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Raportul Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016
(Schimbările climatice, impact și vulnerabilitate în Europa 2016)

La nivel mondial s-au identificat 6 riscuri emergente principale
1.

protecționismul,

2.

modificările climatice,

3.

politicile monetare,

4.

pandemiile,

5.

climatul geopolitic,

6.

creșterea și utilizarea necorespunzătoare a tehnologiilor.
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 Sustenabilitatea se află în centrul proiectului Uniunii Europene și este
esențială pentru asigurarea competitivității pe termen lung a economiei.
 EIOPA a convenit asupra unui plan de acțiune financiar durabil
pentru a coordona diferite proiecte cu scopul de a asigura că asigurătorii și
fondurile de pensii funcționează într-un mod durabil prin:
◦

Gestionarea și atenuarea riscurilor de mediu, sociale și de guvernare (ESG) în
mod corespunzător: aceasta reflectă rolul asigurătorilor în subscrierea riscurilor
pentru întreaga economie;

◦

Reflectarea preferințelor asiguraților și membrilor sistemului de pensii pentru
investiții durabile;

◦

Adoptarea unei abordări durabile a investițiilor și a altor activități: aceasta
reflectă importanța asigurătorilor și a fondurilor de pensii ca proprietari ai unei
porțiuni substanțiale a investițiilor în economia europeană.
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Acțiunile pe care le iei daca te gândești la viitor, la impact, pe termen lung.
E nevoie de o economie sustenabila, un mediu sustenabil, o sustenabilitatea
socială .
Sustenabilitatea e foarte importantă pentru asigurări, 86% dintre respondenți
unui sondaj recunosc acest aspect.
Este vorba de leadership.
Nu trebuie sa reinventam . SII deja un asigură un regim risk forward looking.
Pe partea de pasive putem să ne protejăm împotriva calamităților, daunelor. Pe
partea de active este mai complicat.
Să devenim mai concreți, principiile sa fie explicite.
Trebuie să extindem noțiunea de risc cu introducerea părții de mediu.
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ONU și BM au stabilit scopurile agendei sustenabilității, din care asigurările
sunt un capitol, cu scopul susținerii vizibilității si înțelegerea
asigurărilor, impactul asupra societății si a sustenabilități.



Scop: reducerea decalajelor de protecție și a zonelor neasigurate, sa
eliminam modelele nesustenabile.



Ne referim la produse, la transferul de risc, care sa fie la îndemâna
clienților. Să susținem societățile de asigurare care furnizează asigurările
catastrofice, care asigură protecția veniturilor, a celor defavorizați.



Va trebui îmbunătățită subscrierea, distribuția, si managementul
daunelor.



Asiguratorii trebuie sa susțină întărirea economiei țărilor în care
activează.
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• Asigurarea are o funcție importantă în a ajuta oamenii și firmele în a-și
relua viața și afacerile după un dezastru major care a provocate
pagube.
• Cu toate acestea se constată un deficit de protecție, care se extinde, o
penetrare scăzută a asigurărilor, din ce în ce mai mult valori care nu pot
fi asigurate, precum și subestimări în profilurilor de risc.
• Schimbarea climei, progresul științific și creșterea costurilor de
asistență medicală, pot agrava decalajul de protecție.
• Pe de altă parte, tendințele în sustenabilitate financiară și sustenabilitatea
în general, oferă impuls pentru noi produse, inovative, pentru a acoperi
nevoile în schimbare ale economiilor emergente și nevoile noii
generații tinere de pe glob
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• Asiguratorii să se implice în companiile în care investesc, să se asigure
de modelul de business sustenabil al acelor societăți.
• Subscrierea este foarte importantă sa arate că se face ce trebuie, sa nu
se ia riscul de preț, sa se adopte metode corespunzătoare.
•

Supraveghetorii trebuie sa fie siguri ca in aceasta tranziție produsele se
dezvolta corect, să intre in detaliile dezvoltării produselor.

• Globalizarea este principalul element al uciderii climatului. Producerea
globala a mâncării, a textilelor, distrug mediul prin tehnologiile utilizate
si prin transport.
• Avem nevoie de producție locală, implicare globală, sa nu mai transportam
produsele pe tot globul. Pentru a fi sustenabili să producem mai mult
local.
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• În asigurări: active de 10 trilioane USD. Asiguratorii sunt expuși la
recalcularea primelor. Modelul bazat de return al investițiilor poate crea
probleme de profitabilitate.
• Multe grupuri se duc spre non-life, datorită tehnologiilor. Non-life poate
reconecta asiguratorii la sistemul financiar. Asigurarea de garanții pe
termen lung poate genera slăbiciuni.
• Prețul riscului sa fie adecvat si corect. Asiguratorii cumpăra multe
bonduri, cu expunere pe diferite sectoare.
• Cerința de capital cu concentrarea pe grupuri trebuie sa se focalizeze pe
sectoare cu instrumente macro-prudențiale.
• Trebuie dezvoltate noi aptitudini.
• Vulnerabilitățile din sistemul financiar global determina o atenție sporita.
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• Schimbarea climaterică si modificările tehnologice. Afectează pasivele
și determina decalaje de protecție
• Riscul cibernetic afectează asiguratorii, atât direct dar si pe partea de
ofertă de asigurări cibernetice. Se modifică modelul de business.
• SII creste reziliența dar nu elimina riscurile sistemice generate de
ajustările de volatilitate. Riscurile sistemice țin de colectarea datelor, e o
nevoie de completare SII cu masuri macro-prudențiale, monitorizarea
volatilității si lichidității.
• La nivel european se caută noi sisteme de raportare calitativă si
cantitativă. Ambele părți ale balanței pot afecta lichiditatea si marginile, e
nevoie de alte active lichide care sa poată evita pierderile. Se discută
despre capitalul pe activitate, cerințe de capital simetrice.
• Trebuie regândite modele de business pentru a preveni internalizarea
riscurilor.
• Legătura micro-macro este cea intre protecția consumatorilor –
stabilitate financiară.
• Riscurile sistemice nu vin din asigurări in sine, ci sunt generate de
mediul financiar extern asigurărilor.
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• Utilizare tehnologiei creste exponențial, colectarea datelor devine
esențială, volumele vor fi uriașe.
• Verificare algoritmilor, a modelelor, sunt foarte solicitante, sa ne uitam la
validitatea intrărilor si a ieșirilor, a punctelor de control, a intervenției
umane.
• Suntem in lumea managementului de risc, trebuie sa avem modele corecte
si dezvoltate. E dificil sa ai un răspuns asupra profilului clientului. Sa ne
uitam la noi instrumente de management al riscurilor.
• Subiectul competiției corecte într-un mediu disruptiv, nevoia de modele de
business sustenabile.
• O atenție deosebită trebuie acordată modului de calcul al prețurilor.
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• Inteligența Artificială și Big Data asigură informații referitoare la hazard și
expunere, pot fi critice pentru subscriere. Blockchain ajută la
verificarea datelor și simplificarea de produselor
• E nevoie ca granularitatea să nu ducă la excludere financiară.
• Mai puțin de 1% din date sunt analizate. AI și BD vor fi marile provocări
pentru subscriere și răspuns la provocările viitoare
• Va fi nevoie de o utilizare mai amplă a reasigurărilor pentru evenimente
catastrofice, care va reduce riscurile economice.
• Politicile guvernamentale sunt un determinant important dacă aceste
oportunități se fructifică, este nevoie de a se înființa sandboxuri.

12





Principalele probleme se regăsesc în schimbările demografice și
îmbătrânirea societății. Oamenii nu trebuie doar să trăiască doar mai
mult, ci și mai bine.
Ne trebuie prevenție, sa avem o sănătate mai bună înainte de pensie.

•

Asigurările nu sunt un glonț de aur dar pot face multe. Este un potențial
foarte mare. Consecințele decalajul de asigurare pot avea impact
sistemic.

•

Riscul disruptiv in sistemul financiar are consecințe semnificate pe piața de
asigurări si in economie.

•

Pierderile economice datorate catastrofelor naturale sunt acoperite
35%. Sunt necesare noi abordări în modelarea catastrofelor și a
analizelor de risc, în modelul de business în sine.


Sustenabilitatea industriei identifică factori cheie:
a) Dezvoltările tehnologice
b) Utilizare mai mare a reasigurării pentru riscurile catastrofice
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• Sudul și sud-estul Europei vor fi puncte fierbinți în ceea ce privește
schimbările climatice, având în vedere că aici se așteaptă cel mai mare
număr de impacturi negative.
• Această regiune se confruntă deja cu creșteri semnificative ale
temperaturile pozitive extreme, dar și cu scăderi ale precipitațiilor și
debitelor râurilor, ceea ce a sporit riscul de perioade de secetă mai
severe, productivitate mai slabă a culturilor, pierderi ale biodiversității
și incendii forestiere.
• Se așteaptă ca valurile de căldură mai frecvente și schimbările în
distribuția bolilor infecțioase influențate de climă să ducă la creșterea
riscurilor pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor.
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Toate aceste influențe vor avea impact direct:
• asupra cetățenilor datorită deficitului de asigurare, determinând un
nivel ridicat de pauperizare
• asupra bugetului de stat care va prelua acoperirea pierderilor
financiare ale populației neasigurate
• asupra asiguratorilor care vor trebui să își dezvolte noi modele
actuariale pentru asigurarea solvabilității și lichidității în cazul
creșterii volumului de despăgubiri.
• asupra pieței de asigurări pe ansamblu apărând nevoia unor noi
produse, de sănătate, agricole, împotriva inundațiilor, alunecărilor de
teren, incendiilor, pierderilor de productivitate…
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Principalele efecte ale schimbărilor climatice asupra sănătății sunt legate de
evenimentele meteorologice extreme:
• modificări în distribuția bolilor influențate de climă,
• modificări în condițiile de mediu și sociale.
 Efectele asupra asigurărilor de sănătate sunt generate de creșterea numărului
de răniri, infecții, expunere la pericole chimice și consecințe asupra sănătății
mintale, răspândirea speciilor de căpușă, țânțari și a altor purtători de boli crește
riscul de apariție a unor boli, encefalită, febră etc
 Efectele asupra asigurărilor de viață sunt generate de valurile de căldură care
au devenit mai frecvente și mai intense, provocând zeci de mii de cazuri de deces
prematur în Europa
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• Impact și vulnerabilități multisectoriale (sănătate, alimentația, apă, ecosisteme,
coastă) între multiple riscuri
• Creșteri progresive de riscuri din anii 2020 până în anii 2080, cu un gradient spațial
proeminent de la nord-est spre sud-vest, condus în principal de creșteri proiectate
ale undelor de căldură, secetelor și incendiilor.
• Până în 2080, majoritatea zonelor din Spania, Franța, Italia, Balcani, Bulgaria și
România, se estimează a fi afectate de creșterea cu cel puțin 20% a
probabilității riscului pentru trei sau patru din cele șapte riscuri (pericole)
luate în considerare (val de încălzire, val de răcire, secetă, incendii, inundații,
nivelul mării, furtuni).
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•

În acest moment la nivel național sunt definite trei riscuri catastrofice doar
pentru locuințe: cutremur, alunecări de teren, inundații.

•

Pentru aceste riscuri este definită asigurarea obligatorie PAD, administrată de
către PAID pe baza legii Nr. 191 din 2 iulie 2015.

•

Se propune adaptarea legislației pentru includerea mai multor riscuri, relevante
pentru situația României, în prezent și în perspectivă.

•

Se propune stabilirea unei politici de asigurare mai extinsă a riscurilor
schimbărilor climaterice, care afectează nu doar locuințe, dar și oameni, și
alte active, pentru susținerea activității economice locale și a prezervării
bunăstării financiare și a sănătății populației.
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