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«Με ηδηαίηεξε ραξά ζπκκεηέρσ ζην μεθίλεκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ 6νπ Αζθαιηζηηθνχ
Σπλεδξίνπ Insurance Money Conference, κε ζέκα ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο
πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ε αζθαιηζηηθή αγνξά ζηα επφκελα ρξφληα.
Σπδεηάκε γηα έλαλ θιάδν κε νπζηαζηηθφ ξφιν θαη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Η ηδησηηθή αζθάιηζε είλαη ν ζεζκφο πνπ ζπκβάιεη εμ νξηζκνχ ζηε δηαηήξεζε
ζπλζεθψλ ζηαζεξφηεηαο θαη ζπλέρεηαο ζηηο επαγγεικαηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη
θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειψληαο έλα πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ απέλαληη ζε
θηλδχλνπο, δεκηέο θαη απψιεηεο. Δίλαη ν ζεζκφο πνπ απνθαζηζηά πνιχηηκνπο πφξνπο
θαη παξάιιεια δεκηνπξγεί απνηακηεπηηθά θεθάιαηα, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Δίλαη ν ζεζκφο πνπ ζηεξίδεη θαη ελζαξξχλεη ηελ
επηρεηξεκαηηθή δξάζε, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ γίλεηαη φιν θαη πην ξεπζηφ θαη
πνιχπινθν.
Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη εγγελή ζηνλ θιάδν, απνθηνχλ αθφκε
κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε. Τα ηειεπηαία ρξφληα, ε ρψξα
βηψλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ρεηξφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο.
Η χθεζε θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο νξηαθά βηψζηκεο ζην
ζχλνιν ηεο αγνξάο. Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο παξνρέο, φπσο ε ζχληαμε θαη ε
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε. Η αλαζθάιεηα, ν θφβνο θαη ε
αβεβαηφηεηα γηα ην αχξην έρνπλ κπεη νξηζηηθά ζηε δσή ησλ πνιηηψλ.
Μέζα ζε απηή ηε ζπγθπξία, ν θιάδνο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ζηαζεξνπνηεηηθά θαη παξάιιεια λα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο επθαηξίεο πνπ
πξνθχπηνπλ. Γπζηπρψο, ε Διιεληθή αγνξά εμαθνινπζεί λα πζηεξεί ζεκαληηθά ζε
κέγεζνο θαη αλάπηπμε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Τν πνζνζηφ
ησλ αζθαιίζηξσλ παξέκεηλε ην 2012 ζην 2,2% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, πνζνζηφ πνπ
θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ 23ε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο.
Δίλαη αιήζεηα φηη ε Διιεληθή θνηλσλία, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηψξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ
έιιεηςε αζθαιηζηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζπλείδεζεο. Σε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο, ε
αλαγθαηφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο ήηαλ αληηιεπηή κφλν ζε
πεξηνξηζκέλν βαζκφ. Η εθηεηακέλε παξνπζία ηνπ θξάηνπο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο
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πξνζηαζίαο ήηαλ έλαο παξάγνληαο πνπ κέρξη ηψξα δξνχζε αλαζηαιηηθά ζηελ αχμεζε
ηεο δήηεζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε επηιέγεη σο ηψξα κφιηο
ην 15 – 20% ηνπ πιεζπζκνχ, έλα πνζνζηφ πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο αλψηεξεο
εηζνδεκαηηθέο νκάδεο.
Σήκεξα, ππάξρνπλ φρη κφλν ηα πεξηζψξηα αιιά θαη νη επθαηξίεο αλάπηπμεο. Οη
αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε θπξηφηεξεο ηηο πεξηθνπέο ζηηο
ζπληάμεηο θαη ζηηο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο, αλαδεηθλχνπλ ην ξφιν ηεο ηδησηηθήο
αζθάιηζεο ζε ζέκαηα πγείαο αιιά θαη απνηακίεπζεο. Η ζηαδηαθή κείσζε ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην θξάηνο ζηνπο ηνκείο ησλ ζπληάμεσλ, ηεο πγείαο
θαη ηεο απαζρφιεζεο, είλαη κηα ηάζε πνπ γίλεηαη φιν θαη πην εκθαλήο ζηηο
αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Καη κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηηο πξνβιέςεηο,
αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ζηα επφκελα ρξφληα. Η κεηαθνξά ελφο κέξνπο ηνπ θηλδχλνπ
ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, είλαη θάηη πνπ ήδε ηείλεη λα γίλεη ζπλείδεζε. Σήκεξα φινη
γλσξίδνπλ φηη ε δεκφζηα αζθάιηζε ζα είλαη φιν θαη ιηγφηεξν επαξθήο γηα λα θαιχςεη
ηηο αλάγθεο ηνπο. Αληηιακβάλνληαη φηη, παξά ην πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν εηζφδεκά
ηνπο, ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε πξντφληα ηεο αγνξάο, γηα λα δηαζθαιίζνπλ έλα
αμηνπξεπέο εηζφδεκα κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, γηα λα δηαζθαιίζνπλ θαιχηεξεο
ππεξεζίεο πγείαο.
Η κεγάιε πξφθιεζε, επνκέλσο, γηα ηελ αγνξά είλαη λα αλαπηχμεη θαη λα πξνζθέξεη
ζηνπο θαηαλαισηέο πνηνηηθέο θαη πξνζηηέο επηινγέο θαη ιχζεηο:
πνπ ζα
αληαπνθξίλνληαη φρη κφλν ζηηο αλάγθεο αιιά θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο.
Καιείηαη θπξίσο λα πείζεη ην θνηλφ φηη δηαζέηεη, φρη κφλν ηα θαηάιιεια πξντφληα,
αιιά θαη ηελ απαξαίηεηε αμηνπηζηία θαη θεξεγγπφηεηα, ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο
αληίβαξν ζηελ αγσλία πνπ λνηψζεη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο θαηαλαισηήο. Η
αλαβάζκηζε ηνπ πιαηζίνπ επνπηείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, δεκηνπξγεί θαιχηεξεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο αγνξάο.
Όκσο, νη πξνθιήζεηο δελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο θαη ηεο ζχληαμεο.
Σήκεξα, βξίζθεηαη ηαπηφρξνλα ζε εμέιημε κηα θξίζηκε πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο
ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Μηα πξνζπάζεηα ε νπνία πξέπεη
λα ζηεξηρζεί ζηελ θηλεηνπνίεζε λέσλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ζηελ ελίζρπζε ησλ
εμαγσγψλ, ζηελ αλάδεημε λέσλ εμσζηξεθψλ ηνκέσλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία.
Σε απηφ ην πεδίν, πξέπεη λα επίζεο λα θηλεηνπνηεζεί ε αζθαιηζηηθή αγνξά, κε ζθνπφ
ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ – ηθαλψλ λα παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηε
ζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη. Η λαπηηιία, ν ηνπξηζκφο, ε πξάζηλε νηθνλνκία θηι, είλαη
ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ θαη ζα ππάξμνπλ ζηα επφκελα ρξφληα ζεκαληηθά
πεξηζψξηα αλάπηπμεο.
Γηα λα αμηνπνηεζνχλ απηά ηα πεξηζψξηα, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαβαζκηζηεί θαη λα
εληζρπζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.
Καη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ελεξγνπνίεζε θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ
θνξέσλ εθπξνζψπεζεο. Ωο ΔΒΔΑ έρνπκε δεζκεπζεί λα αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο
θαη λα ζπλεξγαζηνχκε θαη κε ηελ Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ, ψζηε λα
επηδηψμνπκε απφ θνηλνχ κηα λέα πξνζέγγηζε. Να δεκηνπξγήζνπκε ην έδαθνο γηα λα
ρηηζηεί κηα λέα ζρέζε, βαζηζκέλε ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ζηε ζπλεξγαζία.
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Διπίδσ φηη ην ζπλέδξην απηφ ζα απνηειέζεη έλα νπζηαζηηθφ βήκα πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε δεκηνπξγηθή κεηεμέιημε ηεο ειιεληθήο
αζθαιηζηηθήο αγνξάο. Σε έλαλ θφζκν φπνπ ηίπνηα πιένλ δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη
δεδνκέλν θαη ζηαζεξφ, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαδείμνπλ
ην ξφιν ηνπο θαη λα ζηεξίμνπλ αθφκε πην απνηειεζκαηηθά ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ
νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο καο».
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