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Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή
φυσικών
και

τους εξαιτίας
ανθρωπογενών

καταστροφών το 2016, με τις
συνολικές οικονομικές απώλειες
να ανέρχονται σε τουλάχιστον 158
δισ.
δολάρια,
σύμφωνα
με
προκαταρκτικές εκτιμήσεις της
ετήσιας έκθεσης που εκδίδει η αντασφαλιστική εταιρεία Swiss Re
κάθε Δεκέμβριο.
Οι ασφαλισμένες ζημιές από τα καταστροφικά γεγονότα κατά τη
διάρκεια του έτους, που εκτιμώνται στα 49 δισ. δολάρια,
αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα τρίτο από τα 37 δισ. δολάρια το
2015, αλλά αφορούν λιγότερο από το ένα τρίτο του κόστους,
σύμφωνα με την έκθεση.
Το χάσμα μεταξύ των συνολικών ζημιών και των ασφαλισμένων
ζημιών το 2016 δείχνει ότι πολλά γεγονότα συνέβησαν σε
περιοχές με χαμηλή ασφαλιστική κάλυψη, ανέφερε η εταιρεία.
Και παρ’ όλο που η Swiss Re επιχειρεί να μας αποδείξει την
αναγκαιότητα της ιδιωτικής ασφάλισης, η έκθεση που έδωσε στη
δημοσιότητα χαρτογραφεί λεπτομερώς τα αποτελέσματα των
καταστροφών στον παγκόσμιο άτλαντα.
Το ποσό των 158 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχεί στις
οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από καταστροφές το 2016,
είναι σημαντικά υψηλότερο από τις απώλειες των 94 δισ.
δολαρίων το 2015 και προκλήθηκε από μεγάλες φυσικές
καταστροφές, όπως σεισμούς και πλημμύρες.

Οι απώλειες που προέκυψαν από τις ανθρωπογενείς καταστροφές
μειώθηκαν σε 7 δισ. δολάρια, από 9 δισ. δολάρια το 2015.
Το 2016 υπήρξε μια σειρά από μεγάλους σεισμούς σε όλο τον
κόσμο, για παράδειγμα στην Ταϊβάν, την Ιαπωνία, τον Ισημερινό,
την Ιταλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Μεταξύ των μεγαλύτερων ήταν ο σεισμός των 7 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Κουμαμότο στην Ιαπωνία στις 16
Απριλίου, ο οποίος, μαζί με ισχυρούς μετασεισμούς, προκάλεσε
εκτεταμένες δομικές ζημιές, πυρκαγιές, κατάρρευση κτιρίων και
την απώλεια 137 ζωών.
Το συνολικό οικονομικό κόστος ήταν τουλάχιστον 20 δισ.
δολάρια, εκ των οποίων τα 5 ήταν ασφαλισμένα. Ο σεισμός στο
Κουμαμότο ήταν η πιο δαπανηρή περίπτωση καταστροφής σε
παγκόσμιο επίπεδο το 2016.
Αργότερα, τον Αύγουστο, η κεντρική Ιταλία χτυπήθηκε από σεισμό
που κατέστρεψε κάποιες μικρές πόλεις και στοίχισε τη ζωή σε
299 ανθρώπους.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης μόνο
από τον σεισμό του Αυγούστου -καθώς ακολούθησαν και άλλοι
ισχυροί σεισμοί τον Οκτώβριο- θα κυμαίνεται στα 5 δισ.
δολάρια.
Ωστόσο, οι ασφαλισμένες απώλειες για την εν λόγω περίπτωση
αντιστοιχούν μόνο σε ένα κλάσμα του συνόλου, καθώς
υπολογίζονται σε 70 εκατομμύρια δολάρια.
Το γεγονός δίνει και πάλι την ευκαιρία στη Swiss Re να μας
υπενθυμίσει τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης, παραλείποντας,
βέβαια, αναφορές στις ανεπάρκειες των κρατικών και δημόσιων
φορέων που οφείλουν να ανταποκρίνονται στην αναπλήρωση των
απωλειών των πολιτών σε περίπτωση καταστροφών.
«Η κοινωνία είναι ανασφάλιστη έναντι του σεισμικού κινδύνου»,
λέει επικεφαλής της εταιρείας.

«Και το κενό προστασίας είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Για
παράδειγμα, η Ιταλία είναι η 8η μεγαλύτερη οικονομία στον
κόσμο, αλλά μόνο το 1% των σπιτιών στη χώρα είναι ασφαλισμένα
έναντι του σεισμικού κινδύνου.
»Το περισσότερο από το βάρος του κόστους ανοικοδόμησης των
σεισμών φέτος εκεί θα πέσει στα νοικοκυριά και την κοινωνία
γενικότερα», ανέφερε.
Τον Οκτώβριο, ο τυφώνας «Μάθιου» προκάλεσε καταστροφές σε
ολόκληρη την ανατολική Καραϊβική και τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.
Οι οικονομικές απώλειες ήταν 8 δισ. δολάρια, με τις
ασφαλισμένες ζημιές να υπολογίζονται σε πάνω από 4 δισ.
δολάρια.
Ο τυφώνας «Μάθιου» ήταν ο ισχυρότερος της σεζόν, αλλά και η
πιο θανατηφόρα φυσική καταστροφή του έτους σε παγκόσμιο
επίπεδο, προκαλώντας 733 θανάτους, με τους περισσότερους από
αυτούς στην Αϊτή.

Μέσα από τα τεφτέρια του ελβετικού ασφαλιστικού κολοσσού Swiss
Re για τις παγκόσμιες καταστροφές το 2016, παρατηρούμε ραγδαία
αύξηση στις οικονομικές απώλειες, τις οποίες καλούνται να
απορροφήσουν τα νοικοκυριά και η ίδια η κοινωνία | AP Photo /

Andrew Medichini
Οι «τυχεροί»
Το 2016 υπήρξε μια σειρά σοβαρών καιρικών φαινομένων στις ΗΠΑ
που συνοδεύτηκαν από έντονες χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες. Η
πιο κοστοβόρα ήταν μια χαλαζοθύελλα που έπληξε το Τέξας τον
Απρίλιο, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών ύψους 3,5 δισ.
δολαρίων, εκ των οποίων 3 δισ. δολάρια ήταν ασφαλισμένες.
«Σε αυτή την περίπτωση, επειδή τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις ήταν ασφαλισμένα, ήταν πολύ καλύτερα
προστατευμένα έναντι των οικονομικών απωλειών που προκύπτουν
από τις καταιγίδες», ξαναέρχεται να μας υπενθυμίσει η Swiss
Re.
Αρκετά μεγάλης κλίμακας πλημμυρικά γεγονότα έπληξαν τις ΗΠΑ το
2016. Το μεγαλύτερο ήταν τον Αύγουστο, όταν καταρρακτώδεις
βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στη Λουιζιάνα και τον
Μισισιπή.
Οι οικονομικές απώλειες ανήλθαν σε 10 δισ. δολάρια, με τα
ασφαλισμένα ποσά να αφορούν μόνο 1 δισ. δολάρια.
Η Ευρώπη και η Ασία γνώρισαν επίσης μεγάλες πλημμύρες. Στην
Ευρώπη, στα τέλη Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου δύο βραδυκίνητα
συστήματα χαμηλής πίεσης προκάλεσαν καταιγίδες, πλημμύρες και
υπερχειλίσεις ποταμών, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να
χτυπιούνται περισσότερο.
Οι καταιγίδες και οι πλημμύρες οδήγησαν σε συνολικές απώλειες
3,9 δισ. δολαρίων, με τις ασφαλισμένες απώλειες να ανέρχονται
σε 2,9 δισ. δολάρια.
Στην Ασία οι καταρρακτώδεις βροχές στη διάρκεια του έτους
οδήγησαν σε σοβαρές πλημμύρες στην Κίνα και σε άλλες χώρες.
Σύμφωνα με δημόσιες πηγές, το σύνολο των οικονομικών απωλειών
από τις πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Γιάντζε ήταν
τουλάχιστον 16 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, το 2016 οι πυρκαγιές ήταν αυτές που προκάλεσαν τη
μεγαλύτερη από ποτέ απώλεια για την ασφαλιστική βιομηχανία του
Καναδά.
Οι ξηρές συνθήκες και ισχυροί άνεμοι είχαν αποτέλεσμα τη
γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών στα δάση της Αλμπέρτα. Οι
οικονομικές απώλειες ήταν 3,9 δισ. δολάρια.
Η περιοχή αποτελεί την καρδιά της παραγωγής πετρελαίου του
Καναδά με υψηλή συγκέντρωση ασφαλισμένων περιουσιακών
στοιχείων. Ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένες απώλειες ήταν περίπου
2,8 δισ. δολάρια.
Πρόκειται για τις πιο δαπανηρές δασικές πυρκαγιές στην ιστορία
της ασφαλιστικής βιομηχανίας, και είναι η μεγαλύτερη απώλεια
στον τομέα της καναδικής ασφάλισης που έχει ποτέ καταγραφεί.
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