privit pozitiv. Sigur, Comisia atrage atenţia că există
încă riscuri, cum ar fi acela al depăşirii deficitului bugetar (maximum permis este 3% din PIB), iar sfatul Comisiei este acela ca
România să urmeze politici echilibrate, să manifeste maximă prudenţă în privinţa politicilor bugetare şi să urmărească atent calitatea
cheltuielilor bugetare”, spune, într-un interviu pentru ZF, Leonard Orban.
Dezvoltarea României va fi accelerată de fondurile europene din ce în ce mai mari, iar România ar putea fi beneficiarul net a 3-4
miliarde euro anual de la bugetul Uniunii, spune comisarul. Potrivit unui raport al Comisiei Europene referitor la execuţia bugetului UE
pentru 2007, România a primit anul trecut de la Uniunea Europeană 1,6 miliarde euro, contribuţia sa la bugetul UE fiind de 930,3
milioane euro. România a fost, aşadar, un beneficiar net al fondurilor Uniunii (cu un plus de 595 milioane euro, adică 0,5% din PIB).
Între ianuarie-iunie 2008 România a primit de la UE 405 milioane euro, un raport al Ministerului Finanţelor indicând aşteptări de
fonduri nerambursabile de 1.930 milioane euro. „Dacă avem capacitate de absorbţie, există toate premisele ca aceste fonduri să
crească semnificativ şi să ajungă undeva la 3-4 miliarde de euro anual. Dar trebuie consolidată capacitatea de absorbţie, iar
informarea publicului este esenţială”, a comentat Orban.
Potrivit documentului citat, ţara nou aderată la UE care a primit cele mai mari fonduri nerambursabile este Polonia - care după
scăderea contribuţiei sale la UE a rămas cu un plus de 5,1 miliarde de euro (1,7% din PIB). Ungaria a rămas cu un plus de 1,6
miliarde euro (1,7% din PIB). Sume importante a primit şi Spania care a primit cu 3 miliarde euro (2,4% din PIB) mai mult decât a
contribuit.
Cel mai mare contributor net la bugetul UE rămâne Germania care a dat Uniunii cu 7,4 miliarde euro (0,3% din PIB) mai mult decât a
primit, Franţa (cu un minus de 2 miliarde euro), Olanda (minus 2,8 miliarde euro) şi Italia (minus 2 miliarde euro), scrie Ziarul
Financiar.
Referindu-se la recesiunea economică mondială, Orban spune că statele europene din afara zonei euro sunt mai vulnerabile la o
eventuală adâncire a crizei sau la o prelungire deja anticipată a acesteia, drept urmare ţinta României trebuie să fie apropierea datei
aderării la euro, prevăzută acum pentru 2014.
„România este unul dintre statele cu riscuri mari. Este nevoie ca măsurile pe care autorităţile le propun să urmărească consolidarea
creşterii economice. Evoluţiile economice sunt bune, dar este nevoie de multă prudenţă în privinţa politicilor bugetare”, spune
comisarul. Din punct de vedere economic imaginea României la Bruxelles este una pozitivă, a spus comisarul european.

