
 

Ομιλία Κωστή Χατζηδάκη στην ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης 

Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος    

  

 Θα ήθελα να συγχαρώ την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για τη 

δυνατότητα που δίνει και φέτος σε προσωπικότητες του πολιτικού και 

επιχειρηματικού κόσμου να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις και 

σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. 

 Μακάρι η σημερινή μας συνάθροιση να λάμβανε χώρα υπό καλύτερες 

συνθήκες. Δυστυχώς όμως, λαμβάνει χώρα υπό συνθήκες αυξημένης 

αβεβαιότητας, απόρροια ενός χρόνου επικίνδυνων επιλογών και της 

επακόλουθης ραγδαίας επιδείνωσης όλων των οικονομικών δεικτών. Ενώ η 

χώρα είχε καταφέρει, το 2014, μετά από επτά χρόνια, να επιστρέψει σε 

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλέον έχει ξαναβυθιστεί στην ύφεση, και τις 

οδυνηρές επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης στην αγορά είμαι σίγουρος πως, όσοι 

παρευρίσκονται σήμερα εδώ, τις βιώνουν από πρώτο χέρι. 

 Παρ’ όλα αυτά, οι φορείς της ασφαλιστικής αγοράς αξίζουν συγχαρητήρια, 

καθώς μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον κατόρθωσαν να σταθούν όρθιοι 

και να παραμείνουν προσηλωμένοι στην παροχή ποιοτικών, ανταγωνιστικών 

υπηρεσιών. 

 Το κατάφεραν μάλιστα αυτό ενώ καλούνταν παράλληλα να προσαρμοστούν 

στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου φερεγγυότητας 

(Solvency II), και αυτό είναι που καθιστά το επίτευγμά τους επιπλέον 

αξιοθαύμαστο. 

 Έτσι, παρά τις δυσκολίες, η ασφαλιστική αγορά παραμένει σήμερα ένας 

ισχυρός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας χιλιάδες θέσεις 

εργασίας και δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων. 

 Δεν μπορούμε, όμως, να έχουμε την απαίτηση από τους παράγοντες της 

αγοράς να παλεύουν επ’ αόριστον ενάντια στο κύμα σε ένα εχθρικό 

περιβάλλον. 

 Η σημερινή Κυβέρνηση, δυστυχώς μοιάζει εγκλωβισμένη στις ιδεοληψίες της 

και δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί πως ο δρόμος για την ανάκαμψη είναι 

άμεσα συνδεδεμένος με την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας. 

 Περιορίζεται στη μηχανική, άρον-άρον, εφαρμογή του μνημονίου, 

εφαρμόζοντας πρόχειρα, αντιαναπτυξιακά μέτρα. Χαρακτηριστικό δείγμα 

τέτοιων μέτρων είναι η προσέγγισή της στο ασφαλιστικό, που έφερε απέναντί 

της πολλές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου.  Όλα αυτά, μάλιστα, τη στιγμή 

που επιλέγει να προστατεύει προκλητικά συγκεκριμένες ομάδες.  

 Όπως έχει τονίσει επανειλημμένως και ο πρόεδρος του κόμματος κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σκοπό να γίνει «ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 

2» υποσχόμενη την παροχή 13ης συντάξης και σεισάχθεια χρεών. Είμαστε 

υπέρ των δύσκολων επιλογών και των μεταρρυθμίσεων. Είμαστε όμως υπέρ 

των μεταρρυθμίσεων που είναι δίκαιες και δίνουν προοπτική στη χώρα και 

την οικονομία. Όχι αυτών που στρεβλώνουν τα κίνητρα για εργασία και 

τιμωρούν κάθε προσπάθεια δημιουργίας. Η βιώσιμη λύση για το μεγάλο 

πρόβλημα του ασφαλιστικού είναι η ανάπτυξη, όχι η κοντόφθαλμη 



υπερφορολόγηση. Ακόμη και τα πιο επώδυνα μέτρα να ληφθούν, άλλωστε, 

αυτά δεν θα αποτελούν παρά μια προσωρινή λύση αν δεν υπάρχουν 

εργαζόμενοι να καταβάλουν εισφορές. Άλλωστε, το να ζητάς από ένα 

ασφαλιστικό σύστημα να λειτουργήσει χωρίς εισφορές είναι σαν να ζητάς από 

ένα αυτοκίνητο να κινηθεί χωρίς βενζίνη.  

 Στη διαδικασία διαμόρφωσης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας 

αποτελεί προτεραιότητά μας ο γόνιμος διάλογος με φορείς της αγοράς. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε πως η συμβολή στελεχών του ασφαλιστικού 

κλάδου θα είναι πολύτιμη, καθώς είναι σε θέση να παράσχουν μια λεπτομερή 

απεικόνιση της συγκεκριμένης αγοράς και των αναγκών της, αλλά και να  

μοιραστούν τις γνώσεις τους σχετικά με σύγχρονες διεθνείς πρακτικές στον 

τομέα τους. 

 Αυτό αφορά φυσικά σε μεγάλο βαθμό και το φλέγον ζήτημα του 

ασφαλιστικού. Οφείλουμε να μελετήσουμε προσεκτικά την εφαρμογή του 

προαιρετικού πυλώνα ιδιωτικής ασφάλισης στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες 

και να καταθέσουμε τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής, προσαρμοσμένες 

στην ελληνική πραγματικότητα. 

 Θεωρώ δεδομένο πως όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ μοιραζόμαστε το 

όραμα της μετάβασης της χώρας μας από το μοντέλο της αναδιανομής 

φτώχιας στο μοντέλο παραγωγής πλούτου. 

 Αυτή η  μετάβαση προϋποθέτει τη στροφή στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τις 

επενδύσεις. Μόνο οι αθεράπευτα ιδεοληπτικοί πλέον δεν καταλαβαίνουν ότι 

αυτός είναι ο δρόμος προς την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Στην προσπάθεια αυτή, λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη να στηρίξουμε τις 

υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, ανάμεσα στις οποίες κατέχει 

περίοπτη θέση ο ασφαλιστικός τομέας. Η μάχη για την έξοδο από την κρίση 

είναι μια μάχη που οφείλει να δοθεί με σοβαρότητα και σχέδιο, μακριά από 

ψεύτικες υποσχέσεις. Αν το κάνουμε αυτό, είναι μια μάχη που είναι στο χέρι 

μας να κερδίσουμε.  

 


