


Κλιματικές αλλαγές
& ασφάλιση



Αλήθεια, νομίζουμε ότι η αλλαγή του κλίματος
δεν θα είναι τελικά τόσο επώδυνη;



Νομίζουμε ότι μπορούμε να προβλέψουμε
και να ελέγξουμε τα πάντα;



Δυστυχώς όλο και πιο συχνά
γινόμαστε μάρτυρες ξαφνικών καταστροφών



Τι σημαίνει για όλους μας
αν αυξηθεί η θερμοκρασία

του πλανήτη κατά
δύο βαθμούς Κελσίου;



...το τροπικό δάσος του Αμαζονίου
θα εξαφανιστεί και θα καταστραφούν

τα επίπεδα του οξυγόνου.
Η καταστροφή του περιβάλλοντος

θα οδηγήσει στην αύξηση
της στάθμης των υδάτων.



Τι θα γίνει αν αυξηθεί
η στάθμη των υδάτων κατά μισό μέτρο;



Η κατά μισό μέτρο αύξηση της στάθμης των υδάτων:

> Θα έβαζε σε κίνδυνο τις ζωές πολλών ανθρώπων, 
τα 2/3 εξ’ αυτών από την περιοχή της Ασίας

> Θα έθετε σε κίνδυνο κεφάλαια ύψους 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

> Τα περιουσιακά στοιχεία εκτεθειμένα στο κίνδυνο θα αυξάνονταν κατά 23% περίπου



Τι σημαίνει για τη χώρα μας
η αύξηση της στάθμης των υδάτων

κατά μισό μέτρο;

Το έχουμε πάρει σοβαρά;



Δυστυχώς όχι μόνο εμείς
αλλά όλη η ανθρωπότητα

δεν λέει να το πάρει στα σοβαρά.





Στη Μεσόγειο, δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες
μακροπρόθεσμες μελέτες.

Κανείς αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση
να υπολογίσει ποιες θα είναι οι συνέπειες σε 20, 30 χρόνια.



Χώρες όπως η Ολλανδία ή το Ισραήλ,

έχουν κάνει σοβαρή δουλειά σε αυτόν τον τομέα

και συγκεκριμένα στο να υπολογίζουν

την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.





Τι είναι η συμφωνία των Παρισίων (2015);



Η Συμφωνία των Παρισίων είναι:
- Η πρώτη πολυμερή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή

- Καλύπτει σχεδόν το σύνολο των εκπομπών παγκοσμίως

- Έχει ψηφιστεί και από την Ελληνική βουλή



Τι ρόλο δίνει συμφωνία των Παρισίων
στις ασφαλιστικές εταιρείες;



Στο άρθρο 8 αναφέρει ότι οι τομείς συνεργασίας
και διευκόλυνσης για την ενίσχυση της συνεννόησης όπως:

> Την δράση και της υποστήριξη των στόχων
την ομαδοποίηση των κλιματικών κινδύνων

> Άλλες λύσεις σχετικά με την ασφάλεια
(risk insurance facilities, climate risk pooling

and other insurance solutions)

http://www.epixeiro.gr/article/136926


Ποιο είναι το μήνυμα της συμφωνίας
και τι κάνει η ασφαλιστική βιομηχανία

γι’ αυτό;



Το μήνυμα της συμφωνίας των Παρισίων
είναι ξεκάθαρα ότι οι πόροι πρέπει να στραφούν 

μακριά από τα ορυκτά καύσιμα





Τι κάνουμε εμείς
ως Ασφαλιστική βιομηχανία

για να βοηθήσουμε
να μεταδοθεί καλύτερα το μήνυμα

της συμφωνίας του Παρισιού;



Οι μεγάλες (αντ)ασφαλιστικές που διαμορφώνουν τις εξελίξεις,
όπως οι Allianz, AXA, Generali, Zurich Insurance Swiss Re, Munich Re, κ.ά.

> Σταματούν σταδιακά να ασφαλίζουν κινδύνους που προέρχονται από τον άνθρακα.

> Με αυτό τον τρόπο, ωθούν τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις αναπτυξιακές τους 
στρατηγικές, σύμφωνα με τις βιώσιμες αρχές ανάπτυξης.

> Λειτουργούν ως σύμβουλοι διαχείρισης κινδύνων
και παρέχουν υπηρεσίες μετριασμού των κίνδυνων.



Η Αllianz σταμάτα να ασφαλίζει!
Η Allianz, η μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση ασφαλιστική στην Ευρώπη:

> Παύει σταδιακά και μέχρι το 2040 να επενδύει σε κινδύνους του άνθρακα

> Παύει να ασφαλίζει ο κλάδος κινδύνους που να προέρχονται από τον άνθρακα.

> Η εταιρεία σταδιακά δεν θα ασφαλίζει εταιρίες
που δεν έχουν προσαρμόσει στους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων.



Η ΑΧΑ προλαμβάνει κινδύνους
Η ΑΧΑ, η μεγαλύτερη ασφαλιστική στην Ευρώπη σε τζίρους:

> Eπενδύει σε πράσινα κεφάλαια και από επενδύσεις από τον άνθρακα.

> Έχει επενδύσει σε συνεργασία με την IFC της Παγκόσμιας Τράπεζας,
500 εκατ. δολάρια για χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων σε χώρες

που αναπτύσσονται

> Συμπεριλαμβάνονται σε αυτά οι ΑΠΕ, πράσινες συγκοινωνίες,
επενδύσεις σε τηλεπικοινωνίες, κ.α.





Παρόλα αυτά, υπάρχουν άραγε
επιχειρηματικές ευκαιρίες;



Η Moody’s βλέπει Επιχειρηματικές ευκαιρίες!

> Στη τελευταία της μελέτη η Moody’s αναφέρει ότι τα ζητήματα
της αλλαγής του κλίματος γίνονται όλα και πιο εμφανή.

> Αυξανόμενη ζήτησης για συμβουλές που έχουν να κάνουν
με την διαχείριση του κινδύνου.

> Οι αντασφαλιστές καλούνται να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις για τις εξελίξεις.

> Η κλιματική αλλαγή θα πυροδοτήσει τη ζήτηση για χρηματοοικονομικά
προϊόντα μεταφοράς / αντιστάθμισης του ρίσκου

(βλ. ομόλογα καταστροφών, υβριδικά επενδυτικά ILS}






