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meglátjuk-e a fától az erdőt?
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Tartalom és fő üzenetek

A rendszerszintű kockázatok a 
gazdaságra és a társadalomra is 

kihatással vannak

Nagy a pozitív hatások és 
lehetőségek tárháza, de 

átalakulást igényel

A vagyonkezelői kötelezettség és 
az ESG megfelelés stratégiai 
kezelése kompetitív előnyt 
eredményez hosszútávon

Miért foglalkozunk az ESG-vel? Mivel válik elérhetővé a cél?
Hogyan tudjuk kiaknázni a 

lehetőségeket? 
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Miért foglalkozunk az ESG-vel?
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Azonnal cselekedni kell, hogy a kockázatok minimalizálhatók legyenek

Az éghajlatváltozásból fakadó kockázatok a gazdaságra is kihatással vannak

Éghajlatváltozás 2021

• Az ember felelős a klímaváltozásért 

• Net zero célok fontosak, de így is 
esélyes, hogy a 1,5 fok nem elérhető

• Ez már mostanra visszafordíthatatlan 
változásokat okozott, mind a 
társadalom, mind a vállatok számára

Ez van most: 

3,1-2,7 fok

Ezek a célok: 

2,4-2,1 fok

Ezt akarjuk: 

1,5 fok

Fizikai kockázatok a 

vállaltokra nézve 

2050

Forrás: S&P 
Global Trucost
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Az ESG kockázatok a biztosítók kockázatelemzésének kulcsfontosságú komponenseivé váltak

ESG kockázatok a biztosítási iparágban

Lényeges kihívások

A  s z e r v e z e t  
f e n n t a r t h a t ó s á g a

F e n n t a r t h a t ó s á g  a z  
e s z k ö z ö k  k e z e l é s é b e n

F e n n t a r t h a t ó s á g  a  
b i z t o s í t á s o k  j e g y z é s é b e n

A tervezettnél 
nagyobb kárrendezési 

kifizetések

Biztosítási díjak 
alulértékelése 

adathiány miatt

Hirtelen és extrém 
időjárási 
behatások

Biztosítási kockázat Piaci kockázat Hitelezési kockázat Működési Kockázat Likviditási Kockázat

Reformok 
megvalósítása,pl.
Green Deal

Fizikai kockázatok

Átmenetből 
eredő kockázatok

Vállalati eszközök 
értékcsökkenése 
veszteségek és 

fennakadások miatt

Befektetéseken 
realizált veszteségek 

leírások miatt

Hitelminősítés romlása

Vállalati kötvényeken 
realizált veszteségek 
nem-megfelelésből 

eredő költségek miatt

Üzletvitel 
folytonossági kockázat: 

irodák, vagy 
gyártókapacitás 

megszűnése

Internetalapú 
tevékenységeknek való 

kitettségek

Késedelmes biztosítási 
díj-kifizetések a 

veszteségek miatt

Politikai és társadalmi 
nyomás hosszútávú, 

illikvid zöld 
infrastruktúra 

befektetésekre
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Mivel válik elérhetővé a cél?
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A szabályozási tsunami megnöveli a megfelelési 
kockázatokat és költségeket

Az EU Green Deal

Az ambíciózus célkitűzések, 
ambíciózus politikát és 
eszközöket igényelnek

2030: 55%-os ÜHG-csökkentés 
(az éghajlat-változási céltervvel 
összhangban)

2050: nettó nulla ÜHG-kibocsátás
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Zöld megállapodás

Következő Generáció EU

Üzleti modell, 

szakpolitikák és 

eredményeik, fő 

kockázatok és 

átvilágítási eljárások, 

KPI-k

Az EFRAG által 

kidolgozott 

kötelező szabvány 

hatálya alá tartozó 

ESG-kérdések

A környezeti 

szempontból 

fenntartható 

gazdasági 

tevékenységek

ESG-kockázatok 

figyelembevétele a 

befektetési 

döntéshozatali 

folyamatban

SFDRUniós taxonómia

Projekt CSRDNFRD - 2017

A szabályozási követelmények új szakmai sztenderdeket állítanak fel rövid határidőkkel
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A vagyonkezelői kötelezettség elhanyagolása súlyos 
következményekkel járhat

A kereslet és kockázati térkép változása hatással van a 
biztosítási díjakra & tartalékokra 

A klímaváltozás megváltoztatja a kockázat-átruházás és 
viszontbiztosítás dinamikáját

Cél: a biztosítók vezető szerepének beteljesítése a kockázat-menedzsment tapasztalatokra támaszkodva, a törvényi 
elvárásoknak megfelelően

Az ESG stratégiai megközelítésének mozgatórugói

Egyedülálló lehetőség a klímakockázatok kezelésére és 

a reputációs előnyök kiaknázására

A stratégiai megközelítés 
elkerülhetetlen a versenyképesség 

és jövedelmezőség biztosítására 
egy karbonsemleges gazdaságban

Forrás: Climate change and insurance - How boards can respond to emerging supervisory expectations, Deloitte UK

“We're all part of society and we are
responsible for this society. You
cannot be successful, nor call yourself
successful, in a society that fails",
DSM CEO Feike Sijbesma
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Hogyan tudjuk kiaknázni a lehetőségeket? 
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Minek kell átalakulnia a hosszútávú stratégiai megközelítéshez?

Klímaváltozás-szkeptikus 

gondolkozás

Kockázatok 

alábecslése

Aránytalanul magas 

fedezetiköltségek

Innovatív termékek

ismeretének hiánya

Az értéklánc-koordináció 

hiánya

Rövid távú 

szemlélet

Az adatok

hiánya

Megfelelő 

kompetenciák hiánya

KínálatFelvevőpiac
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Jövőképtől a megvalósíthatóságig

Miben kell átalakulnia a hosszútávú stratégiai megközelítéshez?

Egy. Aktívan együttműködik a kormánnyal

Kettő. Továbbképzés a jegyzés "mérnöki" megközelítésének javítása érdekében

Három. Koordinálás a biztosítási értékláncon belül brókerek, biztosítók és mások között

Négy. A "hosszú táv„ beépítése az üzleti modellbe

Öt. A meglévő éghajlati adatok strukturálásának és a kulcsfontosságú éghajlati 
modellek kidolgozásának előmozdítása

Hat. Innovatív termékstruktúrák és új biztosítási ajánlatok

Hét. Összeegyeztetni biztosítási megoldások kereskedelmi és éghajlati célkitűzéseivel
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