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ΑΤΛΑΝΤΙΚΉ ΈΝΩΣΉ

Σε υψηλό επίπεδο  
η κεφαλαιακή 
επάρκεια

MATRIX

Νέα γραφεία 
σε Τουρκία και 
Νότιο Αφρική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ ΈΤΑΙΡΙΈΣ 

Σημαντική  αύξηση  
στα ίδια κεφάλαια  
το 2013
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Ιnteramerican

Νέο πρόγραμμα 
Medicare
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ΈΑΈΈ

Στα 3,15 δισ.  
η παραγωγή  
το δεκάμηνο 

Σελίδα 13 

Αποζημιώσεις

Πάνω από 4 εκ. 
ευρώ στους 
πλημμυροπαθείς

Σελίδα 3

Eurolife ERB

Η δημόσια υγεία 
στην Ελλάδα

Σελίδα 10

Του ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που αφο-
ρούν  την ασφάλιση πλοίων στη χώρα 
μας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που 

«αλίευσε» το nextdeal.gr από την Inter-
national Union of Marine Insurance (IUMI),η  
παραγωγή ασφαλίστρων (hull & machinery, 

Transport/Cargo και Marine Liability) μειώ-
νεται χρόνο με το χρόνο. Απορίας άξιον  είναι 
πάντως το γεγονός, ότι ενώ ο ελληνόκτητος 
στόλος με έδρα την Ελλάδα μεγαλώνει και έ-
χει φθάσει  τα 3.900 πλοία άνω των 1.000 
gt,το  ίδιο χρονικό διάστημα  η  παραγωγή α-
σφαλίστρων μειώνεται.

Συνέχεια στη σελ. 6

Σελ. 6

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΝΟΊΓΟΥΝ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΩΝ DEALS ΜΕ PRIVATE EQUITY

ΕΝΩ ΑΥΞΑΝΕΤΑΊ Ο ΕΜΠΟΡΊΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ

Σελίδα 7-8

►Τι συμβαίνει με την 
ασφάλιση των πλοίων στην 
Ελλάδα; 
►Γιατί η Ελλάδα δεν αξιοποιεί 
μια αγορά πέντε δισ. δολαρίων;

Μειώνεται η παραγωγή 
ασφαλίστρων πλοίων

Νέος αναπτυξιακός 
κανονισμός πωλήσεων

Η ΑΧΑ αναπτύσσει 
και διευρύνει  
τα δίκτυα

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 
και κάθε Πέμπτη στις  

8 το βράδυ στο Extra Channel

Ο  νέος αναπτυξιακός κανονισμός πωλήσεων που 
στοχεύει στη  μακροχρόνια συνεργασία και η νέα 
πολιτική ανάληψης κινδύνων 2015 ήταν στο επί-

κεντρο συναντήσεων που πραγματοποίησε η ΑΧΑ με το  
αποκλειστικό δίκτυο συνεργατών διανομής  και με  με-
σίτες. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος  της ΑΧΑ 
κ. Ερρίκος Μοάτσος (φωτό επάνω) τηρούμε στην πράξη 
την υπόσχεσή μας να αναπτύσσουμε, να διευρύνουμε και 
να ισχυροποιούμε το Αποκλειστικό μας Δίκτυο για την 
επόμενη μέρα, ενώ ο διευθυντής Αποκλειστικού Δικτύ-
ου κ. Ernesto Di Giorgio (φωτό κάτω)τόνισε πως η δημι-
ουργία ενός σύγχρονου, αναπτυξιακού, λειτουργικού 
και δίκαιου κανονισμού για όλες τις βαθμίδες του 
Agency είναι στο επίκεντρο του Κανονισμού.
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Θ ΕΜ Α

Στη διάρκεια του τρέχοντος έτους εξελίχθηκε η 
ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων καθώς και η άσκηση χαμηλών επιτο-
κίων, για τις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα. Οι ασκήσεις αυτές ακολού-
θησαν την αντίστοιχη που αφορούσε τις τράπεζες 
και τα στοιχεία αυτά βρίσκονται υπό το πρίσμα του 
ελέγχου της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Α-
σφάλισης [Δ.Ε.Ι.Α.].

Οι εν λόγω ασκήσεις βασίστηκαν σε ακραία «σενά-
ρια» οικονομικών καταστάσεων, στα οποία κλήθηκαν οι 
εταιρίες να ανταποκριθούν. Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ως εται-
ρία μέλος του ελβετό - γερμανικού ομίλου “BALOISE 
Group - BASLER Lebensversicherungs AG” με 45ετή 
παρουσία στην Ελλάδα, συμμετείχε και στις δύο ασκήσεις, 
επιβεβαιώνοντας και με το παραπάνω τις υγιείς οικονο-
μικές βάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται και στο εταιρικό 
site στην ενότητα «ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ». 

Ιδικότερα όπως τονίζεται οι ασκήσεις αυτές περι-
λάμβαναν, εκτός από τον υπολογισμό των κεφαλαι-
ακών απαιτήσεων φερεγγυότητας με βάση την τυ-
ποποιημένη μέθοδο, αλλά και την έκθεση των εται-
ριών σε ακραία οικονομικά φαινόμενα, όπως αυτά 
αναλύονται στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, με βάση την Κοινοτική Οδηγία 
Solvency II, η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας 
βρίσκεται σε ιδιαιτέρως υψηλό επίπεδο, εξασφαλί-
ζοντας Δείκτη Φερεγγυότητας  275,20%, όπως απο-
τυπώνεται και στον ακόλουθο πίνακα:

Στο πρώτο σενάριο γίνεται η υπόθεση ότι σημει-
ώνεται κραχ στην χρηματιστηριακή αγορά των με-
τοχών μεταφέροντας την κρίση και στις αγορές των 
ομολόγων και των ακινήτων. Το σενάριο προβλέπει 
ραγδαία μείωση των τιμών των μετοχών κατά 41%, 
με ταυτόχρονη πτώση στις αξίες των ομόλογων και 
των ακίνητων και μάλιστα στην πιο δυσμενή εκδοχή 
τους. Χαρακτηριστικά, οι τιμές των εμπορικών ακι-
νήτων μειώνονται κατά 49% ενώ των κατοικιών 
κατά 17,10%. Στο εν λόγω σενάριο, ο Δείκτης Φε-
ρεγγυότητας  διατηρείται σε υψηλότατο ποσοστό 
της τάξης του 234,60%, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Το δεύτερο υποθετικό σενάριο προβλέπει ως 
πηγή προβλημάτων την αγορά των εταιρικών ομο-
λόγων, μεταφέροντας τις αναταραχές και στις ευ-
ρύτερες αγορές κρατικών και τραπεζικών ομολό-
γων, με ταυτόχρονη μείωση στις τιμές των μετοχών 
και των ακινήτων. Χαρακτηριστικά, η μείωση στις 
τιμές των μετοχών ανέρχεται στο 21%, στις τιμές 
των εμπορικών ακινήτων στο 18% και στις κατοικί-
ες στο 15,7%. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας  διαμορ-
φώνεται σε ακόμα υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 
με το πρώτο σενάριο και συγκεκριμένα σε 259,80%:

Τα δύο επόμενα σενάρια προβλέπουν την επι-
πλέον αύξηση του πληθωρισμού που έχει εκτιμηθεί, 
ως εξής:

1% αύξηση πληθωρισμού και
3% αύξηση πληθωρισμού
Στην πρώτη περίπτωση, ο Δείκτης Φερεγγυότη-

τας  της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό 270,00%, 
ενώ στη δεύτερη σε ποσοστό 258,70%. 

Αναλυτικότερα:
Σχετικά με τα υποτιθέμενα σενάρια που προβλέ-

πονται από την Ευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης 
Ακραίων Φαινομένων και αφορούν τις Ασφαλίσεις 
Ζωής, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ πέτυχε και πάλι ιδιαιτέ-
ρως υψηλά αποτελέσματα. Τα σενάρια αυτά περι-
λαμβάνουν αντιμετώπιση των εξής ασφαλιστικών 
κινδύνων: 

Αύξηση του προσδόκιμου ζωής (μακροβιότητα), 
(οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια, συνεπώς 
πληρώνονται συντάξεις για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα).

Αύξηση των θανάτων (θνησιμότητα), (οι άνθρω-
ποι πεθαίνουν πολύ νωρίτερα και πληρώνονται τα 
κεφάλαια ζωής).

Αύξηση της εξαγοράς και ακυρωσιμότητας συμ-
βολαίων, (πολλοί περισσότεροι άνθρωποι απ’ ότι 
συνήθως ακυρώνουν ή εξαγοράζουν τα συμβόλαιά 
τους).

Αναλυτικά:
Προϋποθέσεις σεναρίων:
Κίνδυνος μακροβιότητας
10% αύξηση στα ποσοστά μακροβιότητας υπολο-

γισμού αποθεματικών Κλάδου Ζωής  - Δείκτης 
Φερεγγυότητας  274,90%

18% αύξηση στα ποσοστά μακροβιότητας υπολο-
γισμού αποθεματικών Κλάδου Ζωής - Δείκτης Φε-
ρεγγυότητας 274,70%

Κίνδυνος θνησιμότητας
0,2% αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας υπολο-

γισμού αποθεματικών Κλάδου Ζωής - Δείκτης Φε-

ρεγγυότητας 275,00%
0,06% αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας υπο-

λογισμού αποθεματικών Κλάδου Ζωής - Δείκτης 
Φερεγγυότητας 275,10%

Κίνδυνος εξαγοράς / ακυρωσιμότητας
20%  αύξηση στα ποσοστά εξαγοράς / ακυρωσι-

μότητας υπολογισμού αποθεματικών Κλάδου Ζωής 
- Δείκτης Φερεγγυότητας 274,90%

35% αύξηση στα ποσοστά εξαγοράς / ακυρωσι-
μότητας υπολογισμού αποθεματικών Κλάδου Ζωής 
- Δείκτης Φερεγγυότητας 274,70%

Το τελευταίο σενάριο της άσκησης προσομοίω-
σης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνει την έκθε-
ση σε κίνδυνο ενός καταστροφικού σεισμού, τέ-
τοιου μεγέθους που η πιθανότητα επέλευσής του 
είναι 1 στα 200 χρόνια. Και υπό τις προϋποθέσεις 
αυτές, ο Δείκτης Φερεγγυότητας  της Εταιρίας ανέρ-
χεται σε ποσοστό 264,10%. 

Ακολουθεί ανάλυση στοιχείων με βάση τα απαι-
τούμενα κεφάλαια και αυτά που διαθέτει η Εταιρία.

Συγκεκριμένα:
Ο επόμενος και τελευταίος αναλυτικός πίνακας 

περιλαμβάνει τα δύο σενάρια της άσκησης χαμη-
λών επιτοκίων στην οποία συμμετείχε η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ, ξανά με υψηλότατα αποτελέσματα στο Δεί-
κτη, 271,90% και 275,00% αντίστοιχα.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του Πανευρωπαϊκού 
Stress Test δείχνουν ότι η Ατλαντική Ένωση έχει 
μεγάλη και ισχυρή φερεγγυότητα και θα πρέπει να 
ενταχθεί ανάμεσα στις 2-3 πρώτες εταιρίες στην 
Ελλάδα (Ελληνικές, Πολυεθνικές, Τραπεζικές κλπ). 
Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα α-
σφαλιστικά προγράμματα που διαθέτει, το ιδιαίτερα 
αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό της, το προσεκτικά 
επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών πωλήσεων και τις 
πολυετείς συμβάσεις με τις μεγαλύτερες Αντασφα-
λιστικές Εταιρίες παγκοσμίως, την φέρνουν στις 
πρώτες θέσεις της προτίμησης συνεργατών και 
πελατών. 

Ατλαντική Ένωση: Στο 275,20% ο δείκτης φερεγγυότητας 

Ο κ.Γιάννης Λαπατάς Δ/νων Σύμβουλος της 
Ατλαντικής Ένωσης



3

N E X T D E A L  # 3 2 8 #  1 0  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 4

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Ο κ.Νότης Βαγιακάκος

ΕΑΕΕ

Πάνω από 
4 εκ. ευρώ στους 
πλημμυροπαθείς 
ΘΑ ΞΈΠΈΡΑΣΟΥΝ τα  4 εκ. ευρώ 
οι  συνολικές αποζημιώσεις της α-
σφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές 
που προέκυψαν από τις βροχοπτώ-
σεις της 24ης Οκτωβρίου 2014 στην 
Αττική. Αναλυτικά οι συνολικές απο-
ζημιώσεις της ασφαλιστικής αγοράς 
για τις ζημιές  προβλέπεται ότι θα 
ξεπεράσουν τα € 4 εκ., σύμφωνα με 
έρευνα που διεξήγαγε η Ένωση Α-
σφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος  
σχετικά με την εκτίμηση των ζημιών 
που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις - μέλη, αναφο-
ρικά με το συγκεκριμένο περιστατι-
κό. Στην έρευνα συμμετείχε το σύνο-
λο σχεδόν των ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων - μελών της ΕΑΕΕ. Συ-
γκεκριμένα, σε  ό,τι αφορά τις ασφα-
λίσεις περιουσίας δηλώθηκαν 328 
ζημιές, οι οποίες εκτιμώνται ότι θα 
αποζημιωθούν με πάνω από € 2.7 
εκ. ενώ στον Κλάδο Ασφάλισης Αυ-
τοκινήτου, δηλώθηκαν 842 ζημιές 
με προβλεπόμενο ποσό αποζημιώ-
σεων που ξεπερνά το € 1.5 εκ. Η ελ-
ληνική ασφαλιστική αγορά ανταπο-
κρινόμενη στο ρόλο της προχωρά 
στην αποζημίωση των πληγέντων 
από τις σφοδρές βροχοπτώσεις του 
Οκτωβρίου  που επικεντρώθηκαν 
κυρίως στα δυτικά προάστια της Α-
θήνας ,τόνισε ο  κ. Νότης  Βαγιακά-
κος πρόεδρος της Επιτροπής Περι-
ουσίας της ΕΑΕΕ σχολιάζοντας τα 
αποτελέσματα της έρευνας. Η αύξη-
ση της συχνότητας και της έντασης 
ακραίων φυσικών φαινομένων που 
επισημαίνεται από τους επιστήμονες 
και αποδίδεται κατά μείζονα λόγο 
στην κλιματική αλλαγή προβληματί-
ζει τη σύγχρονη κοινωνία και αποτε-
λεί πρόκληση για την ασφαλιστική 
αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο ,ανέ-
φερε ο κ.Βαγιακάκος ,σημειώνοντας 
ότι δεδομένου ότι οι συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής είναι πλέον ο-
ρατές στα περισσότερα κράτη του 
κόσμου, η έγκαιρη λήψη άμεσων 
μέτρων για την αναχαίτιση των επι-
πτώσεων από παρόμοια φαινόμενα 
είναι επιτακτική. 
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

Ποιος είναι αντίθετος 
στο χαμηλό 
ασφάλιστρο;
ΠΛΉΘΑΙΝΟΥΝ τα δημοσιεύματα που ανα-
φέρονται σε πόλεμο τιμών και πτωχευτικό ασφάλι-
στρο, με τέτοιο τρόπο που να ξορκίζουν το κακό. Και 

το αφελές ερώτημα που 
προκύπτει είναι ένα: Γιατί 
είναι κακό οι εταιρείες να 
πουλούν όσο μπορούν φθη-
νότερα ένα προϊόν; Γιατί εί-
ναι κακό να μην επωφελεί-
ται ο καταναλωτής από ένα 
ανταγωνισμό τιμών μεταξύ 

ασφαλιστικών εταιρειών;
Υπάρχουν βέβαια και άλλα ερωτήματα που γεν-

νιούνται από τον οξύ ανταγωνισμό στην ασφαλιστική 
αγορά και ειδικά στον κλάδο αυτοκινήτου. Για παρά-
δειγμα ακολουθεί πολιτική πτωχευτικού ασφαλί-
στρου , πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία εξ Αμερικής 
που βομβαρδίζει με διαφημίσεις τους καταναλωτές 
από τους τηλεοπτικούς δέκτες; Προφανώς όχι, καθώς 
κάνει καλό underwriting όπως λένε «εχθροί» και 
«φίλοι» της.

Άρα με βάση τα σημερινά δεδομένα υπάρχει περι-
θώριο διαμόρφωσης των τιμολογίων των ασφαλί-
στρων στα υφιστάμενα επίπεδα, αφού όπως όλα 
δείχνουν το τεχνικό αποτέλεσμα είναι ακόμη θετικό. 
Όταν το τεχνικό αποτέλεσμα αρχίσει να γίνεται αρνη-
τικό τότε προφανώς και η ασφαλιστική αγορά, θα 
προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα.

Τόσο απλά είναι τα πράγματα... Ο κλάδος αυτοκι-
νήτου φέρνει άμεσο ζεστό χρήμα και κανείς δεν είναι 
διατεθειμένος στις παρούσες συνθήκες να του γυρίσει 
την πλάτη.

Όσο για τους ασφαλιστές που βλέπουν το εισόδη-
μα τους να μειώνεται, λόγω μείωσης των ασφαλί-
στρων, η μόνη δυνατότητα που έχουν να καλύψουν το 
κενό, όσο μπορούν βέβαια, είναι η στροφή και σε 
άλλους κλάδους και η αύξηση του αριθμού των πελα-
τών τους.

Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ
e-mail: info@spiroueditions.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάσσεται από συντακτική ομάδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:  
Κωστής Ε. Σπύρου
ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Εύα Καμινάρη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074
Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@nextdeal.gr
website: www.nextdeal.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημε-
ρίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Προεξοφλώντας…

Γερμανοί, Νορβηγοί, Σουηδοί 
και Έλληνες έδειξαν ενδιαφέ-

ρον για την επιθυμία Ελλήνων εφοπλι-
στών δημιουργίας ναυτασφαλιστικού 
κέντρου στην Ελλάδα, στη χώρα με τη 
μεγάλη  ναυτιλία. Η ΕΘΝΙΚΗ  Ασφαλι-
στική ίσως θα μπορούσε να τεθεί επι-
κεφαλής αυτής της πρόθεσης με συ-
σπείρωση δυνάμεων και χρηματοδότη-
σης συναφών δραστηριοτήτων.

Συζητήσεις γίνονται και προ-
τάσεις και επιθυμίες για το 

μέλλον της Εθνικής Ασφαλιστικής 
που μάλλον θα μείνουν χωρίς συγκε-
κριμένες αποφάσεις στο 2015. Υπάρ-
χουν και αυτοί που θα αγωνισθούν η 
ΕΘΝΙΚΗ να παραμείνει σε Ελληνικά 
χέρια και παρά τις πιέσεις της ΤΡΟΙ-
ΚΑ δε θα υποκύψουν για πώλησή 
της. Ο πόλεμος άρχισε.

Δεν άρεσαν τα STRESS TEST για 
τις ασφαλιστικές εταιρίες σε 

κάποιους μεγαλοπαράγοντες της αγο-
ράς. Αποφάσισαν όσο μπορούσαν να το 
κρατήσουν το θέμα χαμηλά. Όμως στη  
μια απόφαση ακολούθησε μια συμπε-
ριφορά 3 πλευρών ξεχωριστών… Ούτε 
στο κρύψιμο δεν ομοφώνησαν… εκ-
πρόσωποι μεγάλων πολυεθνικών…

Τι θα γίνει τελικά  και με τις 
εταιρίες διαμεσολαβούντων 

που είναι στο κόκκινο; Είναι και κά-
ποια ονόματα με ιστορία. Μακάρι να 
ξεπεράσουν την κρίση και τους ελέγ-
χους της ΔΕΙΑ. Αλλά πέρασε δυστυ-
χώς η εποχή τους και βλέπουν ότι οι 
πελάτες δεν μπαίνουν ούτε για κα-
φέ…

Πολλά περίεργα συμβαίνουν 
στο χώρο των εσωτερικών ελε-

γκτών. Έχουμε απολύσεις, παραιτή-
σεις, αντικαταστάσεις και… εκβια-
σμούς συνειδήσεων με απρόβλεπτες 
συνέπειες. Ούτε η ΔΕΙΑ ούτε οι εταιρί-
ες βρήκαν το σωστό δρόμο για ομαλό-

τητα. Δυστυχώς, δεν πάμε προς το μέλ-
λον και την επιβίωση με πρόσωπα σε 
κρίσιμες θέσεις χωρίς προσόντα και 
απαραίτητα δικαιολογητικά που προ-
βλέπει ο νόμος. Ούτε με συγγενείς, ού-
τε με ανειδίκευτους.

Πολλά «τσιμπούρια» και «πα-
ράσιτα» πίνουν το αίμα οργα-

νισμών, οργάνων  και εταιριών  και 
στον ασφαλιστικό χώρο. Σχήματα 
περίεργα, εκπαδευτικές  ημερίδες, 
αναλυτές και δήθεν δημοσιογράφοι, 
πρόσωπα με συννεφιασμένο  παρελ-
θόν, άτομα που ουδέποτε πρόσφεραν 
κάτι στον ασφαλιστικό κλάδο,συντα-
ξιούχοι εθελουσίας εξόδου, μεγαλο-
αποδέκτες υπέρογκων εφάπαξ με 
«νταβατζίδικη» συμπεριφορά κά-
νουν τους  τροχονόμους της δήθεν 
νέας web εποχής…Αμάν, πια,  πότε 
θα απαλλαγούμε από αυτές τις παρέ-
ες;  

Βαψίματα και αλλαγές στις 
«γλάστρες» και τα λουλούδια 

στα μπαλκόνια, βλέπω κάπου, αλλά α-
πό μέσα τα σίδερα και οι κολώνες θέ-
λουν «τσιμεντοενέσεις» και αλλαγές 
«δομικές» και χρήμα για τους μηχανι-
κούς και εργάτες που δεν υπάρχει  ούτε 
βρίσκεις εύκολα…Μακάρι να προλά-
βουν το σεισμό.

Διαλύθηκε το σύμπαν στο δια-
μεσολαβητικό χώρο συντονι-

στών και ασφαλιστικών συμβούλων, 
αγωγές, δικαστήρια, εξώδικα, αλλα-
γές συμβάσεων σε βάρος επαγγελ-
ματιών μεγάλης προσφοράς και ηλι-
κίας, κατάφωρες παραβιάσεις όρων, 
εξευτελισμοί πολυετιών και προ-
σφορών και δεν είδαμε ούτε ακού-
σαμε ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ των συλλό-
γων. Τι περιμένουν και με ποιο δι-
καίωμα εγκαταλείπουν στο έλεος της 
μοίρας χιλιάδες συναδέλφους τους; 
Εκφράζουν ή όχι τα σωματεία όπως 

είναι τις τάξεις που εκπροσωπούν ; 
Εν τω μεταξύ ακόμα η ΠΟΑΔ δεν απά-
ντησε εάν είναι νόμιμο το Δ.Σ. της ;  

Μπήκαμε στο  www.psas.gr για 
να δούμε τι εικόνα δείχνει από 

το σωματείο και μας έπιασε απογοή-
τευση με αυτό που «βλέπουν» οι τρίτοι 
και γνωστοί. Στις εκδηλώσεις του 
2014 μία μόνο αναφορά  για τη γιορτή 
ΠΣΑΣ και τίποτα άλλο. Στα νέα υπήρχε 
και άρθρο από το Nextdeal, χωρίς ανα-
φορά, κλεμμένο και χωρίς άδειά μας 
και με σημείωση ότι «απαγορεύεται η 
αντιγραφή, αναδημοσίευση κ.λ.π».Τό-
σα σημαντικά και καμία αναφορά. Έτσι  
θα πυκνώσουν τις τάξεις τους;  Χωρίς 
σύγχρονη επικοινωνία; Η Εκπροσώπη-
ση δεν είναι ερασιτεχνισμός, ούτε πά-
ρεργον. 

Το τραγούδι (μουσική και στί-
χοι) είναι του Μάνου Χατζηδά-

κι και ξεκινάει ως εξής! 
«Έγινε παρεξήγηση κι εξήγηση δε 
δώσαμε
το φίλο μας προδώσαμε μια δύσκολη 
στιγμή…»
Θα μπορούσαν να το τραγουδούν Ε-
θνική Ασφαλιστική και ΣΕΜΑ. Τελι-
κά οι συναντήσεις έγιναν και τέλος 
καλό όλα καλά καθώς (όπως τελειώ-
νει και το τραγούδι):
…Στείλε μου μιαν εξήγηση να φύγει 
η παρεξήγηση
γιατί η καρδιά μου λύγισε κοντεύει 
να χαθεί!
Αναζητείστε το στο youtube, σε εκτέ-
λεση της Μελίνας Μερκούρη

Στην εκπομπή ΩΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ παραλίγο να ακουσθούν ο-
νόματα εταιριών και ασφαλιστών που κάνουν «όχι καλές 

πράξεις» στις σχέσεις τους με ιδιωτικές κλινικές και γιατρούς. 
Έτσι χαλάει η φήμη κύριε Πρόεδρε της Ένωσης όπως χάλασε και 
με τα συνεργεία και τα ανταλλακτικά. Την άλλη φορά ίσως ακού-
σουμε και από αυτά που μας πληγώνουν.
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Stress Tests

Στη τελευταία 
θέση η Ελλάδα 
λόγω PSI και 
δημοσίου χρέους 
ΟΙ ΚΑΤΑΘΈΣΈΙΣ των ασφαλι-
στικών εταρειών στις ελληνικές τράπε-
ζες, ο επιτοκιακός κίνδυνος και το κό-
στος των δικτύων είναι οι δυο κύριοι 
παράγοντες που οδήγησαν το δείκτη 
Solvency capital requirement (SCR) 
της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς 
στην τελευταία θέση σε επίπεδο ΕΕ 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
stress tests που ανακοίνωσε η Ευρω-
παϊκή Εποπτική Αρχή.Όπως εξήγησαν 
στο Νextdeal κύκλοι της ασφαλιστικής 
αγοράς που γνωρίζουν καλά ως «τε-
χνικοί» τα θέματα αυτά, το γεγονός ότι 
οι ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα την 
Ελλάδα έχουν μεγάλο μέρος των επεν-
δύσεων τους σε ομόλογα του ελληνικού 
δημοσίου αλλά κυρίως σε καταθέσεις 
σε ελληνικές τράπεζες τότε λόγω των 
γνωστών συνθηκών (χρέος, PSI, κ.λ.π.) 
αναλαμβάνουν και τον κίνδυνο των 
τραπεζών και της χώρας, όσο άλλωστε 
η ελληνική οικονομία να παραμένει σε 
αυτή τη δύσκολη κατάσταση και τα ελ-
ληνικά χρεόγραφα τυγχάνουν αυτής 
της προβληματικής αντιμετώπισης από 
την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα. Πα-
ράλληλα μία δεύτερη σημαντική αιτία, 
είναι τα «ανοίγματα» που έχει μέχρι και 
το 2013 η ελληνική ασφαλιστική αγορά 
στα δίκτυα πωλήσεων. Όπως είναι 
γνωστό οι ασφαλιστικές εταιρείες στη 
χώρα μας είχαν υιοθετήσει μία πολιτική 
δίμηνου και τρίμηνου διακανονισμού 
(ορισμένες και περισσότερου χρόνου) 
με τα δίκτυα πωλήσεων. Τα stress tests 
«ζητούν» επιπλέον κεφάλαια για την 
κάλυψη αυτών των «δυνητικών» α-
νοιγμάτων.

Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό πάντως η 
εικόνα το 2014 έχει αντιστραφεί πλή-
ρως καθώς πλέον υιοθετήθηκε από την 
ΤτΕ η αρχή της προπληρωμής των α-
σφαλίστρων και οι εταιρείες εφαρμό-
ζουν ήδη το σύστημα «τυπώνω - πλη-
ρώνω» που έχει εκμηδενίσει τις οφει-
λές των διαμεσολαβούντων προς τις 
εταιρείες.

Τέλος το τρίτο θέμα που αφορά τον 
επιτοκιακό κίνδυνο, τα ίδια στελέχη 
σημειώνουν ότι η ελληνική αγορά έχει 
προσαρμοσθεί στα χαμηλότερα επιτό-
κια στα εγγυημένα προϊόντα ζωής.

Σημειώνεται ότι στα πανευρωπαϊκά 
stress tests από την ελληνική ασφαλι-
στική αγορά συμμετείχαν 12 ασφαλι-
στικές εταιρείες καλύπτοντας το 72,28% 
των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στο 
Βασικό Σενάριο  και το 93,10% των τε-
χνικών προβλέψεων στο Σενάριο Χα-
μηλών Επιτοκίων.

Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική σας µιλάµε απλά, για να έχετε την ασφάλεια που χρειάζεστε και σας αποζηµιώνουµε
άµεσα τη στιγµή που το χρειάζεστε!

Είµαστε εσύ.

Περιουσία |  Υγεία |  Σύνταξη |  Επιχείρηση

Εκεί που τελειώνουν τα “Ακαταλαβίστικα”... αρχίζεις και αισθάνεσαι
τη σιγουριά µιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας.

Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα
τηλ: 210 949 1280-299 | fax:  210 940 3148 | email: info@syneteristiki.gr
Yποκατάστηµα: Πολυτεχνείου 27-29, 546 26, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 554 331, 2310 544 775 | fax: 2310 500 240 | www.syneteristiki.gr
       Syneteristiki Ins. Co 
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Δύο συναντήσεις σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη με το αποκλει-
στικό δίκτυο συνεργατών 

Διανομής για το νέο αναπτυξιακό 
κανονισμό πωλήσεων που στο-
χεύει στη μακροχρόνια συνεργα-
σία καθώς και συνάντηση με μεσί-
τες για τη νέα πολιτική ανάληψης 
κινδύνων 2015 πραγματοποίησε η 
ΑΧΑ. 

Ειδικότερα, ιδιαίτερα επιτυχη-
μένες ήταν οι δύο συναντήσεις που 
πραγματοποίησε η ΑΧΑ  με τους 
συνεργάτες της από το Αποκλει-
στικό Δίκτυο Διανομής για το νέο 
αναπτυξιακό κανονισμό πωλήσε-
ων που στοχεύει στη μακροχρόνια 
συνεργασία. Όπως δήλωσε ο διευ-
θύνων σύμβουλος  της ΑΧΑ κ. Ερ-
ρίκος Μοάτσος τηρούμε στην πρά-
ξη την υπόσχεσή μας να αναπτύσ-
σουμε, να διευρύνουμε και να ι-
σχυροποιούμε το Αποκλειστικό 
μας Δίκτυο για την επόμενη μέρα. 
Θέλουμε να έχουμε ένα ανταγωνι-
στικό Δίκτυο, ικανό να ανταποκρί-
νεται στις αυξημένες απαιτήσεις 
του περιβάλλοντος που δραστηρι-
οποιούμαστε, θα  επεκτείνουμε 
συνεχώς τη στρατηγική μας πάνω 
σε αυτούς τους άξονες, πρόσθεσε 
ο κ. Μοάτσος..

Ο νέος Κανονισμός Πωλήσεων 
παρουσιάστηκε από το διευθυντή 
Αποκλειστικού Δικτύου κ. Ernesto 
Di Giorgio ο οποίος τόνισε πως η 
δημιουργία ενός σύγχρονου, ανα-
πτυξιακού, λειτουργικού και δίκαι-
ου κανονισμού για όλες τις βαθμί-

δες του Agency είναι στο επίκε-
ντρο του Κανονισμού. Παράλληλα 
αναφέρθηκε σε ενίσχυση των κι-
νήτρων στην υψηλή παραγωγικό-
τητα με προσθήκες νέων κλιμά-
κων. Ο νέος κανονισμός είναι ευ-
θυγραμμισμένος με θέσεις και 
προτάσεις που έχουν κατατεθεί α-
πό τους συνεργάτες και ενισχύει τη 
δυναμική για μακροχρόνιες συ-
νεργασίες.

Τη συνάντηση έκλεισε ο διευθυ-
ντής Δικτύων Διανομής της ΑΧΑ κ. 

Νίκος Σακελλαρίου αναφέροντας 
ότι προχωράμε μαζί για να συνεχί-
σουμε την επιτυχημένη μας πορεία 
και να αντιμετωπίσουμε αποτελε-
σματικά τις απαιτήσεις που έρχο-
νται. Επενδύουμε στη συνεργασία 
μας, επιβραβεύουμε την παραγω-
γικότητα και κυρίως, αναπτύσσου-
με από κοινού τη στρατηγική που 
πρέπει να ακολουθήσουμε για συ-
νέχιση μιας επιτυχημένης, μακρο-
χρόνιας πορείας, τόνισε ο κ. Σα-
κελλαρίου.

Η ενθουσιώδης υποδοχή του νέ-
ου κανονισμού πωλήσεων από το 
σύνολο των αποκλειστικών συ-
νεργατών αποδεικνύει, όπως υπο-
γραμμίζεται, πως κινείται στη σω-
στή κατεύθυνση για την ενίσχυση 
ισχυρών, μακροπρόθεσμων συ-
νεργασιών αλλά και για την ανά-
πτυξη νέων. Σε ένα συνεχώς μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον και ακού-
γοντας τις προτάσεις των συνερ-
γατών της, η ΑΧΑ προχωρά με συ-
γκεκριμένες τροποποιήσεις οι ο-
ποίες πρόκειται να είναι αμοιβαία 
επωφελείς, με βασικούς άξονες τη 
διαφάνεια και την εφαρμογή κανό-
νων που θα ενισχύσουν ακόμα πε-
ρισσότερο τη δίκαιη συνεργασία. 
Στις προκλήσεις που ακολουθούν 
η ΑΧΑ στηρίζει τους συνεργάτες 
της και επενδύει στην εξωστρέ-
φεια, τη σταθερότητα, την κερδο-
φορία και την υγιή ανάπτυξη, προ-
στίθεται στην ανακοίνωση.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Ή νέα Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων 2015 στη 
συνάντηση με τους Μεσίτες 

ΠΑΡΑΛΛΉΛΑ με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε  
η συνάντηση της ΑΧΑ με τους στρατηγικούς της 
συνεργάτες από το Δίκτυο Μεσιτών & Πρακτόρων, 
στοχεύοντας στην ενίσχυση της συνεργασίας της 
με το ανεξάρτητο Δίκτυο Διανομής.

Τη συνάντηση με επιλεγμένους μεσίτες άνοιξε ο 
κ. Ερρίκος Μοάτσος ο οποίος ανέλυσε τις τάσεις της 
ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα και τον κόσμο 
καθώς και την περαιτέρω καλλιέργεια της καλής 
συνεργασίας με βασικό άξονα τις εταιρικές ασφαλί-
σεις. «Ως εταιρεία ηγέτης στις εταιρικές ασφαλίσεις 
στοχεύουμε να διατηρήσουμε τη θέση μας μέσα και 
από την ενισχυμένη συνεργασία μας. Είμαστε προ-
σηλωμένοι σε αυτό το στόχο και δημιουργούμε ι-
σχυρά κοινά οφέλη. Προχωράμε προς τη συνεχή α-
νάπτυξη με λίγα λόγια και σκληρή δουλειά»,είπε 
χαρακτηριστικά ο κ.Μοάτσος.

Ο  διευθυντής  Λειτουργιών κ. Λυκούργος Πέ-
τροβας  αναφέρθηκε στις κατευθύνσεις που η εται-
ρεία πρόκειται να ακολουθήσει για την πολιτική α-
νάληψης εμπορικών κινδύνων, ενώ ο διευθυντής 
Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Κατά Ζημιών 
της ΑΧΑ κ. Ανδρέας Νικολάου παρουσίασε αναλυ-
τικά τους άξονες τονίζοντας ότι στην ασφάλιση 
κινδύνων για επιχειρήσεις, δίνεται έμφαση στην 
ποιότητα των κινδύνων.

Ο  κ. Νίκος Σακελλαρίου αναφέρθηκε στις αλλα-
γές που έρχονται στα δίκτυα διανομής μέσα από την 
ψηφιακή επανάσταση, το νομοθετικό πλαίσιο και τη 
διαρκή οικονομική πίεση. «Στην ανάληψη κινδύ-
νων είμαστε η εταιρεία με τις υψηλότερες ασφαλι-
στικές δυνατότητες στην αγορά και όραμά μας είναι 
να αποτελούμε την 1η προτιμώμενη εταιρεία από 
τους συνεργάτες και πελάτες μας, εκπλήσσοντάς 
τους ευχάριστα. Για να το καταφέρουμε αυτό προ-
χωράμε σε αλλαγές που αποβλέπουν στη μείωση 
του διαχειριστικού κόστους, την αύξηση της παρα-
γωγής και την επιβράβευση των συνεργατών 
μας»,είπε ο κ.Σακελλαρίου. Η ηγετική θέση της Α-
ΧΑ στην ανάληψη κινδύνων αντικατοπτρίζεται από 
τη δυνατότητά της να καλύπτει κινδύνους προσφέ-
ροντας ένα από τα υψηλότερα όρια στην ασφαλι-
στική αγορά.

Νέος αναπτυξιακός κανονισμός πωλήσεων 

Η ΑΧΑ αναπτύσσει και διευρύνει τα δίκτυα

Ο κ. Νίκος Σακελλαρίου

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι 
το 2014 ο ελληνόκτητος στόλος 
αριθμούσε 3.370 πλοία και η πα-
ραγωγή ασφαλίστρων ανέρχο-
νταν σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έδωσε η Ένωση Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών Ελλάδος στην 
ΙUMI στα 87,31 εκατ. δολ. ενώ 
στο τέλος του 2013 που ο ελλη-
νόκτητος στόλος πλησιάζει τα 
3.900 πλοία η παραγωγή ασφα-
λίστρων μειώθηκε στα 53 εκατ. 
δολ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 
ενδιάμεσο η παραγωγή ασφαλί-
στρων ξεπέρασε κάποια στιγμή 
τα 100 εκατ. δολ και έφθασε μέ-
χρι τα 114 εκατ. δολ (το 2008) 
ωστόσο στη συνέχεια η μείωση 
της παραγωγής ήταν συνεχής 
για να φθάσει το 2013 στα 53 ε-
κατ. δολ.

Εξ αυτών τα 14,92 εκατ. δολ 
είναι για ασφάλιση Hull, τα 29,9 

εκατ. δολ για ασφάλιση cargo 
και τα 8,14 εκατ. δολ για Marine 
liability. Αξίζει μάλιστα να ση-
μειωθεί  ότι η παγκόσμια παρα-
γωγή ασφαλίστρων όλα αυτά τα 
χρόνια αυξάνει και από 18,43 
δις. δολ το 2004 έφθασε το 
2013 στα 34,17 δις. δολ, δηλαδή 
σχεδόν διπλασιάστηκε, ακολου-
θώντας μία πορεία αντιστρόφως 
ανάλογη με αυτή της ελληνικής 
αγοράς.

Εξ αυτών στην ασφάλιση Hull 
η παραγωγή ανέρχεται στα 8,5 
δισ. δολ η παραγωγή cargo στα 
18,18 δις. δολ και η παραγωγή 
στο marine liability στα 2,20 δισ. 
δολ. Το υπόλοιπο αφορά τις α-
σφαλίσεις εγκαταστάσεων εξό-

ρυξης πετρελαίου (off shore).
Η απουσία σοβαρής οργανω-

μένης ναυτασφαλιστικής αγο-
ράς είναι η κύρια αιτία πτώσης 
της παραγωγής ασφαλίστρων 
σύμφωνα με γνώστες της συ-
γκεκριμένης αγοράς.

Μάλιστα σε πρόσφατο διε-
θνές ναυτασφαλιστικό συνέδριο 
που πραγματοποιήθηκε στην Α-
θήνα με αντικείμενο το marine 
insurance, τονίσθηκε από έλλη-
νες πλοιοκτήτες όπως ο Γιώρ-
γος Γουρδομιχάλης η ανάγκη 
δημιουργίας μιας στερεής ναυ-
τασφαλιστικής αγοράς στην Ελ-
λάδα. Η άποψη αυτή συναντά 
βέβαια την αντίδραση ξένων 
παραγόντων της ναυτασφάλισης 

οι οποίοι δεν θα έβλεπαν με κα-
λό μάτι μια τέτοια εξέλιξη. 

Σχολιάζοντας στο nextdeal.gr 
την εικόνα αυτή ο διευθύνων 
σύμβουλος της BRITANNIA, μί-
ας από τις μεγαλύτερες εταιρεί-
ες του κλάδου που εξειδικεύεται 
στις ναυτασφαλίσεις και στις α-
σφαλίσεις σκαφών, κ. Θεοφά-
νης Παπανικήτας (φωτό)  σημει-
ώνει μεταξύ άλλων ότι ο ελλη-
νόκτητος στόλος αποτελεί το 
16% του παγκοσμίου εμπορικού 
στόλου γεγονός που σημαίνει 

ότι τα ετήσια ασφάλιστρα που 
καταβάλλονται από τους έλλη-
νες εφοπλιστές ξεπερνούν τα 5 
δις. δολάρια  και το σύνολο αυ-
τών φεύγει στη Μεγάλη Βρετα-
νία (Lloyds), Γαλλία, Ιταλία και 
ΗΠΑ. Αν όμως γίνει μία σοβαρή 

προσπάθεια από όλους με την 
συμβολή και της πολιτείας για 
την δημιουργία μιας υγιούς ναυ-
τασφαλιστικής  αγοράς τότε ένα  
μέρος αυτών των ασφαλίστρων 
μπορεί να μείνει στη χώρα μας, 
όπως τονίζει.

Μειώνεται η παραγωγή 
ασφαλίστρων πλοίων

ΕΛΛΑΔΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΟΛ

ΈΤΟΣ HULL CARGO MARINE  
LIABILITY ΣΥΝΟΛΟ

2004 26,484 54,786 6,04 87,31
2005 23,135 45,714 6,393 75,242
2006 29,049 52,756 8,084 89,89
2007 33,983 61,347 9,133 104,463
2008 34,525 70,067 10,276 114,868
2009 34,683 57,044 11,684 103,411
2010 25,948 44,584 9,832 80,364
2011 22,16 37,227 9,417 68,804
2012 17,951 31,004 8,437 57,392
2013 14,923 29,938 8,149 53,011

ΠΗΓΗ: IUMI

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο κ.  Ερρίκος Μοάτσος

Ο κ. Ernesto Di Giorgio
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Fitch 

Εύθραυστη  
η ανάκαμψη 
στην Ευρωζώνη
ΠΑΡΑΜΈΝΈΙ εύθραυστη  η  ανά-
καμψη της ευρωζώνης τονίζει ο  οίκος 
Fitch στις τελευταίες παγκόσμιες οικονομι-
κές προβλέψεις του (Global Economic 
Outlook – GEO) τονίζοντας ότι ο κίνδυνος 
της ύφεσης έχει πλέον επηρεάσει τόσο τα 
κράτη-μέλη στην περιφέρεια όσο και στον 
πυρήνα. Οι εμπειρογνώμονες του οίκου 
προβλέπουν ακόμη  αύξηση του ΑΕΠ στην 
ευρωζώνη κατά 0,8% το 2014 και 1,1% το 
2015, χαμηλότερα κατά 0,1% και 0,3% αντί-
στοιχα έναντι των προβλέψεων του Σε-
πτεμβρίου. Όσον αφορά την ανεργία, εκτι-
μά ότι θα παραμείνει υψηλά και θα παρα-
μείνει πάνω από το 11% έως το 2016.Στην 
έκθεσή του, ο οίκος  σημειώνει ότι η πα-
γκόσμια ανάπτυξη είναι άνιση, αλλά ανα-
μένεται να ενισχυθεί το 2015 και το 2016. 

Για την αμερικανική οικονομία, διατη-
ρεί την πρόβλεψή του  για ισχυρή αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 3,1% το 2015 και 3% το 2016, 
η ισχυρότερη μεταξύ των μεγάλων ανε-
πτυγμένων οικονομιών, από το 2,3% το 
2014.

Έτοιμες να αλλάξουν εκ βάθρων το σχεδιασμό 
και τη στρατηγική τους εφόσον συνεχισθεί η 
αβεβαιότητα για τους επόμενους μήνες δη-

λώνουν οι διοικήσεις των τραπεζών, αντιλαμβα-
νόμενες τις δυσκολίες υλοποίησης των πλάνων 
αναδιάρθρωσης στην περίπτωση ραγδαίας απώ-
λειας εμπιστοσύνης από πλευράς αγορών. Τα ε-
γκεκριμένα από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού πλά-
να αναδιάρθρωσης στηρίζονται κατά κύριο λόγο 
στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από το 
2015 και στις πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού 
από τις τράπεζες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ως εκ 
τούτου προβλέπουν για το 2015 επιστροφή στην 
κερδοφορία για το σύνολο των συστημικών τρα-
πεζών ( σ.σ η Εθνική το έχει ήδη πετύχει χάρη στη 
Finansbank) μιας και η ανάκαμψη της οικονομίας 

θα περιορίσει έτι περαιτέρω τις νέες επισφάλειες, 
θα αυξήσει τα καθαρά έσοδα από δάνεια και θα 
συμβάλει στην περαιτέρω μικρή βελτίωση του κό-
στους χρηματοδότησης. 

Στην περίπτωση, όμως, που ανατραπεί η πολιτι-
κή σταθερότητα ή δοκιμασθούν οι σχέσεις της χώ-
ρας με τους πιστωτές της, τότε οι παραπάνω παρά-
γοντες κινδυνεύουν να αναιρεθούν καθώς η ανά-
καμψη είναι ακόμη εύθραυστη και εξαρτάται από 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων και δευτερευ-
όντως από την σταδιακή ενδυνάμωση της εγχώρι-
ας κατανάλωσης. 

Επιπρόσθετα, θα χαθεί ακαριαία η εμπιστοσύνη 
των αγορών με αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος 
χρηματοδότησης και να παγώσουν οι προγραμμα-
τισμένες πωλήσεις θυγατρικών ή άλλων στοιχεί-

ων ενεργητικού. 
Για να αντιμετωπίσουν το παραπάνω ακραίο εν-

δεχόμενο οι τράπεζες προετοιμάζουν εναλλακτικά 
σχέδια. Το plan B εδράζεται σε ενέργειες που δεν 
εξαρτώνται από το γενικότερο περιβάλλον όπως η 
περαιτέρω μείωση στα κόστη λειτουργίας. 

Μέχρι σήμερα οι τράπεζες έχουν κινηθεί ήπια 
όσον αφορά τα κόστη λειτουργίας τόσο στην Ελλά-
δα όσο και στο εξωτερικό, παρά τις εισηγήσεις και 
την πίεση από πλευράς Τρόικας να τρέξουν με τα-
χύτερο ρυθμό. Η μείωση στα κόστη λειτουργίας 
ήρθε μέσα από προγράμματα εθελουσίας εξόδου 
και τον περιορισμό του δικτύου καταστημάτων. 

Μέχρι σήμερα αποχώρησαν περισσότεροι από 
8000 τραπεζοϋπάλληλοι στην Ελλάδα κάνοντας 
χρήση των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου. 

Ταυτόχρονα έχει περιορισθεί το δίκτυο καταστη-
μάτων. Στον αντίποδα δεν έχουν γίνει πολλά στον 
τομέα απλοποίησης των οργανογραμμάτων και 
μείωσης τόσο του αριθμού των στελεχών όσο και 
των ετήσιων απολαβών τους. Οι μειώσεις που ε-
πιβλήθηκαν στους μισθούς ήταν μικρές ενώ παρα-
τηρήθηκε το ανορθόδοξο φαινόμενο στελέχη να 
αποχωρούν από μια τράπεζα συμφερόντων ΤΧΣ 
κάνοντας χρήση του προγράμματος εθελουσίας 
και να προσλαμβάνονται μετά από λίγο καιρό σε 
άλλη τράπεζα που επίσης έχει δεχθεί κρατική βοή-
θεια. 

Το plan B των τραπεζών προβλέπει δραστική 
απλοποίηση οργανογράμματος με κατάργηση σει-
ράς διευθύνσεων και αποχωρήσεις στελεχών, 

Τράπεζες: Το plan B για παράταση της αβεβαιότητας

Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ 

Σε ανοικτή γραμμή με private equity funds συζητώντας 
συμφωνίες που ξεκινούν από την τμηματική πώληση 
χαρτοφυλακίου δανείων ή μετοχικές συμπράξεις σε 

ΑΕΕΑΠ και φθάνουν ως την εκχώρηση διαχείρισης ολό-
κληρου του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων 
βρίσκονται οι τράπεζες.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
πανευρωπαικής άσκησης προσομοίωσης, η προσοχή επικε-
ντρώνεται και πάλι στην αντιμετώπιση του μείζονος προβλή-
ματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Άλλωστε, η αξιολό-
γηση ποιότητας στοιχείων ενεργητικού ( AQR) που διενήργησε 
η ΕΚΤ διεύρυνε το μέγεθος του προβλήματος. 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μαζί με αυτά που χρειάζονται 
απομείωση, παρ' ότι είναι τυπικά ενήμερα, ανέρχονται μετά το 

AQR μεταξύ 31% ( Εθνική) με 45,6% ( Πειραιώς) του συνολικού 
χαρτοφυλακίου χορηγήσεών τους( σ.σ στοιχεία πριν την προ-
βολή του δείγματος στο σύνολο του χαρτοφυλακίου). 

Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, οι τράπεζες, πέραν των 
συνεχιζόμενων ρυθμίσεων, αρχίζουν σταδιακά να εξετάζουν 
και πιο επιθετικές λύσεις. 

Η Eurobank έχει, για παράδειγμα, σε εξέλιξη διαγωνισμό 
πώλησης χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων, ονομα-
στικής αξίας, περίπου 470 εκατ. ευρώ. Το προς πώληση χαρτο-
φυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια από τουλάχιστον 190 εταιρείες 
που είτε βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση, είτε σε καθυστέ-
ρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. 

Εδώ και μερικές ημέρες τα τρία private equity funds, τα ο-
ποία πέρασαν στην επόμενη φάση, διενεργούν due diligence , 
προκειμένου να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές στο τέλος 

Συνέχεια στη σελ. 8

Συνέχεια στη σελ. 8
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Τράπεζες: Ανοίγουν το χορό 
των deals με private equity 

►Στο τραπέζι από συμπράξεις 
σε ΑΕΕΑΠ ως πώληση δανείων 
και συμφωνίες συνδιαχείρισης 
των NPLs 
►Τι συζητούν Eurobank, 
Πειραιώς και Alpha.  
Η αναζήτηση στρατηγικού  
για Αττικής
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

του μήνα. Εφόσον ο διαγωνισμός τελε-
σφορήσει θα πρόκειται για την πρώτη 
πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων ( 
NPLs) στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της 
κρίσης. 

Τις διαδικασίες πώλησης χαρτοφυλα-
κίου δανείων ξενοδοχειακών επιχειρή-
σεων ξεκίνησε προ μερικών ημερών και 
η Πειραιώς.  Πρόκειται για δάνεια τουλά-
χιστον 10 εταιρειών που χρειάζονται α-
ναδιάρθρωση και το προς πώληση «κα-
λάθι» αναμένεται να συγκεντρώσει το 
ενδιαφέρον της αγοράς, λόγω και των ι-
σχυρών αμυντικών χαρακτηριστικών της 
τουριστικής βιομηχανίας.

Ποιες τράπεζες συζητούν την 
εκχώρηση της διαχείρισης των 
NPLs

Πέραν, όμως, από τις πωλήσεις χαρτο-
φυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
οι τράπεζες διερευνούν και  τις πιθανότη-
τες να κλείσουν συμφωνίες «πακέτο» με 
εξειδικευμένα  private equity funds. 

Την πρωτοβουλία των κινήσεων στο 
συγκεκριμένο μέτωπο έχει η Αττικής. Στο 
πλαίσιο αναζήτησης στρατηγικού επεν-
δυτή ή ομάδας βασικών επενδυτών για 
την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου ως 
434 εκατ. ευρώ, οι σύμβουλοι της τράπε-
ζας συζητούν και το σενάριο εκχώρησης 
της διαχείρισης όλου του χαρτοφυλακίου 
μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Παρ' ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακό-
μη σε αρχικό στάδιο με αβέβαιη κατάλη-
ξη, τα βασικά χαρακτηριστικά του συζη-
τούμενου deal είναι τα εξής: To private 
equity fund θα δεσμευτεί να καλύψει μέ 

ρος της αύξησης κεφαλαίου της Αττικής, 
αναλαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τη δια-
χείριση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, με προμήθειες δια-
χείρισης και υπεραπόδοσης. 

Αντίστοιχης δομής συμφωνία φέρεται 
να εξετάζει και η Alpha με τις συζητήσεις 
πάντως με αμερικανικό private equity 
fund να βρίσκονται σε εμβρυακό στάδιο.

Οι δυσκολίες αλλά και τα οφέλη 
Οι δυσκολίες για να κλείσουν τέτοιου 

είδους δομημένες συναλλαγές παραμέ-
νουν μεγάλες, παρά τις υψηλές συσσω-
ρευμένες προβλέψεις και την ικανοποιη-
τική πλέον ορατότητα που έχουν οι υπο-

ψήφιοι επενδυτές, μετά και την αξιολόγη-
ση στοιχείων ενεργητικού από την ΕΚΤ. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στις 
ειδικές προβλέψεις που έχουν σχηματί-
σει οι τράπεζες. 

Το ύψος τους θα καθορίσει και το αν 
υπάρχουν περιθώρια σύγκλισης με τα 
ενδιαφερόμενα private equity funds για 
το ύψος του success fee. 

Από την άλλη τα οφέλη τέτοιων συμ-
φωνιών είναι αρκετά καθώς οι τράπεζες 
πέραν της  ενίσχυσης σε κεφάλαια και 
ρευστότητα θα απαλλαγούν από την δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων , επικεντρωνόμενες στην χρηματοδό-
τηση της οικονομίας. 

Με δεδομένο πάντως ότι η εκχώρηση 
δεν αποτελεί καθαρή λύση όπως για πα-
ράδειγμα η πώληση, το βουνό των μη ε-
ξυπηρετούμενων δανείων θα συνεχίζει 
να ασκεί σημαντική πίεση στις τράπεζες 
και στη δυνατότητα πιστωτικής επέκτα-
σης, στο βαθμό μάλιστα που η ανάκαμψη 
της οικονομίας παραμείνει ασθενική. 

Σημειώνεται ότι στο εννεάμηνο Ιανου-
αρίου - Σεπτεμβρίου της φετινής χρονιάς 
έχουν πουληθεί από ευρωπαϊκές τράπε-
ζες χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων 
δανείων ονομαστικής αξίας 67 δις ευρώ, 
ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται σύμφωνα με 
τη PriceWaterhouseCoopers συναλλα-
γές αξίας επιπλέον 50 δισ. ευρώ.  

Τράπεζες: Ανοίγουν το χορό  
των deals με private equity

Συνέχεια από τη σελ. 7

περαιτέρω μείωση του αριθμού 
καταστημάτων και περαιτέρω 
μείωση των δαπανών μισθοδο-
σίας. 

Πρωτοπόρος η Πειραιώς στη 
νέα πραγματικότητα. 

Τα πρώτα δείγματα των στο-
χευμένων πολιτικών μείωσης 
στα κόστη έδωσε το πρόγραμμα 
εθελουσίας της Πειραιώς. Η 
τράπεζα κατάρτισε ένα γαλαντό-
μο από πλευράς αποζημίωσης 
πρόγραμμα, το οποίο κατηύθυνε 
με παράλληλες ενέργειες έχο-
ντας ως στόχο την αποχώρηση 
εργαζομένων που κρίνεται ότι 
δεν χρειάζονται στο νέο οργα-
νόγραμμα.  

Έχοντας προηγουμένως αξι-
ολογήσει το προσωπικό της η 
Πειραιώς πρότεινε αναβάθμιση 
θέσης και απολαβών σε όσους 
εργαζόμενους ήθελε να κρατή-
σει, πράττοντας το αντίστροφο 
για όσους έκρινε ότι δεν της ή-
ταν απαραίτητοι. 

Ήταν η πρώτη φορά σύμφωνα 
με τους αναλυτές που μια εγχώ-
ρια τράπεζα χειρίστηκε ενεργη-
τικά το πρόγραμμα εθελουσίας 
αποσκοπώντας τόσο στη μείω-
ση των δαπανών λειτουργίας 
που φέρνει πάντα ένα πρόγραμ-
μα οικειοθελούς αποχώρησης, 
όσο και στην βελτίωση της απο-
δοτικότητας της.  

Παράλληλα η τράπεζα συνε-
χίζει το πρόγραμμα μείωσης του 
αριθμού των καταστημάτων της 
και στο τέλος του έτους αναμέ-
νεται να λειτουργούν μόλις 800 
καταστήματα από τα περίπου 
1300 με τα οποία βρέθηκε μετά 
το μπαράζ των εξαγορών και 
των απορροφήσεων στοιχείων 
ενεργητικού από κυπριακές και 
εγχώριες τράπεζες. 

 Σε μικρότερη κλίμακα αντί-
στοιχα δείγματα δίνει και η 
Eurobank η διοίκηση της οποίας 
μετά την αξιολόγηση του στελε-
χιακού δυναμικού της τράπεζας, 
προτείνει πρόγραμμα οικειοθε-
λούς αποχώρησης σε περίπου 
200 με 300 στελέχη που δεν 
κρίνονται απαραίτητα στο νέο 
οργανόγραμμα. 

Τράπεζες

Το plan B για 
παράταση της 
αβεβαιότητας

Σε περαιτέρω ενίσχυση του ισολογι-
σμού της με αυξημένες προβλέψεις 
ύψους €2,2 δισ. προχωρά η Τράπεζα 

Πειραιώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
εννεαμήνου του Ομίλου. Με την ενέργεια 
αυτή, σε συνδυασμό με τα μέτρα βελτίω-
σης των λειτουργικών εσόδων και μείω-
σης των δαπανών που έχουμε δρομολο-
γήσει, δημιουργούνται βάσιμες προσδο-
κίες ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα επανέλθει 
σε κερδοφορία από το 2015, δήλωσε ο 
Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μι-
χάλης Σάλλας.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα τρίτου  
3μήνου 2014 διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Αυξημένες προβλέψεις δανείων και 
θωράκιση Ισολογισμού: Αυξημένες προ-
βλέψεις δανείων ύψους €2.242 εκατ λή-
φθηκαν το τρίτο 3μηνο 2014, ενισχύοντας 
τον ισολογισμό της Τράπεζας. Στο 9μηνο 
2014 οι συνολικές προβλέψεις δανείων 
ανήλθαν σε €3.199 εκατ, διαμορφώνο-
ντας έτσι τον δείκτη συσσωρευμένων 
προβλέψεων προς δάνεια στο 23%, που 
αποτελεί τον υψηλότερο στην ελληνική 
αγορά.
• Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση 
άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 39,0%, 
με την παραγωγή νέων δανείων σε καθυ-

στέρηση να επιβραδύνεται για ένα ακόμη 
τρίμηνο στις 51 μ.β. ως ποσοστό των δα-
νείων από 68 μ.β. το δεύτερο 3μηνο 2014. 
O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυ-
στέρηση από συσσωρευμένες προβλέ-
ψεις αυξήθηκε σημαντικά στο 58% από 
51% τον Ιούνιο 2014, ως αποτέλεσμα των 
αυξημένων προβλέψεων του τριμήνου.
• Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και 
προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν το 
τρίτο 3μηνο 2014 σε €279 εκατ, αυξημένα 
κατά 23% έναντι του τρίτου 3μήνου 2013.
• Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου 

διατηρήθηκαν σε ανοδική πορεία το 3ο 
3μηνο του έτους και διαμορφώθηκαν σε 
€509 εκατ, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια 
βάση και 2% σε τριμηνιαία. 
• Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν 
σε €87 εκατ το 3ο 3μηνο, σημειώνοντας 
άνοδο 18% σε σχέση με το αντίστοιχο 
3μηνο του 2013 και 8% έναντι του προη-
γουμένου 3μήνου 2014.
• Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορ-
φώθηκαν σε €591 εκατ. Εξαιρουμένων 
των εκτάκτων αποτελεσμάτων, αυτά αυ-
ξήθηκαν 4% στα €620 εκατ έναντι €596 
εκατ το αντίστοιχο 3μηνο του 2013.
• Το λειτουργικό κόστος περιορίστηκε 
στα €342 εκατ, μη συμπεριλαμβάνοντας 
έκτακτα έξοδα ενσωμάτωσης των εξαγο-
ρασθεισών τραπεζών ύψους €17 εκατ, 
μειωμένο κατά 7% έναντι του τρίτου 3μή-
νου 2013. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα 
σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε 
περαιτέρω στο 55% στο τρίτο 3μηνο 2014 
από 62% το αντίστοιχο 3μηνο του 2013. 
• Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζό-
μενες δραστηριότητες που αναλογούν 
στους μετόχους στο τρίτο 3μηνο διαμορ-
φώθηκαν σε -€1.558 εκατ, κυρίως ως 
αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψε-
ων του τρίτου 3μήνου.

ΣΈ ΣΥΖΉΤΉΣΈΙΣ για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει το private equity 
LoneStar στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας Ανώνυμης 
Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας που 
προωθεί η Πειραιώς, βρίσκεται, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η διοίκηση της τράπεζας.  

Το Αμερικανικό fund που ιδρύθηκε από το δισεκα-
τομμυριούχο John Grayken παρακολουθεί την ελλη-
νική οικονομία εδώ και καιρό χωρίς όμως να έχει 
προχωρήσει σε κάποια μεγάλη κίνηση. 

Πριν  από μερικούς μάλιστα μήνες υψηλόβαθμο 
στέλεχός του βρέθηκε στην Αθήνα και είχε συναντή-
σεις με τραπεζίτες αλλά και το διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος καθώς μεταξύ άλλων είχε επιδείξει αρ-
χικό ενδιαφέρον για την είσοδό του ως στρατηγικός 
επενδυτής στην Τράπεζα Αττικής.  Εφόσον κλείσει το deal η τράπεζα θα ει-
σφέρει λειτουργικά ακίνητα ιδιοκτησίας της και το private equity θα πάρει 

θέση είτε εξαγοράζοντας μετοχές στην ΑΕΕΑΠ είτε εισφέροντας φρέσκο 
χρήμα σε αύξηση κεφαλαίου.  Η Πειραιώς έχει ξεκινή-
σει ήδη την προεργασία για τη μετατροπή της Πειραιώς 
Real Estate σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνη-
της Περιουσίας ( ΑΕΕΑΠ) στην οποία θα εισφέρει ιδιό-
κτητα λειτουργικά ακίνητα. 

Την προετοιμασία για μετατροπή της εισηγμένης 
Αστικά Ακίνητα σε ΑΕΕΑΠ έχει ξεκινήσει και η Alpha 
Bank προχωρώντας σε αυξήσεις κεφαλαίου σε θυγα-
τρικές της εταιρείες οι οποίες απέκτησαν ακίνητα με 
μακροχρόνιες μισθώσεις, ως αποτέλεσμα κατάπτωσης 
ενεχύρων από εταιρείες που ασχολούνταν με την ανά-
πτυξη και διαχείριση εμπορικών ακινήτων. 

Τέλος τη σύσταση ΑΕΕΑΠ φέρεται να εξετάζει και ο 
ΟΤΕ σε σύμπραξη με ξένο επενδυτικό όμιλο. Στην ΑΕΕΑΠ θα μεταφερθούν 
ιδιόκτητα ακίνητα του Οργανισμού. 

Συζητούν 
σύμπραξη  
για ΑΕΕΑΠ 
Πειραιώς  

και Lone Star 

Συνέχεια από τη σελ. 7

Μ. Σάλλας: Η Πειραιώς θα επανέλθει σε κερδοφορία από το 2015Alpha Bank

Ευέλικτα 
Προγράμματα 

Η Alpha Bank, συνεχίζει να στηρίζει τους 
Έλληνες αγρότες και εδραιώνει την παρου-
σία της στο χώρο του πρωτογενούς τομέα 
που εκτείνεται από την παραγωγή έως τη 
μεταποίηση και εξαγωγή των αγροτικών 
προϊόντων, μέσω των “Ευέλικτων Προ-
γραμμάτων Συμβολαιακής Επιχειρηματικό-
τητας”, συνάπτοντας νέες συνεργασίες με 
υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις. Οι νέες συ-
νεργασίες της Alpha Bank αφορούν τις 4 
επιφανείς ελληνικές επιχειρήσεις: Δ. ΝΟ-
ΜΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Κ. , ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε. ΕΚΚΟΚΙΣΤΗ-
ΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, Π.Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και 
E.& D. KONTOS S.A. Οι 4 πρώτες επιχειρή-
σεις, με τις οποίες η Τράπεζα έθεσε σε ε-
φαρμογή τα ανωτέρω προγράμματα, είναι 
οι ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., INTERCOMM FOODS A.E., 
ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και ΚΑΠΑ 
ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε.. Όπως τονί-
ζεται, η  Alpha Bank θα συνεχίσει να στηρί-
ζει έμπρακτα τους αγρότες και τις συνεργα-
ζόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να δη-
μιουργήσουν μαζί υγιείς συνθήκες για πε-
ραιτέρω ανάπτυξη

Ο κ. Μιχάλης Σάλλας.
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΓΙΏΡΓΟΣ ΖΑΝΙΑΣ 

Επιστρέφει  
η κερδοφορία 
στις τράπεζες 
ΣΉΜΑΝΤΙΚΟ πυλώνα της νέας 
αναπτυξιακής πορείας που ξεκί-
νησε στη χώρα, θα αποτελεί εφε-
ξής η εξωστρέφεια της οικονομί-
ας, τόνισε από το βήμα του  ελλη-
νοτουρκικού φόρουμ ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Ένωσης Τραπε-
ζών κ. Γιώργος  Ζανιάς, διαβε-
βαιώνοντας παράλληλα ότι το 
τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο 
να στηρίξει την ανάπτυξη. Ο κ. 
Ζανιάς σημείωσε πως η ανάκτη-
ση των δυνάμεων του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος, επιβε-
βαιώθηκε πρόσφατα με τον πιο 
ανεξάρτητο τρόπο από τα stress 
tests που έκανε η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και σύμφωνα 
με τα οποία καμία από τις ελληνι-
κές τράπεζες, που εποπτεύονται 
από τη ΕΚΤ, δεν χρειάζεται πρό-
σθετα κεφάλαια. Πρόσθεσε ακό-
μη ότι το  ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα, μετά τη βαθειά κρίση 
που πέρασε η χώρα και που το 
πλήγωσε πάρα πολύ, ανέκτησε 
τις δυνάμεις του και είναι τώρα 
έτοιμο να χρηματοδοτήσει την 
οικονομία και την ανάπτυξη της 
χώρας καθώς και τις διεθνείς οι-
κονομικές σχέσεις.Σύμφωνα με 
τον κ. Ζανιά οι  ελληνικές τράπε-
ζες, μέσα από συγχωνεύσεις, ση-
μαντικές μειώσεις λειτουργικού 
κόστους, δύο ανακεφαλαιοποιή-
σεις καθώς και από την εφαρμο-
γή των σχεδίων αναδιάρθρωσης 
που έχουν, διαθέτουν αυτήν τη 
στιγμή μια πολύ ισχυρή κεφαλαι-
ακή βάση, η οποία σε όρους βασι-
κών κεφαλαίων CET1 φτάνει το 
15,7%, που είναι από τα υψηλότε-
ρα στην Ευρωζώνη. Σε ό,τι αφο-
ρά  τη ρευστότητα, είπε ότι οι  ε-
ξελίξεις είναι πολύ σημαντικές, 
καθώς οι καταθέσεις έχουν στα-
θεροποιηθεί μετά τη σημαντική 
αύξηση που είχαν από τα μέσα 
του 2012 και το 2013, ενώ έχει 
υπάρξει πλήρης απαγκίστρωση 
από τον ELA και η έκθεση στο Ευ-
ρωσύστημα μειώθηκε στα 42 
δισ. ευρώ από τα 118 δισ.που ή-
ταν το 2012.

DAS_kataxwrisi_2014_210x285.qxd  20-09-14  18:30  Page 1
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Τον προϊοντικό «χάρτη» της στην α-
σφάλιση υγείας ενισχύει η 
Interamerican  με το νέο πρόγραμ-

μα πρωτοβάθμιας φροντίδας Medicare. 
Πρόκειται για ετησίως ανανεούμενο 
πρόγραμμα, που παρέχει δυνατότητα ε-
πιλογής υπηρεσιών στις ιδιόκτητες μο-
νάδες υγείας του Ομίλου –την Αθηναϊ-
κή Mediclinic και το πολυϊατρείο 
Medifirst- καθώς επίσης και στη 
Εuromedica γενική κλινική στη Θεσσα-
λονίκη. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα 
προσιτό οικονομικά και προβλέπει έκ-
πτωση 5% στο σύνολο για περισσότε-
ρους από έναν ασφαλισμένους σε ένα 
συμβόλαιο. Απευθύνεται σε άτομα μέ-
χρι 60 ετών, με εκτιμώμενη την ασφα-
λισιμότητά τους στη βάση δηλώσεων 
υγείας που επεξεργάζεται η εταιρεία με 
την ψηφιακή εφαρμογή “Genius”.Με το 

Medicare, παρέχονται απεριόριστες ια-
τρικές επισκέψεις στις συνεργαζόμε-
νες μονάδες υγείας σε ιατρούς γενικής 
ιατρικής, καθώς και απεριόριστες ια-
τρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετά-
σεις, ενώ σε ιατρούς λοιπών ειδικοτή-
των για απεριόριστες επισκέψεις υφί-
σταται μια ελάχιστη συμμετοχή του α-
σφαλισμένου. Οι επισκέψεις σε ιατρούς 
ειδικοτήτων που δεν διαθέτουν οι συ-
νεργαζόμενες μονάδες, καλύπτονται 
απολογιστικά και μέχρις ενός οριακού 
ποσού ανά επίσκεψη. Ταυτόχρονα, το 
Medicare  παρέχει τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες της Γραμμής Υγείας 1010 
και δεύτερη ιατρική γνώμη από το πα-
γκόσμιο δίκτυο Βest Doctors. Για την 
εταιρεία μας αποτελεί στρατηγική επι-
λογή η δημιουργία προτάσεων – ασφα-
λιστικών προγραμμάτων υγείας χαμη-

λού κόστους και υψηλής ποιότητας, με 
αξιοποίηση των μοναδικών υποδομών 
που διαθέτουμε στην υγεία, τόνισε ανα-

φερόμενος στο νέο πρόγραμμα ο Γιώρ-
γος Βελιώτης, γενικός διευθυντής Ζω-
ής και Υγείας της  εταιρίας.

Υ Γ Ε Ι Α

Όμιλος ΙΑΣΏ

Κέρδη και αύξηση 
κύκλου εργασιών 
στο εννεάμηνο

Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών ανα-
κοίνωσε για το εννεάμηνο του 2014 ο όμι-

λος ΙΑΣΩ. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του 
Ομίλου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 8% 
και ανήλθε στα 98,92 εκατ. € από 91,59 εκατ. € 
που ήταν πέρυσι και ο κύκλος εργασιών της 
μητρικής-εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 
7,5% και ανήλθε στα 52,65 εκατ. €, από 48,98 
εκατ. € που ήταν αντίστοιχα πέρυσι.

Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών 
rebate & clawback ο κύκλος εργασιών του Ο-
μίλου παρουσίασε αυξηση κατα 1,9% και δια-
μορφώθηκε στα 93,31 εκατ. €, έναντι 91,59 ε-
κατ. € που ήταν στο 2013 (δεν είχαν λογιστεί 
περικοπές από  rebate & clawback) αντίστοιχα 
ο κύκλος εργασιών της μητρικής αυξήθηκε  
κατά 0,9% και διαμορφώθηκε στα 49,44 εκατ. 
€, από 48,98 εκατ. € που ήταν αντίστοιχα πέρυ-
σι και δεν εμπεριέχονταν περικοπές rebate & 
clawback.

Σε ό,τι αφορά στα μικτά κέρδη προ rebate & 
clawback για τον Ομιλο ανήλθαν στα 22,72 ε-
κατ. €, παρουσίασαν αύξηση 30,9%, ενώ για τη 
μητρική ανήλθαν στα 15,96 εκατ. € παρουσία-
σαν αύξηση 22,3%. 

Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών 
rebate & clawback τα μικτά κέρδη του Ομίλου 
διαμορφώθηκαν στα 17,11 εκατ. €, ενώ αντί-
στοιχα της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 12,75 
εκατ.€. 

Με συστηματική και σκληρή δουλειά όλου 
του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού 
δυναμικού του Ομίλου ΙΑΣΩ, προέκυψαν αξιό-
λογα θετικά αποτελέσματα, δυστυχώς όμως η 
άδικη επιβολή των μηχανισμών rebate & 
clawback από τον ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να συντελεί 
στην απομείωση των οικονομικών μας μεγε-
θών,υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο  πρόεδρος 
του ομίλου κ. Γεώργιος Σταματίου.

ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν εξετάσεις στους 
κατοίκους των Καλαβρύτων 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ 84 εθελοντών του ομίλου ΥΓΕΙΑ, 
που αποτελούταν από ιατρούς, νοσηλευτικό, τε-
χνικό και διοικητικό προσωπικό ταξίδεψε στα 
Καλάβρυτα, όπου εξέτασε 1500 κατοίκους και 
πραγματοποίησε 5000 δωρεάν ιατρικές και δια-
γνωστικές εξετάσεις. Πρόκειται  για την  τέταρτη 
κατά σειρά δράση του προγράμματος «Ταξιδεύ-
ουμε για την Υγεία», που εντάσσεται στις ενέρ-
γειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομί-
λου.Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν από ομάδα 31 
γιατρών, 14 διαφορετικών ειδικοτήτων που 
περιλάμβανε 4 παθολόγους, 5 καρδιολόγους, 3 
χειρουργούς, 2 οφθαλμίατρους, 2 παιδίατρους, 
δερματολόγο, αγγειοχειρουργό, 2 γυναικολό-
γους, 3 ορθοπαιδικούς, 2 ωτορινολαρυγγολό-
γους, 2 ακτινολόγους, αναισθησιολόγο, 2 ουρο-
λόγους και πνευμονολόγο, στην πρώην Μαθητι-
κή Εστία Καλαβρύτων.Οι διαγνωστικές εξετά-
σεις που διενεργήθηκαν, περιλάμβαναν 600 αι-
ματολογικές εξετάσεις (γενικές και βιοχημικές), 
670 υπερηχογραφήματα, 160 pap-test, 450 
καρδιογραφήματα, 320 triplex καρδιάς, 90 σπι-
ρομετρήσεις και 50 μικροεπεμβάσεις. Επίσης, 
αντιμετωπίσθηκαν 5 έκτακτα περιστατικά και 
κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή 4 ασθενών σε 
κρατικό Νοσοκομείο της περιοχής με το ασθενο-
φόρο του ΥΓΕΙΑ, ύστερα από γνωμάτευση της ι-
ατρικής ομάδας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Στις προοπτικές που παρουσιά-
ζονται για τον ιδιωτικό τομέα 

ασφάλισης που σχετίζεται με την 
υγεία εστίασε ο κ. Λεωνίδας Σίδε-
ρης διευθυντής πωλήσεων δικτύου 
πρακτόρων της Eurolife ERB, κατά 
τη διάρκεια ημερίδας  που πραγμα-
τοποίησε η εταιρία σε συνεργασία 
με  το τμήμα  Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και εισηγητή τον κύριο Ιωάννη 
Σώρρο, αναπληρωτή καθηγητή 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόε-
δρο Επιστημονικής Επιτροπής Ε-
λέγχου των Οικονομικών δεδομέ-
νων  Δημόσιων νοσοκομείων. 

Η συνολική ιδιωτική τρέχουσα 
δαπάνη στην Ελλάδα ανέρχεται σε 
5.622 εκ. από τα οποία μόλις τα 526 εκ προέρχονται από την Ιδιω-
τική Ασφάλιση, ενώ τα 5.096 εκ. προέρχονται από ιδιωτικές πλη-
ρωμές, υπογράμμισε ο κ. Λεωνίδας Σίδερης από το βήμα της ημε-
ρίδας με τίτλο: «Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα - Εξέλιξη & προοπτι-
κές. Οι δυνατότητες της Ιδιωτικής ασφάλισης Υγείας» την οποία  
παρακολούθησαν περισσότεροι από 190 συνεργάτες στο Ξενοδο-
χείο Athens Ledra Hotel. Όπως υπογραμμίζεται, το παραπάνω 
στοιχείο σε συνδυασμό με την αναμενόμενη περαιτέρω μείωση 
των δημοσίων δαπανών για την Υγεία στην Ελλάδα, καθιστά επι-
τακτική την ενημέρωση όλων των πελατών για τη μεταφορά του 
κινδύνου αυτού, από το «άτομο» στην «ομάδα» μέσω ασφαλιστη-
ρίων συμβολαίων ζωής. 

Στην  ημερίδα παρουσιαστήκαν οι υφιστάμενες δομές της  δη-

μόσιας Υγείας και ο σκοπός του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υ-
πηρεσιών Υγείας  Ε.Ο.Π.Υ.Υ που 
μέσω  νομοθετικής ρύθμισης με-
τατρέπεται από πάροχο υπηρεσι-
ών Υγείας σε οικονομικό διαχει-
ριστή και επόπτη.

Ο κύριος Σώρρος με την ιδιό-
τητά του και ως προέδρου Επι-
στημονικής Επιτροπής Ελέγχου 
Οικονομικών δεδομένων Δημό-
σιων νοσοκομείων κατά τη διάρ-
κεια της Ημερίδας παρουσίασε 
ανάλυση αναφορικά με 
• Τα ελληνικά Κλειστά Ενοποιη-
μένα Νοσήλια (ΚΕΝ), 
• Τους λειτουργικούς Δείκτες 
Ελληνικών Νοσοκομείων, 

• Τη δομή του κόστους ανά κατηγορία Νοσοκομείων. Εντονο 
ενδιαφέρον έδειξαν οι συμμετέχοντας στα συγκριτικά στοιχεία  
της ΕΕ και του ΟΟΣΑ αναφορικά με το ποσοστό του συνόλου των 
γιατρών ανά 10.000 κατοίκους, το ποσοστό κάλυψης νοσοκομει-
ακών κλινών, τη μέση διάρκεια ημερών νοσηλείας ανά ασθενή, 
τον αριθμό νοσηλευθέντων κατ΄ έτος, τις συνολικές δαπάνες υ-
γείας ως % ΑΕΠ και τις δαπάνες υγείας του Ιδιωτικού τομέα ως 
% ΑΕΠ. 

Καταλήγοντας ανέφερε ότι η «μείωση της - δημόσιας - δα-
πάνης υγείας είναι ραγδαία και θα συνεχιστεί μέχρι το 2020.  Η 
παραπάνω μείωση δεν θα οδηγήσει υποχρεωτικά μόνο σε μείω-
ση «σπατάλης», αλλά και σε πιθανή υποβάθμιση των υπηρεσιών 
υγείας».

Ίnteramerican:  Νέο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας Medicare

Ο κ. Λεωνίδας Σίδερης

Eurolife ERB Ασφαλιστική:  
Η δημόσια υγεία στην Ελλάδα
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AIGAION Ασφαλιστική

Επιμόρφωση  
για τις 
ναυτασφαλίσεις
ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΟ σεμινάριο για τα 
στελέχη της, με στόχο την περαιτέρω ε-
νημέρωσή τους στον τομέα των ναυτα-
σφαλίσεων πραγματοποίησε η AIGAION. 
Στο πλαίσιο της μέριμνας για τη συνεχή 
αναβάθμιση των γνώσεων του ανθρώπι-
νου δυναμικού της, η εταιρία φιλοξένησε 
ως ομιλητή τον κ. John Potter, συνεργάτη 
του βρετανικού φορέα Chartered 
Institute of Insurance, που πιστοποιεί 
στελέχη του ασφαλιστικού και χρηματο-
οικονομικού κλάδου. Παράλληλα είχε και 
την τεχνογνωστική στήριξη των Lloyds 
του Λονδίνου. Ο κ. John Potter, με εμπει-
ρία 40 ετών στον ασφαλιστικό κλάδο, α-
νέλυσε τις παραμέτρους για την ανάπτυξη 
των ναυτασφαλίσεων το επόμενο διάστη-
μα και επισήμανε ότι ο συγκεκριμένος 
τομέας είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και 
χρήζει εφαρμογής όλων των κανόνων 
που διέπουν το διεθνές δίκαιο των θα-
λάσσιων ασφαλίσεων.Τα στελέχη και 
συνεργάτες της AIGAION ενημερώθηκαν 
αναλυτικά για τις τάσεις που διαμορφώ-
νοται στις ασφαλίσεις πλοίων & σκαφών 
παγκοσμίως, ενώ έγινε αναφορά σε άλ-
λες διεθνείς εξελίξεις, (νομοθετικές, ρυθ-
μιστικές, κανονιστικές)  που άπτονται του  
κλάδου των θαλάσσιων ασφαλίσεων. Ε-
πίσης παρουσιάστηκαν και τα πιο πρό-
σφατα συμπερασματικά στοιχεία που ο-
φείλουν να γνωρίζουν οι δραστηριοποι-
ούμενοι στον κλάδο. Όπως τονίζεται η  
AIGAION  εξειδικεύεται στις ασφαλίσεις 
πλοίων & σκαφών και παραμένει την 
πρώτη θέση της εγχώριας ναυτασφαλι-
στικής αγοράς, ενώ η σημαντική αντα-
σφαλιστική της κάλυψη, της επιστρέπει 
να δέχεται προς ασφάλιση οποιοδήποτε 
μέγεθος και τύπο πλοίου χωρίς περιορι-
σμούς ναυσιπλοΐας.

Νέα εταιρική ιστοσελίδα για την ενη-
μέρωση των πελατών και τη διευκόλυνση 
των συνεργατών της δημιούργησε εν τω 
μεταξύ  η AIGAION,με στόχο την  καλύτερη 
εξυπηρέτηση, την άμεση πληροφόρηση 
και την ηλεκτρονική πρόσβαση των συ-
νεργατών της εταιρίας σε όλη της γκάμα 
των προϊόντων της, καθώς και σε άλλες 
χρήσιμες για τους ασφαλιστές και τους 
καταναλωτές πληροφορίες. 
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Κέρδη εμφάνισαν οι ασφαλιστικές 
εταιρίες το 2013 με  τα ίδια κεφά-
λαια των επιχειρήσεων να δια-

μορφώνονται στα  € 2,2 δισ. σημειώ-
νοντας αύξηση κατά  31%, σε σχέση με 
το 2012, σύμφωνα  με μελέτη που 
πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστι-
κών Εταιριών Ελλάδος. Ειδικότερα,α-
πό τη μελέτη προέκυψε ότι το 2013 
παρά την ύφεση και τις ζημιογόνες 
χρονιές που προηγήθηκαν, τα ίδια κε-
φάλαια των επιχειρήσεων διαμορφώ-
θηκαν σε € 2,2 δισ. σημειώνοντας με-
γάλη αύξηση, σε ποσοστό 31%, σε σχέ-
ση με το 2012.

Επιπλέον, αύξηση 2,6% σημειώθηκε 
στο συνολικό ενεργητικό των ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων, το οποίο έφτασε 
τα € 15,3 δισ. Από αυτά € 11,4 δισ. εί-
χαν διατεθεί σε επενδύσεις, οι οποίες 
παρουσίασαν αύξηση 3,6% σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος. 

Τέλος, το 2013 η ελληνική ασφαλι-
στική αγορά επέστρεψε σε θετικό απο-
τέλεσμα χρήσης (κέρδη προ φόρων € 
548 εκατ., το οποίο επιβαρύνθηκε με 
φόρους ύψους € 138 εκατ.), για πρώτη 
χρονιά μετά το 2010. 

Διαβάστε αναλυτικά  
τα στοιχεία της έρευνας 

Ένεργητικό 
Το Ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 

15,3 δισ. €, με το μεγαλύτερο μέρος 
του να είναι σε επενδύσεις (61,5%). 
Άλλα σημαντικά μέρη του είναι οι απαι-
τήσεις (11,3%), και οι επενδύσεις για 
λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής 
(13,0%). Επίσης, συμμετέχουν στη δια-
μόρφωσή του τα λοιπά στοιχεία 
(10,5%), οι μεταβατικοί λογαριασμοί 
(3,2%) και τα  έξοδα εγκατάστασης 
(0,6%).Το Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 
2,6% το 2013 σε σχέση με το 2012, ο-
φειλόμενο στην  αύξηση των επενδύ-
σεων (+5,2%) και των λοιπών στοιχεί-
ων του Ενεργητικού (+14,1%). Μειώ-
σεις παρατηρήθηκαν σε όλα τα υπόλοι-
πα στοιχεία του Ενεργητικού με τις 
μεγαλύτερες να παρατηρούνται στις 
απαιτήσεις (-5,8%), στους μεταβατι-
κούς λογαριασμούς Ενεργητικού (-
16,1%) και στα επενδύσεις για λογα-
ριασμό ασφαλισμένων  Ζωής (-3,3%). 

Έπενδύσεις 
Η συντριπτική τους πλειοψηφία εί-

ναι σε ομόλογα και άλλους τίτλους 
σταθερής απόδοσης (60,6%). Οι υπό-
λοιπες είναι σε μορφή μετοχών, μερι-
δίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλ-
λων τίτλων μεταβλητής απόδοσης 
(13,2%) και λοιπών επενδύσεων 
(17,4%). Ως μέγεθος, οι επενδύσεις αυ-
ξήθηκαν κατά 5,2% σε σχέση με το 
2012. 

Με εξαίρεση τα ακίνητα που μειώθη-
καν κατά 3,4% και τις μετοχές, μερίδια 
κλπ τίτλους μεταβλητής απόδοσης, οι 
οποίες μειώθηκαν κατά 1,8%, όλες οι 
άλλες κατηγορίες αυξήθηκαν. Τη με-

γαλύτερη αύξηση γνώρισαν οι λοιπές 
επενδύσεις (+29,5%). 

Απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία 
Ένεργητικού 

Οι απαιτήσεις, το δεύτερο μεγαλύτε-
ρο στοιχείο του Ενεργητικού μετά τις 
επενδύσεις (συνολικά), μειώθηκαν κα-
τά 5,8%. Αντιθέτως, αύξηση παρατηρή-
θηκε στα χρηματικά διαθέσιμα κατά 
14,4%.Οι απαιτήσεις αποτελούνται από 
τους χρεώστες ασφαλίστρων (35,0%) 
και τις λοιπές απαιτήσεις (59,1%). Οι α-
παιτήσεις σχετικά με τους χρεώστες α-
σφαλίστρων μειώθηκαν κατά 8,4% ενώ 
οι χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπρόθε-
σμων δόσεων μειώθηκαν κατά 46,5%. 

Παθητικό 
Το σύνολο του Παθητικού έφτασε τα 

15,3 δισ. € και τα μεγαλύτερα συστατι-
κά του είναι οι ασφαλιστικές προβλέ-

ψεις ασφαλίσεων Ζωής (39,7%), οι α-
σφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων 
κατά Ζημιών (22,2%) και οι προβλέ-
ψεις για τους ασφαλισμένους ζωής 
που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 
(13,0%). Οι υποχρεώσεις φτάνουν στο 
9,5% του Παθητικού και τα Ίδια κεφά-
λαια αποτελούν το 14,4% του συνόλου. 
Το Παθητικό αυξήθηκε κατά 2,6% σε 
σχέση με το 2012. Μεγάλη αύξηση ση-
μειώθηκε στα ίδια κεφάλαια (+30,7%) 
και στις υποχρεώσεις (+45,2%). Μειώ-
σεις είχαν οι ασφαλιστικές προβλέ-
ψεις ασφαλίσεων Ζωής (-3,4%), οι 
προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 
(-8,2%) και οι ασφαλίσεις ζωής που οι 
ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό 
κίνδυνο (-3,3%).

Ίδια κεφάλαια 
Τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν 

στο 2,2 δισ. €. Το μεγαλύτερο μέρος 
τους αποτελούν το μετοχικό κεφάλαι-
ο3και τα αποθεματικά κεφάλαια. Αρνη-
τικά ήταν τα αποτελέσματα (ζημιές) εις 
νέον. Όταν συγκρίνονται τα Ίδια κεφά-
λαια σε σχέση με το 2012, παρατηρεί-
ται ότι αυξήθηκαν κατά 30,7%. Το μετο-
χικό κεφάλαιο γνώρισε μείωση κατά 
4,9%, τα αποθεματικά κεφάλαια αυξή-
θηκαν κατά 43,3%, ενώ οι μεταφερό-
μενες ζημιές εις νέο αυξήθηκαν κατά 
7,4%.Οι ασφαλιστικές προβλέψεις 
σχηματίστηκαν κατά πλειοψηφία από 
τις προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 
(64,1%) και το υπόλοιπο για ασφαλί-
σεις κατά ζημιών (5,9%). Σε σχέση με 
τα στοιχεία του 2012, οι προβλέψεις 
για τις ασφαλίσεις Ζωής μειώθηκαν 
κατά 5,1% ενώ για τις ασφαλίσεις κατά 
Ζημιών κατά 2,4%. Συνολικά, οι προ-
βλέψεις μειώθηκαν κατά 4,1%. 

Η σημαντική αύξηση που σημείωσαν 
τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που λειτουργούν στην 
Ελλάδα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης 
των μετόχων –Ελλήνων και ξένων- 
στην προοπτική ανάπτυξης της ασφα-
λιστικής αγοράς,σχολίασε ο κ. Αλέξαν-
δρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της 
ΕΑΕΕ.. Η ελληνική ασφαλιστική  αγορά 
κάλυψε μόνη της, από ίδια κεφάλαια 
τις απώλειες € 2 δισ. που υπέστη από 
τη συμμετοχή στο PSI, χωρίς καμία 
κρατική ενίσχυση και απορρόφησε 
πλήρως τις απώλειες χωρίς να επηρε-
αστούν οι ασφαλισμένοι ούτε κατά €1, 
ενώ συνεχίζει να  καταβάλλει περίπου 
€ 3 δισ. αποζημιώσεις σε ετήσια βάση, 
τα τελευταία χρόνια. Θετικό στοιχείο 
για την πορεία του ασφαλιστικού κλά-
δου αποτελεί το γεγονός ότι το 2013 η 
αγορά επέστρεψε σε κερδοφόρα χρή-
ση,σημείωσε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Kερδοφόρες και με αύξηση στα ίδια 
κεφάλαια οι ασφαλιστικές το 2013
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ΓΙΑ 8ο ΣΥΝΕΧΉ 
ΜΉΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
Ή ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΙΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΏΉΣ 

ΕΑΕΕ: Στα 3,15 δισ. 
η παραγωγή 
ασφαλίστρων  
το 10μηνο
ΟΡΙΑΚΉ μείωση κατά 0,3% εμφάνι-
σε  η παραγωγή ασφαλίστρων το δεκά-
μηνο του 2014 έναντι του 2013, ενώ α-
θροιστικά βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα 
με αυτήν του αντίστοιχου διαστήματος  
του 2013,σύμφωνα με έρευνα της Ένω-
σης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. 

Ειδικότερα, οι ασφαλίσεις Ζωής ση-
μείωσαν άνοδο +13,5% με τα ασφάλι-
στρα να διαμορφώνονται στα 
1.481.726.653 ευρώ, οι ασφαλίσεις 
κατά Ζημιών κατέγραψαν πτώση -10% 
και διαμορφώθηκαν στα 1.670.797.826 
ευρώ, η Αστική ευθύνη οχημάτων ση-
μείωσε  πτώση -14%  στα 797.117.551 
και  η συνολική παραγωγή υποχώρησε 
κατά 0,3% στα  3.152.524.479.Από τις 
ασφαλίσεις ζωής σημαντική άνοδο 
+158% κατέγραψε ο κλάδος  Κεφαλαι-
οποίησης στα 105.449 ευρώ, ενώ η πα-
ραγωγή Προϊόντων Ζωής  συνδεδεμέ-
νων με επενδύσεις  κατέγραψε ασφάλι-
στρα 289.889.894 ευρώ με αύξηση  
+76,1%.

Όπως επισημαίνεται, αν αφαιρεθεί η 
επίδραση του κλάδου ΙΙΙ δηλαδή "Ασφα-
λίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύ-
σεις", η παραγωγή των ασφαλίσεων 
Ζωής συνολικά είναι αυξημένη κατά 
4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 2013 ενώ, αντιστοίχως, η 
συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 
(Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά 
-4,5%. 

Η  έρευνα περιέλαβε και τα μεγέθη 
των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω 
ακυρώσεων συμβολαίων. 

Στην έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών Ελλάδος σχετικά με την 
παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμ-
βανομένων των δικαιωμάτων συμβο-
λαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων 
λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών 
της, ενσωματώθηκαν τα στοιχεία μηνός 
Οκτωβρίου του 2014. 

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 59 ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες 
συγκέντρωναν το 91,9% της παραγωγής 
ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζη-
μιών και το 97,8% των ασφαλίσεων 
Ζωής το 2013. 

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 
δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις 
Ζωής και 49 στις ασφαλίσεις κατά Ζη-
μιών.
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Με δύο σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις η 
ΜΑΤRIX διευρύνει το φάσμα των εργασιών 
της μέσω των εταιριών MIRB Africa (PTY) Ltd 

που εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ και της Matrix 
Reasürans Brokerlik A.S.  με έδρα την Κωνσταντι-
νούπολη. 

Νότιος Αφρική 
Με διευθύνοντα σύμβουλο (CEO) τον κ. Lee-Jon 

Ellis, την Neesha Parbhoo, διευθύντρια, την 
Simphiwe Mtyali, επικεφαλής της διεύθυνσης πελα-
τών και την Liza Dandah, υπεύθυνη υποστήριξης 
μεσιτών, η ομάδα της Νοτίου Αφρικής διαθέτει μα-
κροχρόνια εμπειρία στην αγορά της αφρικανικής η-
πείρου, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στον 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση στρατηγικών πωλή-
σεων, που στόχο έχουν την άμεση ανάπτυξη εργασι-
ών και την δημιουργία σημαντικής πελατειακής βά-
σης σε διηπειρωτικό επίπεδο. O Δημήτρης Τσεσμε-
τζόγλου, CEO της MATRIX Insurance & Reinsurance 
Brokers, σχολιάζοντας την έναρξη των εργασιών της 
MIRB Africa (PTY) Ltd, είπε ότι είμαι ευτυχής που κα-
λωσορίζω τον Lee και την ομάδα του στην MATRIX, 
η συλλογική εμπειρία τους, η εξειδίκευσή τους και η 
επιβεβαιωμένη αποτελεσματικότητά τους σε επίπε-
δο επιχειρησιακών δομών και πρόσκτησης σημαντι-
κού μεριδίου αγοράς, είναι βέβαιο ότι θα επιταχύνει 
τους στόχους της ευρύτερης στρατηγικής μας. Πα-
ράλληλα, η συνεργασία αυτή αποτελεί απόδειξη της 
αποφασιστικότητάς μας να διευρύνουμε και να ανα-

πτύξουμε τον κύκλο των εργασιών μας στον διεθνή 
στίβο, που άλλωστε είναι και κομβικής σημασίας 
στόχος για την περαιτέρω εξέλιξη της ΜΑΤRIX, ως 
ενός από τους πλέον καινοτόμους και εστιασμένους 
στον πελάτη ανεξάρτητους μεσίτες, πρόσθεσε ο κ. 
Τσεσμετζόγλου.

Τουρκία 
Με CEO τον Gökhan Cengiz Bozkurt (πρώην γενι-

κό διευθυντή της Nasco Karaoglan France Liaison 
Office Turkey), ένα στέλεχος με εμπειρία πλέον των 
25 ετών στην τουρκική αγορά και διευθύντρια την 
Hande Bakir (πρώην στέλεχος της διεύθυνσης αντα-

σφαλίσεων της Eureko Sigorta), με 10ετή εμπειρία 
τόσο στις προαιρετικές όσο και στις συμβατικές α-
ντασφαλίσεις, ξεκίνησε επίσημα η δραστηριότητα 
της Matrix Reasürans Brokerlik A.S.  Σύμφωνα με 
τον Gerry Tighe, Head of Treaty και αντιπρόεδρο του 
Δ.Σ. της MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers 
η  διαφοροποίηση αποτελεί μακροπρόθεσμη στρατη-
γική για την MATRIX και η αγορά της Τουρκίας απο-
τελεί για εμάς ένα απολύτως φυσιολογικό πρώτο 
βήμα, λόγω της γεωγραφικής και πολιτιστικής της 
εγγύτητας. Πιστεύω ότι ανοίγουμε ένα ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρον καινούργιο κεφάλαιο, σε μία πολύ ση-
μαντική αγορά, με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. 
Η MATRIX, έχοντας μια πραγματικά αξιοσημείωτη 
πορεία έντεκα ετών, είναι πλέον σε θέση να τολμήσει 
το επόμενο βήμα, καθώς διαθέτει και την εξειδίκευ-
ση και την δυνατότητα να ανταποκριθεί στην πρόκλη-
ση και να διευρύνει τις εργασίες της εκτός των κυρί-
αρχων αγορών της Ελλάδας και της Κύπρου, στηρι-
ζόμενη σε μία δυναμική και έμπειρη ομάδα, πάντα με 
την αμέριστη συμπαράσταση της μητρικής εταιρίας 
στην Αθήνα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της 
MATRIX. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ετήσιας έ-
ρευνας «Intelligent Insurer’s Annual Global 
Reinsurance Research Report», η MATRIX Insurance 
& Reinsurance Brokers αναδείχθηκε ως ο καλύτε-
ρος Ευρωπαίος μεσίτης ασφαλίσεων σε επίπεδο ε-
ξυπηρέτησης πελατών με κύκλο εργασιών κάτω του 
$1δισ. [Best European Broker for Client Service 
(turnover of less than $1bn)].

TO «LIFEMAPPR» αποτελεί μία ακόμη καινοτο-
μία της ING Ελλάδος, που υλοποιεί τη στρατηγική 
της να παρέχει την καλύτερη εμπειρία στον πελά-
τη και ήδη η  εφαρμογή «LifeMappr», είναι  δια-
θέσιμη στη σελίδα Facebook.com/INGGreece και  
ανοίγει ένα παράθυρο στο μέλλον των χρηστών.
Συγκεκριμένα, το «LifeMappr» δημιουργεί μία 
ταινία με τις σημαντικότερες στιγμές της προσω-
πικής και επαγγελματικής ζωής του χρήστη. Η 
ταινία βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία και πλη-
ροφορίες από το προσωπικό προφίλ του χρήστη 
σε Facebook και LinkedIn. Μέσω αυτής της πρό-
βλεψης, η εφαρμογή ενθαρρύνει το χρήστη να 

ξεκινήσει διαχείριση των οικονομικών του, αλλά 
και τον προγραμματισμό για το μέλλον. Επιπλέον, 
ο χρήστης μπορεί να διαφοροποιήσει τα στοιχεία 
που χρησιμοποιεί η εφαρμογή, αλλάζοντας τη ροή 
της ταινίας και συνεπώς την οικονομική πρόβλε-
ψη στο τέλος. Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η ε-
φαρμογή δεν δημοσιεύονται και αποκλειστικός 
κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι ο χρή-
στης.Η δημιουργία του «LifeMappr» ανήκει στον 
όμιλο ΝΝ, μέλος του οποίου αποτελεί και η ING 
Ελλάδος. H εφαρμογή παρουσιάστηκε με επιτυ-
χία σε Ολλανδία και Ρουμανία, πριν προσαρμο-
στεί στα ελληνικά δεδομένα,ενώ ο Merlijn Lam-

mersen, Brand Activation Manager του 
ομίλου ΝΝ, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι  
με το «LifeMappr» το μέλλον σου είναι 
ορατό και μπορείς να το κάνεις πραγμα-
τικότητα. Μέσω αυτής της μοναδικής ε-
φαρμογής, η ING προωθεί τη σημαντικό-
τητα του οικονομικού προγραμματισμού 
από νεαρή ηλικία, καθώς και την ανάγκη 
για ασφαλιστική κάλυψη σε όλα τα στάδια της 
ζωής ενός ατόμου, τόνισε μεταξύ άλλων και η  
Karina Pereira, διευθύντρια Μarketing  της ING 
Ελλάδος.

To «LifeMappr» app είναι ήδη ενεργό στη σε-

λίδα της ΙΝG στο Facebook.  Παράλληλα, έχει ήδη 
δημιουργηθεί και εφαρμόζεται επικοινωνιακό 
πλάνο για την προώθηση του «LifeMappr» με 
οnline διαφήμιση στο Facebook, καθώς και με 
διαφήμιση video στα δίκτυα του YouTube και 
Google Display Network.

ING Ελλάδος: Η online ματιά στο μέλλον

Generali: Στην πλατφόρμα της Globalnet
Και προϊόντα της Generali τιμολο-

γούν και εκδίδουν οι  συνεργάτες 
της Globalnet μέσα από τη διαδι-

κτυακή πλατφόρμα της εταιρίας,ενώ 
μετά την προσθήκη και της Generali, 
στην πλατφόρμα www.globalnet.gr  φι-
λοξενούνται συνολικά 12 συνεργαζό-
μενες ασφαλιστικές εταιρίες. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι συνερ-
γάτες της εταιρίας έχουν πλέον τη δυ-
νατότητα να προβαίνουν γρήγορα και 
απλά σε συγκριτικές τιμολογήσεις, κα-

ταχωρήσεις και εκτυπώσεις προσφο-
ρών, αιτήσεων και συμβολαίων για 
πακέτα αυτοκινήτου αλλά και για άλλα 
προϊόντα ιδιωτών (κατοικία, ενυπόθη-
κου δανείου, σκάφους, υγείας, βοήθει-
ας) στις εταιρίες AIG, AmTrust, AXA, 
Eurolife, Generali, Groupama, 
Interamerican, Interasco, ATE Ασφαλι-
στική, Εθνική, Ευρωπαϊκή Πίστη και 
Ευρώπη.Επισημαίνεται ότι ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα της Globalnet 
«BUSINESS in a BOX», με τις εφαρμο-

γές «PAYforPRINT» και «Ηλεκτρονικό 
Γραφείο» αποτελεί μία από τις πλέον 
προηγμένες και πλήρεις επαγγελματι-
κές διαδικτυακές πλατφόρμες της αγο-
ράς. Παρέχει στους συνεργάτες της ε-
ταιρίας ένα ταχύτατο, ασφαλές και πρα-
κτικό περιβάλλον διεκπεραίωσης σχε-
δόν όλων των καθημερινών πωλησια-
κών και διαχειριστικών εργασιών του 
γραφείου τους και συμβάλλει σημαντι-
κά στην αύξηση της παραγωγικότητας 
και τη μείωση του κόστους λειτουργίας 

των επιχειρήσεών τους.Επιπλέον προ-
βλέπει όλες τις απαραίτητες διαδικασί-
ες που επιτρέπουν στους συνεργάτες 
της Globalnet να ανταποκρίνονται στις 
ρυθμίσεις της Εποπτικής Αρχής. Η ομά-
δα της Globalnet εργάζεται καθημερινά 
σκληρά για να προσφέρει στους συνερ-
γάτες μας τη συνεπή υποστήριξη και 
ποιοτική εξυπηρέτηση που περιμένουν 
από εμάς,τόνισε μεταξύ άλλων η διευ-
θύνουσα σύμβουλος της Globalnet κ. 
Ευγενία Καφφετζή.

MATRIX: Νέα γραφεία σε 
Τουρκία και Νότιο Αφρική

Ο κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου

MetLife 

Χορηγός 
συνεδρίου 
Ή METLIFE υπήρξε χορηγός σε 
Συνέδριο που διοργάνωσε η 
AIESEC στην Κόρινθο, με την 
συμμετοχή 200 περίπου φοιτη-
τών από 7 Πανεπιστήμια. Το θέ-
μα του Συνεδρίου ήταν 
«Development Conference»  και 
οι εργασίες του είχαν ως βασικό 
άξονα την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διοίκησης ομάδας στις σύγχρο-
νες επιχειρήσεις. Όπως σημειώ-
νεται,η MetLife, μέσω της χορη-
γίας της σε συνέδριο της AIESEC 
για δεύτερη φορά, αποδεικνύει 
έμπρακτα το ενδιαφέρον της για 
τους νέους ανθρώπους, δίνο-
ντάς τους την ευκαιρία να ανα-
πτύξουν γνώσεις και δεξιότητες 
που θα τους βοηθήσουν να κά-
νουν τη διαφορά στην επαγγελ-
ματική τους σταδιοδρομία. 

International Life

Στο δυναμικό της 
ο κ. Νικόλαος 
Φασούλης 
ΤΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ του Senior 
Manager Actuarial Unit στην 
International Life ανέλαβε ο κ. 
Νικόλαος Φασούλης, με πολυε-
τή εμπειρία σε αναλογιστικές 
διευθύνσεις στον ασφαλιστικό 
κλάδο. Ο κ. Φασούλης  είναι κά-
τοχος άδειας αναλογιστή  και 
μέλος της Ένωσης Αναλογι-
στών Ελλάδος.  Πιστεύουμε ότι 
ο κ. Φασούλης με τις γνώσεις 
και την εμπειρία του θα ενισχύ-
σει περαιτέρω την πορεία της 
εταιρείας,τόνισε  ο διευθύνων 
σύμβουλος της Inter-national 
Life κ. Γιάννης Μπράβος.
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Prime Insurance

Ταξίδι 
επιβράβευσης 
για τους  
συνεργάτες
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ήταν ο χειμερινός 
προορισμός επιβράβευσης των 
συνεργατών της Prime Insu-
rance, οι οποίοι πέτυχαν τους 
στόχους των πωλήσεων. Οι συ-
νεργάτες  πέρασαν τέσσερις η-
μέρες απολαμβάνοντας τα αξιο-
θέατα, τα γραφικά σημεία της 
πόλης και τα υπέρλαμπρα κατα-
στήματα της «Μητρόπολης του 
κόσμου».

Ρόγιαλ ‘Αλμπερτ Χολ, Χάυντ 
Πάρκ, Ανάκτορα του Κέσινγκτον, 
Μάρμπλ Άρτς, πλατεία Τραφάλ-
γκαρ, Πύργος του Λονδίνου, 
Μπίγκ Μπεν  μάγεψαν τους επι-
σκέπτες, ξεδιπλώνοντας την ι-
στορία της πόλης,ενώ η  Όξ-
φορντ Στρητ, η Ρίτζεντ Στρητ και 
το πασίγνωστο Χάροντς αποτέ-
λεσαν πόλο έλξης. Συνοδευόμε-
νοι από τον κ. Αίσωπο, εμπορικό 
διευθυντή και τον κ. Νίνο, διευ-
θυντή Marketing της εταιρίας 
γεύτηκαν τις ομορφιές της  
πρωτεύουσας της Μεγάλης 
Βρετανίας και βίωσαν, για ακό-
μη μία φορά, το ανθρώπινο πρό-
σωπο, τη ζεστή παρεϊστικη διά-
θεση και τους ισχυρούς δεσμούς 
που αναπτύσει η Prime με τους 
συνεργάτες της σε κάθε προορι-
σμό. Στην ανακοίνωση της η  
Prime Insurance συγχαίρει και 
παράλληλα ευχαριστεί τους συ-
νεργάτες και τα ασφαλιστικά 
γραφεία για την παραγωγική 
τους δραστηριότητα και την επί-
τευξη του στόχου: Σίσκα Ε. ΕΕ, Β. 
Μηλιώνη, A. Συκάλου, Δ. Νικο-
δημητρόπουλο, Smart 
Insurance, Σ. Ξαντά, Delta 
Brokers, Ασφ. Γραφεία Κεντρι-
κής Ελλάδος, Interactivity, 
Interteam, Saemens, Budget, 
ISO ΕΠΕ, Κ. Μιχαηλίδου, Α. 
Μπόζα, IGR Insurance Brokers, 
Σ. Παγάνη , Κ. Σαριδάκη, I. Ρουσ-
σόπουλο, Stabilite Ins., Γ. Σταυ-
ριανό, Α. Φαράντο, Ν. Πετρακό-
πουλο, Εκ του Ασφαλούς, Κ. 
Κρέμου, Μ. Μπενβενίστε, Μ. Κι-
ουράνη.




