Naturkatastrofer
och försäkring

RM Akademin – Naturkatastrofer, Stockholm 11/5 2011
Aon Sweden bjöd in till RM Akademi på temat naturkatastrofer. Ett 40-tal personer träffades för att
ta del av seminariet om naturkatastrofernas effekter på handeln och de ekonomiska konsekvenserna.
På årets första RM Akademi den 11 maj presenterades the Global Risk Management Survey, en
undersökning som Aon nyligen publicerat. Ett 40-tal personer från försäkringsbranschen deltog.
Seminariet är en uppföljning av RM Akademin 2010 som behandlade leverantörsavbrott.
RM Akademin inleddes av moderatorn Hans Peder Jensen på Aon Sweden, som gav lite
bakgrundsfakta avseende de naturkatastrofer som inträffat under 2010 och 2011 och efterföljande
ekonomiska konsekvenser. Hans Peder presenterade resultaten från the Global Risk Management
Survey och av undersökningen framgick tydligt att avbrott i verksamheten ligger högt i rankingen som
en av de största riskerna industrin är exponerad mot.
Extern talare
Niclas Nelson, Associate General Counsel på Autoliv berättade om en egenupplevd händelse i Japan
som började tidigt på morgonen den 11 mars 2011 dår Autolivs Japanchef ringde till Sverige och
informerade om jordbävningen, den efterföljande tsunamin och explosionen i
kärnkraftsanläggningen i Fukushima. Hela bilindustrin är beroende av Japan, då en stor del av den
elektronik som behövs i den globala bilindustrin tillverkas där och ofta hos underleverantörer i flera
steg. Tack vare att Autoliv hade färdiga Contingency plans kunde man agera snabbt och kompensera
bortfallet genom att göra planer för produktion på en annan plats. Autoliv räknar med att vara
tillbaka i normal tillverkningstakt igen redan efter halvårsskiftet. Det är dock svårbedömt när
biltillverkningen hos de stora japanska bilföretagen är uppe i normal takt.
Peter Schiptjenko, ansvarig för Norden och Baltikum på Aon Benfield Re, redogjorde för
återverkningarna på den totala återförsäkringsmarknaden. Han berättade att effekterna för
katastrofen i Fukushima är ganska begränsade på återförsäkringsmarknaden utanför Japan. Skadorna
som orsakats av naturkatastrofer hittills i år ligger inom ramarna för vad de större
återförsäkringsbolagen budgeterat för i år, men det förutsätter samtidigt att resten av året blir ett
normalår. Han berättade att effekten inte påverkas av priset utan av försäkringsvillkoren.
Återförsäkringsbolagen ogillar att inte kunna beräkna exponeringen och kommer därför att kräva en
justering och ett förtydligande av försäkringsvillkoren. Priset på katastrofaffärer som förnyas kommer
vara stabilt om det inte är jordbävningsexponerat, vilket innebär att priserna i Norden kommer att
vara stabila.
Externa talare
Morten Thorsrud, chef If Industri Norden, samt Fredrik Rosencrantz, VD Zürich Norden, instämde i
budskapet att effekterna av naturkatastrofen i Japan inte har fått så stora verkningar på den nordiska
marknaden. Det som är avgörande för priserna är helt och hållet resultatutvecklingen och
lönsamheten hos försäkringsbolagen.
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Per Sätmark, Account Executive Aon Sweden, avslutade med att konstatera att det finns många
frågetecken kring hur försäkringsbolagen kommer att definiera skadorna till följd av naturkatastrofen
i Japan och tolkningen av berörda försäkringsvillkor.
Hans Peder Jensen sammanfattade dagens seminarium med orden: naturkatastrofen i Japan har
ingen direkt effekt på återförsäkringsmarknaden utanför Japan. Kanske kommer den att få
återverkningar i kombination med andra faktorer men det är inte den drivande faktorn. Han
avslutade med att tacka samtliga medverkande för en trevlig förmiddag.
Nästa RM Akademi hålls den 7 september. Ämnet är inte bestämt utan beaktas utifrån aktuella
händelser och förslag och önskemål som kommer till Aon.

