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Γραφείο κας Πρέσβεως

ΘΕΜΑ: «Οι πρόσφατες πλημμύρες προβληματίζουν τη γερμανική ασφαλιστική
αγορά»
Οι πρόσφατες σοβαρές πλημμύρες σε πολλές χώρες της Ευρώπης φαίνεται ότι θα
εξελιχθούν σε ένα από τα πιο δαπανηρά συμβάντα που έχουν καταγραφεί, με τον αντασφαλιστικό κλάδο να αναμένει απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, τα
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν επηρεάσει πολύ σοβαρά περιοχές της Γερμανίας,
του Βελγίου και των Κάτω Χωρών. Περισσότερο εκτεθειμένες είναι οι ασφαλιστικές
εταιρείες Ageas, Allianz, AXA, Baloise, Generali, Helvetia, Talanx και Zurich.
Πρόκειται για τις χειρότερες πλημμύρες που έχει αντιμετωπίσει η Γερμανία εδώ και
δεκαετίες, ενώ οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που τις προκάλεσαν
χαρακτηρίζονται από πολλούς άνευ προηγουμένου. Τα Ομόσπονδα Κρατίδια Ρηνανίας
– Παλατινάτου και Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί
περισσότερο μέχρι στιγμής, ωστόσο τόσο το Βέλγιο όσο και οι Κάτω Χώρες έχουν
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επίσης πληγεί σοβαρά, με περαιτέρω πλημμύρες να καταγράφονται επίσης στο
Λουξεμβούργο και την Ελβετία.
Οι απώλειες της ασφαλιστικής και αντ-ασφαλιστικής βιομηχανίας από τις πρόσφατες
πλημμύρες στην Ευρώπη θα μπορούσαν να φτάσουν τα 3 δις $ περίπου, σύμφωνα με
μια πρώτη εκτίμηση των αναλυτών της επενδυτικής τράπεζας Berenberg. Η εκτίμηση
της Berenberg, μεταξύ 2 και 3 δις $, ευθυγραμμίζεται με κάποιες φήμες που ήδη
κυκλοφόρησαν στην αντασφαλιστική αγορά, αλλά υπάρχει πιθανότητα το κόστος να
ανέβει, αν συνυπολογισθεί ότι οι φυσικές καταστροφές συνεχίσθηκαν και στην
Αυστρία. Η ομάδα αναλυτών της τράπεζας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι
ασφαλιστικές εταιρείες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες είναι πιθανότατα οι Ageas,
Allianz, AXA, Baloise, Generali, Helvetia, Talanx και Zurich. Λαμβάνοντας υπόψη τους
ασφαλιστές που αναφέρονται παραπάνω, είναι σαφές ότι η Berenberg αναφέρεται
στις απώλειες του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού κλάδου συνδυαστικά και όχι
μόνο στους αντασφαλιστές.
Οσον αφορά τις αντασφαλιστικές εταιρείες, οι αναλυτές αναφέρουν ότι οι απώλειες
στους πρωτασφαλιστές είναι απίθανο να είναι αρκετά μεγάλες ώστε να προκαλέσουν
ενεργοποίηση αντασφαλιστικής κάλυψης βάσει γεγονότος και συνεπώς οι απώλειες
για τους αντασφαλιστές θα είναι σχετικά μικρές, αν εξετασθούν οι ευρωπαϊκές
πλημμύρες μεμονωμένα, Ωστόσο, αυτές οι απώλειες πιθανότατα θα αυξήσουν τον
κίνδυνο οι αντασφαλιστές να καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά για το 2021 σε αυτό τον
τύπο των καλύψεων.
Η Impact Forecasting, μονάδα μοντελοποίησης κινδύνων και μετεωρολογικών
κινδύνων της Aon, μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, σημειώνει ότι, ενώ είναι
πολύ νωρίς για εκτιμήσεις ως προς τις οικονομικές απώλειες, η έκταση των
πλημμυρών που καταγράφονται και η σοβαρότητα των ζημιών φαίνεται ότι θα
οδηγήσουν σε πολύ υψηλές απώλειες τη γερμανική και γενικότερα ευρωπαϊκή
βιομηχανία ασφάλισης περιουσίας. Παράλληλα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι,
ιστορικά, σημαντικό μέρος των οικονομικών ζημιών σε τέτοιες καταστροφές δεν ήταν
ασφαλισμένο. Ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες,
έχουν ισχυρότερη ασφαλιστική κάλυψη για τα ιδιωτικά και εμπορικά περιουσιακά
στοιχεία, αν και παραμένουν μεγάλα κενά. Η Aon αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το
παρατηρούμενο αποτύπωμα και η κλίμακα ζημιών από το πρόσφατο συμβάν
καθιστούν πολύ πιθανό ότι τόσο η συνολική οικονομική όσο και η ασφαλισμένη
απώλεια θα μετρηθούν σε δις ευρώ. Η ομάδα της Aon παρέχει μια εικόνα για τις
περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο και υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές
διαφορές στην ασφαλιστική κάλυψη.
Στις πληγείσες περιοχές από τις πρόσφατες πλημμύρες, τα ποσοστά διείσδυσης της
ασφαλιστικής κάλυψης για πλημμύρες είναι 47% στη Βόρειο Ρηνανία-Βεστφαλία και
μόνο 37% στη Ρηνανία-Παλατινάτο, 44% στην Εσση, 38% στην Βαυαρία, αλλά 94%
στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Η γερμανική ασφαλιστική ένωση (GDV) έχει παρομοιάσει τις
πλημμύρες με τα γεγονότα του 2013 που είχε βιώσει η χώρα. Είναι επίσης
αξιοσημείωτο ότι οι επιπτώσεις από τις πρόσφατες πλημμύρες έρχονται σε συνέχεια
μιας δαπανηρής πρόσφατης περιόδου για τους Ευρωπαίους παίκτες στην αγορά
ασφάλισης και αντασφάλισης.
Ο Προϊστάμενος
Θεόδωρος Ξυπολιάς
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄
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