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Główne przyczyny zmian klimatu i ich skutki z
perspektywy ubezpieczycieli
 wzrost koncentracji gazów cieplarnianych m.in. CO² i metanu
 zmniejszanie się pow. lasów, m.in. tropikalnych i zmiany w ekosystemach
 wzrost temperatury powietrza w skali globalnej
 zmniejszanie się lodów arktycznych i lodowców
 wzrost poziomu wód w morzach i oceanach
 wzrost temperatury mórz i oceanów
większa liczba i skala ekstremalnych zjawisk atmosferycznych takich jak:
huragany, powodzie, deszcze nawalne, opady gradu, burze śnieżne,
ekstremalnie wysokie temperatury i powodowane nimi susze i pożary
Większa liczba i rozmiar szkód

Wyraźny wzrost liczby katastrof
naturalnych na świecie
Liczba zjawisk pogodowych zakwalifikowanych jako katastrofy naturalne
w latach 1970 - 2005 (wartości średnie)
Lata 70 - te

35 rocznie

Lata 80 - te

77 rocznie

Lata 1990 - 2005

145 rocznie

Straty ubezpieczeniowe w wyniku katastrof naturalnych na
świecie
Lata

Średnia roczna kwota odszkodowań w mld USD

1970 - 1979

2,5

1980 -1989

6,0

1990 -1999

18,0

2000 - 2008
2010 - 2019
(prognoza)

30,5
41,0

Największe na świecie szkody na skutek zjawisk
pogodowych
Rok

Nazwa zjawiska

Kwota
odszkodowań w
mld USD

Miejsce katastrofy

2005

Huragan Katrina + powódź

66,3

USA, Meksyk,Bahama

1992

Huragan Andrew

22,9

USA, Bahama

2004

Huragan Ivan

13,6

USA, Karaiby, Barbados

2005

Huragan Wilma + powódź

12,9

USA, Meksyk, Jamajka

2005

Huragan Rita + powódź

10,3

USA, Meksyk, Kuba

Największe w Europie szkody na skutek zjawisk
pogodowych
Rok

Nazwa zjawiska

Kwota
odszkodowań w
mld USD

Miejsce katastrofy

1990

Huragan Daria

7,2

2007

Huragan Cyryl

7,0

Francja, Wlk.Brytania,
Belgia
Kilka krajów Europy

1999

Huragan Lothar

7,1

Szwajcaria, Francja,
Wlk. Brytania
Kilka krajów Europy

1990

Huragan Vivian

4,9

1999

Huragan Martin

2,9

1999

Huragan Anatol

2,3

Hiszpania, Francja,
Szwajcaria
Dania, Szwecja

2005

Deszcze nawalane, powódź

2,1

Szwajcaria, Niemcy

1997

Powódź

2,0

Polska, Czechy, Niemcy

Największe w historii straty ekonomiczne i
ubezpieczeniowe
W 2005r. odnotowano najwyższy poziom strat ekonomicznych i
ubezpieczeniowych związanych z katastrofami naturalnymi na świecie:
 łączne straty ekonomiczne - 219 mld USD
 wypłacone odszkodowania – 99 mld USD (45%)
Największa szkoda wynikająca z pojedynczego zjawiska pogodowego:
 huragan Karina: straty ekonomiczne - 170 mld USD
wypłacone odszkodowania – 66,3 mld USD (39%)

Katastrofy naturalne w Europie w podziale na
przyczyny, w latach 1985-2005
upały, susze i
wywołane nimi
pożary
25%

huragany (w tym
burze śnieżne),
grad
42%

powodzie
24%

trzęsienia ziemi
9%

Pesymistyczne prognozy
 Wg prognoz w najbliższych 10 latach w USA prawdopodobny jest
huragan, który spowoduje szkody ubezpieczeniowe rzędu 300 mld USD.
 Podobna prognoza odnosząca się do Europy zakłada straty dla
ubezpieczycieli w wysokości 35 mld USD, czyli 5 razy większe niż po
huraganie Cyryl.
 Z tego wyłącznie na terenie Niemiec szkody mogą przekroczyć kwotę
15 mld USD.

Skutki finansowe anomalii pogodowych w Polsce
Dane KNF dotyczące szkód spowodowanych wyłącznie zdarzeniami
pogodowymi w okresie czerwiec - sierpień 2009r.
 Liczba zgłoszonych szkód - 64,4 tys.
 Kwota odszkodowań i rezerw na odszkodowania - 264,7 mln PLN
Skutki finansowe dla finansów państwa:
 w latach 1997-2008 kwota środków pomocowych przeznaczonych dla
poszkodowanych wyniosła prawie 600 mln PLN.
 w roku 2008 było to ponad 52 mln PLN

Katastrofy naturalne a instrumenty finansowe
CAT Bonds – obligacje katastroficzne
to papiery emitowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, dotyczące
zaistnienia konkretnych ryzyk katastroficznych, a zabezpieczone wpływami
składkowymi od ubezpieczonych.
Dla bezpieczeństwa emitenta i inwestorów składki stanowiące to
zabezpieczenie inwestowane są w obligacje rządowe.
Stopa zwrotu dla inwestora uzależniona jest od wielkości strat emitenta
związanych z zaistnieniem określonej katastrofy naturalnej, najczęściej
huraganu, czy trzęsienia ziemi na danym obszarze, w określonym
przedziale czasu.
Katastrofę uważa się za zaistniałą, jeżeli spełni ona ustalone parametry np.
wystąpi huragan o prędkości wiatru pow. 160 km/h, czy trzęsienie ziemi o
sile pow. 7 stopni w skali Richtera.

Co skłania ubezpieczycieli do emitowania
obligacji katastroficznych
 potrzeba zabezpieczenia się na wypadek dużych katastrof naturalnych
 ograniczenia programów reasekuracyjnych i ich wzrastająca cena (jest
to w pewnym zakresie alternatywa dla drożejącej reasekuracji)
 wzrost potrzeb kapitałowych w obliczu rosnących odszkodowań
 wzrost ceny kapitału i trudności z jego pozyskaniem (szczególnie obecnie)
 wzrost zainteresowanie inwestorów z uwagi na:
- rosnąca potrzebę dywersyfikacji ryzyka portfelowego ( obligacje te nie
są powiązane z innymi papierami wartościowymi oraz z sytuacją na giełdach)
- możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu w porównaniu ze
standardowymi obligacjami

Derywaty pogodowe
 Są to finansowe instrumenty pochodne mające charakter kontraktu
terminowego, który rozliczany jest w oparciu określone parametry
pogodowe np. indeks temperatury powietrza, prędkości wiatru lub
wielkości opadów.
 Indeks do którego odnoszony jest stan faktyczny kalkulowany jest na
podstawie obiektywnych danych pogodowych z danego okresu i
obszaru.
 Derywaty pogodowe służą do zarządzania ryzykiem pogodowym
zagrażającym danemu przedsiębiorstwu, tj. do transferu tego ryzyka
na ubezpieczyciela, za koszt określonej z góry składki, której
wielkość zależy od prawdopodobieństwa wystąpienia danej anomalii
pogodowej.

Przykładowa konstrukcja derywatu
 Elektrociepłownia zawiera z ubezpieczycielem umowę , że jeżeli
temperatura w okresie styczeń – luty 2010r. przekroczy +5°C , to za
każdy dzień w którym temperatura będzie przekroczyła tą wielkość
dostanie z góry ustalone odszkodowanie. Będzie to pewnego rodzaju
rekompensata za stracone dochody z tytułu zmniejszonej sprzedaży
energii cieplnej z powodu niespodziewanie wysokich temperatur.
 Derywaty pogodowe to instrumenty proste w swojej konstrukcji, ale
już wycena ryzyka zaistnienia danego zjawiska nie jest łatwa i sytuacji
pogłębiających się anomalii pogodowych może stanowić dodatkową
pułapkę dla gwarantujących je ubezpieczycieli.

Branże zainteresowane derywatami
W szczególności są to branże których przychody w dużym stopniu
uzależnione są od pogody:
 energetyka, m.in. elektrociepłownie
 rolnictwo
 przetwórcy owoców i warzyw
 producenci napojów i lodów
 pola golfowe i parki wodne
 turystyka i hotelarstwo
 organizatorzy koncertów i komercyjnych imprez rozrywkowych

Wpływ anomalii pogodowych na zmiany w
sektorze ubezpieczeniowym
 Konieczność modelowania zagrożeń pogodowych w celu możliwie jak najwyższej

kontroli ich potencjalnych skutków finansowych dla ubezpieczycieli
 Wzrost cen polis chroniących od skutków zjawisk atmosferycznych
 Limitowanie odpowiedzialności na terenach szczególnie zagrożonych
 Możliwa rezygnacja ubezpieczycieli z udzielania ochrony w odniesieniu do:
- określonego rodzaju mienia np. ubezpieczenia linii przesyłowych od huraganu, czy
mienia starego, nie spełniającego minimalnych norm odporności na zjawiska
atmosferyczne
- ryzyka powodzi na terenach na których dochodzi do regularnego występowania
podtopień i powodzi

Działania zaradcze
 Opracowanie nowych modeli budownictwa odporniejszego na
ekstremalne zjawiska pogodowe
 Sterowanie osadnictwem ludności (migracja z obszarów powodziowych)
 Zarządzanie ryzykiem katastrof naturalnych i podejmowanie inicjatyw
prewencyjnych na poziomie rządowym
 Stworzenie mechanizmów dofinansowania przez państwo ubezpieczeń
katastroficznych w celu ich upowszechnienia, co ograniczy wzrost
składek
 Ewentualne wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń katastroficznych
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