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Η μεθεπόμενη μέρα

Τ
ο κλίμα στην εγχώρια 
και διεθνή αγορά υπέρ 
της Ελλάδας αλλάζει 
ραγδαία. Εντυπωσιακή 
πτώση των spreads στα 

Ομόλογα, σταδιακή αποκατάσταση της 
υγείας των Τραπεζών, διευρυμένες πι-
στώσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, μπαράζ επενδυτικού ενδι-
αφέροντος από ξένα trusts, έκρηξη 
του real estate κ.ά. Τα διθυραμβικά 
σχόλια του ξένου Τύπου για τη νέα 
Κυβέρνηση σηματοδοτούν την ευρεία 
αποδοχή των πρώτων νομοθετικών 
μέτρων που ψηφίστηκαν. Ξεμπλοκά-
ρισμα Ιδιωτικοποιήσεων και μεγά-
λων Επενδύσεων, άρση των capital 
controls, πρόωρη εξόφληση του ΔΝΤ, 
μείωση Εταιρικών και Εισοδηματι-
κών φόρων, φόρου Μερισμάτων και 
Ασφαλιστικών Εισφορών, μείωση ΕΝ-
ΦΙΑ & ΦΠΑ οικοδομής, νομοθετήσεις 
express για το Επιτελικό Κράτος, την 
Ψηφιακή Διακυβέρνηση, την καταπο-
λέμηση της Γραφειοκρατίας, φιλόδοξο 
Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο κ.ά. 

Όπως δείχνουν, άλλωστε, οι πρώτες 
δημοσκοπήσεις, οι πολίτες αντιδρούν 
θετικά στα νέα μέτρα σε ποσοστά 60-
70% ενώ η ψυχολογία της αγοράς δεί-
χνει να ανεβαίνει. Δέκα χρόνια μετά το 
πρώτο Μνημόνιο και τέσσερα μετά το 
θρίλερ της παρ’ ολίγον εξόδου από το 
Ευρώ η χώρα φαίνεται να ανασαίνει. 
Η επόμενη μέρα μοιάζει, λοιπόν, εξαι-
ρετικά αισιόδοξη.

Η μεθεπόμενη όμως;
Η "μεθεπόμενη μέρα" στην Ελλάδα 
είναι ακόμη στα ζητούμενα. Οι φορείς 
που επιμένουν στο μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό, όπως τα διεθνή επενδυτικά 
trusts, τα ενεργειακά funds κ.ά. είναι 
αναγκασμένοι να προχωρήσουν με 
πολύ προσεκτικά βήματα. Γιατί μπορεί 
οι προοπτικές για την ερχόμενη τετρα-
ετία να είναι θετικές για τη χώρα, αλλά 
ο επιχειρηματικός σχεδιασμός δεν εκ-
πονείται σε βάση τετραετίας, αλλά του-
λάχιστον σε βάση 10ετίας/20ετίας - και 
πλέον. Και, δεδομένου ότι στη χώρα 
μας ο οικονομικός και δημοσιονομικός 
προγραμματισμός εξαρτάται άμεσα από 
πολιτικούς παράγοντες -ή πολύ απλά 
από το κόμμα που βρίσκεται στην εξου-
σία- ο μέσος Έλληνας ή ξένος επιχειρη-
ματίας δεν μπορεί σχεδόν ποτέ να είναι 
σίγουρος για το φορολογικό ή εργασια-
κό καθεστώς που θα ισχύσει π.χ. μετά 
τις επόμενες εκλογές. 

Ουσιαστικά, κάθε υγιώς σκεπτόμε-
νος μεγάλος επενδυτής θα το σκεφτεί 
πολύ σοβαρά να τοποθετήσει μερικές 
δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια 
σε μία νέα Αγορά, εάν την επόμενη 
μέρα κινδυνεύει από αλόγιστες αυξή-
σεις μισθών και κοινωνικών επιδο-
μάτων, μεταβολές στους εργασιακούς 
Νόμους, υπέρμετρα προνόμια στα 
Συνδικάτα, αύξηση Εταιρικών Φόρων, 
άνοδο Επιτοκίων, επιπλοκές στη Δι-
καιοσύνη, προβλήματα με τη Γραφει-
οκρατία, ασταθείς εκλογικούς Νόμους.

Συνοψίζοντας, η Μακροπρόθεσμη 
Σταθερότητα στους οικονομικούς, 
φορολογικούς και δημοσιονομι-
κούς κανόνες μίας χώρας είναι η πιο 
σημαντική παράμετρος που επηρε-
άζει έναν υποψήφιο επενδυτή και 
είναι αυτή που, κατά προτεραιότητα, 
συμπεριλαμβάνεται στους Δείκτες 

Χωρών Φιλικών προς τις Επενδύσεις.
Με αυτά τα δεδομένα, στις περισσό-
τερες Ευρωπαϊκές χώρες -και ιδιαί-
τερα σε εκείνες που εμφανίζονται ως 
ανερχόμενες οικονομίες- οι πολιτικές 
δυνάμεις έχουν συμφωνήσει μεταξύ 
τους σε ένα άτυπο memorandum για 
τη διαχρονική προσέλκυση επενδυ-
τών, θέτοντας μια σταθερή νομοθετική 
και φορολογική πλατφόρμα με εθνικό 
στόχο την Ανάπτυξη. Και αυτό, ανεξάρ-
τητα από τη διαφορετική πολιτική και 
ιδεολογική τοποθέτηση των κομμάτων 
που εναλλάσσονται στην εξουσία. 

Μία χώρα όπως η Ελλάδα, που πέ-
ρασε από πολλαπλά τραυματικά μνη-
μόνια και μακροχρόνια ύφεση, έχει 
ακόμη περισσότερους λόγους να επι-
διώξει μια παρόμοια διακομματική και 
κοινοβουλευτική συναίνεση, διαχρονι-
κότητα στις αποφάσεις και μακροπρό-
θεσμο σχεδιασμό στην Οικονομική της 
Πολιτική - πέρα από πολιτικές ή ιδεο-
λογικές σκοπιμότητες. Η διακομματική 
συναίνεση σε θέματα Εθνικής Άμυνας 
έχει επιτευχθεί. Γιατί όχι και μια αντί-
στοιχη συναίνεση σε θέματα Εθνικής 
Οικονομίας και Ανάπτυξης;

editorialInterlife Magazine

Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

indexInterlife Insurance

Εκδότης
INTERLIFE Ασφαλιστική

Διευθυντής
Ιωάννης Βοτσαρίδης

Αρχισυνταξία
Λιάνα Αλεξανδρή

Επιμέλεια Ύλης
Έλενα Τοπάλη

Δημιουργικό
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Νομικός Σύμβουλος
Δημήτρης Παπαδόπουλος
- Τσαγιάννης

INTERLIFE Ασφαλιστική
14ο χλμ. Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης Πολυγύρου
Τ.Κ. 57001, Θέρμη
Τηλ: 2310 499000
Fax: 2310 499099
E-mail: info@interlife.gr
www.interlife.gr

Περιοδική Έκδοση
του Ομίλου Εταιριών INTERLIFE

Εταιρικά Νέα

Αποτελέσματα Α' εξαμήνου
Αύξηση Παραγωγής και Υψηλή Κερδοφορία

Roadshows
Ενημέρωση των συνεργατών για το ΤΕΑ INTERLIFE

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Παγκόσμια διοργάνωση Debate
Athens EUDC 2019 - Welcome to the Agora

Χορηγίες για την Κοινωνία
ΚΜΟΠ "Live Without Bullying"
Σύλλογος "Η ΑΓΑΠΗ"
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών Β. Ελλάδος
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Το δίκτυό μας

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ
Εργατικότητα, μεθοδικότητα και διεύρυνση
του Δικτύου Συνεργατών

Αγορά

Στόχοι ΕΑΣΕ
Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο προσκήνιο

Οικονομία

Παγκόσμια Οικονομία
Χρειαζόμαστε χρόνο ...και τύχη

04
06

09
08

14

16

18

20
32 September 2019September 2019



Interlife Magazine Interlife Insurance

4 5September 2019 September 2019

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Α
ύξηση κατά 178,6% στα Κέρδη προ φόρων εμφάνισε κατά το 
Α’ Εξάμηνο του 2019 η INTERLIFE Ασφαλιστική σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018. Τα Κέρδη του 2019 
έφθασαν τα 15,16 εκατ. €, έναντι 5,44 εκατ. € το 2018. Παράλ-
ληλα, το σύνολο της Εγγεγραμμένης Παραγωγής της, αυξή-

θηκε κατά 5,83% (33,8 εκατ. € έναντι 31,9 εκατ. € το A’ Εξάμηνο του 2018) 
ενώ η σχέση παραγωγής μεταξύ Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και Λοιπών 
Κλάδων κατά Ζημιών διαμορφώθηκε σε 61% - 39%. Οι Κλάδοι που ξεχώρι-
σαν το 2019 και κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις, είναι:

• Γενική Αστική Ευθύνη +67%
• Ιατρικές Δαπάνες +42%
• Βοήθεια εν γένει +14%
• Προστασία Εισοδήματος +12%

Τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 5,28% ενώ οι Καθαρές 
Αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής Ασφαλιστικών Προβλέ-
ψεων) αυξήθηκαν κατά 22,85% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Άνοδος Ενεργητικού, Επενδύσεων & Ιδίων Κεφαλαίων

Σημαντική άνοδος σημειώθηκε επίσης και στα υπόλοιπα μεγέθη της Εταιρίας με 
το σύνολο του Ενεργητικού να αυξάνεται κατά 12,58% (από 194,66 εκατ. € 
στις 31/12/2018 σε 219,15 εκατ. € την 30/6/2019), το σύνολο των Επενδύσεων 
& Διαθεσίμων κατά 10,23% (από 173,16 εκατ. € στις 31/12/2018 σε 190,87 
εκατ. € την 30/6/2019) ενώ τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 14,68% (από 
75,54 εκατ. € στις 31/12/2018 σε 86,63 εκατ. € στις 30/6/2019). ●

Εξαιρετικά ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα 
κατέγραψε η INTERLIFE Ασφαλιστική και το Α’ Εξάμηνο του 2019 
παραμένοντας στη σταθερά ανοδική της πορεία.

Αποτελέσματα Α' εξαμήνου

Αύξηση Παραγωγής 
και Υψηλή Κερδοφορία

12,58%

14,68%

10,23%

Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια Επενδύσεις & 
Διαθέσιμα

"Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
και σοβαρότητα απέναντι στις προκλήσεις,

ορίζουμε προτεραιότητες και εξακολουθούμε 
να θέτουμε υψηλούς στόχους

για ένα ακόμα πιο ισχυρό μέλλον."

Γιάννης Βοτσαρίδης
President & CEO INTERLIFE

5,83% 5,28%

22,85%

Εγγεγραμένη 
Παραγωγή

Δεδουλευμένα 
Ασφάλιστρα

Καθαρές 
Αποζημιώσεις
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Π
ρογραμματίστηκαν οι 
εκδηλώσεις παρου-
σίασης του Ταμείου 
Επαγγελματικής Ασφά-
λισης που ίδρυσε η 

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α προκειμένου 
να ενημερωθεί αναλυτικά το Δίκτυο 
των συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών για τα οφέλη έντα-
ξης σε αυτό.

Το Δίκτυο των συνεργατών, θα έχει 

την ευκαιρία να πληροφορηθεί για το 
θεσμό των Ταμείων Επαγγελματικής 
Ασφάλισης γενικότερα και ειδικότερα 
για τα προνόμια του ασφαλισμένου 
στο ΤΕΑ INTERLIFE καθώς η έντα-
ξη στο Ταμείο αποτελεί λύση συμπλη-
ρωματικής ασφάλισης για ένα βιώσι-
μο μέλλον, παρέχει υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων του 
ασφαλισμένου, ενώ η νομική μορφή 
του διευκολύνει την εποπτεία του και 
διασφαλίζει τη διαφάνεια.  ●

Οι Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη 
και την Αθήνα τον Οκτώβριο, ενώ θα 
ακολουθήσουν Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Θράκη, Κρήτη και Ρόδος.

Roadshows

Ενημέρωση των 
συνεργατών για
το ΤΕΑ INTERLIFE Σύντομο Ιστορικό 

και Σκοπός

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλι-
σης της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ - ΝΠΙΔ 
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2019 με 
την έγκριση του Καταστατικού από 
τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/Τεύχος Β’ 
2150/07.06.2019). Υπάγεται στην 
εποπτεία του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον 
έλεγχο αφενός της Εθνικής Αναλο-
γιστικής Αρχής ςκαι αφετέρου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του TEA INTERLIFE είναι 
η χορήγηση παροχών στους ασφα-
λισμένους επαγγελματικής ασφα-
λιστικής προστασίας, πέραν της 
παρεχόμενης από την υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση για την κάλυ-
ψη των ασφαλιστικών κινδύνων 
του γήρατος, της αναπηρίας και του 
θανάτου.

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ
στους συνεργάτες μας
και εξασφαλίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον!

www.teainterlife.gr
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 499000, E-mail: info@teainterlife.gr

Τι κερδίζει ο συνεργάτης 
με τη συμμετοχή στο ΤΕΑ INTERLIFE

 Αποκτά ένα αξιόλογο εφάπαξ
 Ο συνεργάτης εξασφαλίζει επιπλέον εισόδημα (εφάπαξ) στη συνταξιοδότησή 

του προστατεύοντας έτσι το βιοτικό του επίπεδο.

 Δίνει πραγματική αξία στην αποταμίευσή του
 Η επενδυτική διαχείριση γίνεται κάτω από τις οδηγίες της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και της Επενδυτικής του Επιτροπής του ΤΕΑ, με αποτέλεσμα 
καλύτερες μακροχρόνιες αποδόσεις και συμφωνίες.

 Επωφελείται από φορολογικά κίνητρα
 100% Φορολογική Έκπτωση και Φορολογική Απαλλαγή των εφάπαξ 

παροχών και επιπλέον οι Εισφορές ΔΕΝ εκχωρούνται και ΔΕΝ κατάσχονται.

 Εξασφαλίζει την οικογένειά του
 Η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους σε περίπτωση Απώλειας Ζωής.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Τ
ο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Πρωτά-
θλημα Debate 2019, Athens EUDC 2019 
Welcome to the Agora, τη μεγαλύτερη διορ-
γάνωση debate σε όλο τον κόσμο που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα με την υποστήριξη 

της Ρητορικής Εταιρείας Ελλάδας - στήριξε ως μεγάλος 
χορηγός η INTERLIFE Ασφαλιστική στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Προσφέρω …
αλλιώς” που υλοποιεί και για την Παιδεία.

Στο debate συμμετείχαν 650 νέοι φοιτητές από 32 ευ-
ρωπαϊκές χώρες με στόχο την κατάκτηση του τίτλου του 
Πανευρωπαϊκού Πρωταθλητή, συζητώντας εύρος κοινωνι-

κών, οικονομικών και πολιτικών θεμάτων από την παγκό-
σμια επικαιρότητα και επιβεβαιώνοντας, ταυτόχρονα, στη 
χώρα που γεννήθηκε η Ρητορική, τις αξίες που βασίζονται 
στο διάλογο και τη δημοκρατία. 

Πρωταθλητές ανακηρύχθηκαν φοιτητές από το πανεπι-
στήμιο του Κέιμπριτζ, ενώ στην κατηγορία ομάδων που 
μιλούν τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα πρωταθλητές ανα-
κηρύχθηκαν φοιτητές από το πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ. 
Η εκδήλωση έκλεισε με την Τελετή Απονομής κατά την 
οποία τα βραβεία των 10 καλύτερων ομιλητών απένειμε 
η Υποδιευθύντρια Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος της 
INTERLIFE, Κατερίνα Καψάλη. ●

Η INTERLIFE Ασφαλιστική προωθεί και ενισχύει δράσεις για την 
Παιδεία μέσω της μεγαλύτερης παγκόσμιας διοργάνωσης Debate.

Παγκόσμια διοργάνωση Debate

Athens EUDC 2019
"Welcome to the Agora"

Η 
INTERLIFE για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 
στηρίζει το έργο του Κέντρου Μέριμνας 
Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και το 
πρόγραμμα "Live Without Bullying" που 
υλοποιεί. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού και 
διαδικτυακού εκφοβισμού που απευθύνεται σε παιδιά και 
εφήβους αλλά και σε ενηλίκους (γονείς και εκπαιδευτι-
κούς). 
Στον πυρήνα των υπηρεσιών του προγράμματος βρίσκεται 
η πλατφόρμα www.livewithoutbullying.com, καθώς και 
η εφαρμογή για κινητά, μέσω της οποίας παρέχονται δω-
ρεάν και ανώνυμα, υπηρεσίες συμβουλευτικής από ειδικά 
εκπαιδευμένους εθελοντές ψυχολόγους.

Τα παιδιά 10 έως 18 ετών μπορούν να μπουν στο chat της 
πλατφόρμας και να μιλήσουν ζωντανά με έναν εξειδικευ-
μένο σύμβουλο της επιλογής τους, ενώ οι ενήλικες μπο-
ρούν να ζητήσουν τη βοήθεια συμβούλων του προγράμμα-
τος μέσω της υπηρεσίας messaging. 
Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης πλαισιώνονται 
από καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως 
και από εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται 
σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα (με την έγκριση του Υπουρ-
γείου Παιδείας) ή/και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής 
e-learning του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού 
(ΚΜΟΠ).

Η INTERLIFE υποστηρίζει τη λειτουργία και ανάπτυξη του 
προγράμματος "Live Without Bullying" στο πλαίσιο του 
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Προσφέ-
ρω …αλλιώς” που υλοποιεί.  ●

Χορηγία της INTERLIFE για την υλοποίηση καινοτόμου 
προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού
αλλά και του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Χορηγία

"Live Without Bullying"

Λίγα λόγια για το ΚΜΟΠ
Το ΚΜΟΠ είναι μη κυβερνητική oργάνωση, με 
μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό (ειδικούς παιδα-
γωγούς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς κ.λπ.), και ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό 
τη στήριξη ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό 
αποκλεισμό, την παροχή υπηρεσιών για κοινωνική 
και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων 
που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, την 
ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστη-
μονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε 
θέματα κοινωνικής πολιτικής.

http://www.livewithoutbullying.com
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ

Π
ρόκειται για ένα Πολυ-
μορφικό Ταξί (Λευκό 
Ταξί) ιδιοκτησίας του 
συλλόγου που είναι 
στη διάθεση των με-

λών του για τις μετακινήσεις τους.

Ο Σύλλογος "Η ΑΓΑΠΗ", που εδρεύει 
στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ιδρύθη-
κε το Φεβρουάριο του 1992 από μια 
ομάδα γονέων που έχουν παιδιά με 
αναπηρίες, με σκοπό την αντιμετώ-
πιση διαφόρων προβλημάτων που η 
αναπηρία και η κοινωνική περιθωρι-
οποίηση δημιουργούν στην καθημε-
ρινή τους ζωή. Το Σύλλογο σήμερα 
συγκροτούν γονείς και κηδεμόνες, 
άτομα με αναπηρίες και ευαισθητο-
ποιημένοι συμπολίτες ως φίλοι και 
συμπαραστάτες στο δύσκολο αγώνα 
τους. Είναι ο μοναδικός φορέας στο 
Νομό Χαλκιδικής που ασχολείται με 
την αναπηρία. 

Η προσφορά της INTERLIFE προς 
την τοπική κοινωνία και συγκεκριμέ-
να στα άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης 
φροντίδας αποτελεί μείζονα προτε-
ραιότητα στις δράσεις της. ●

Τ
ις δράσεις του παραρ-
τήματος Μακεδονίας 
- Θράκης του Πανελ-
ληνίου Συλλόγου Πα-
ραπληγικών στηρίζει η 

INTERLIFE Ασφαλιστική. Το παράρ-
τημα το οποίο, ιδρύθηκε το 1982 με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη είναι εκφρα-
στής των παραπληγικών, τετραπλη-
γικών και βαριά κινητικά αναπήρων 
σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο 
πρώτος σύλλογος πανελλαδικά που 

έχει κυκλοφορήσει ειδικό λευκό ταξί 
για τη μετακίνηση των κινητικά ανα-
πήρων στη Θεσσαλονίκη, και σήμερα 
διαθέτει τρία λευκά ταξί που έχουν 
συμβάλει στη βελτίωση των μετακι-
νήσεων των κινητικά αναπήρων. Κύ-
ριος σκοπός του συλλόγου ήταν και 
είναι η κοινωνική ένταξη των ανθρώ-
πων με βαριές κινητικές αναπηρίες, η 
αλληλοαποδοχή τους από την κοινω-
νία καθώς και η παροχή οδηγιών στα 
μέλη του στις διάφορες επαφές τους 

με κάθε εμπλεκόμενο φορέα που έχει 
σχέση με την αναπηρία για την βελτί-
ωση της ποιότητας και των συνθηκών 
ζωής τους. 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική, πιστή 
στις αξίες και τα ιδεώδη που πρε-
σβεύει μέσα από το πρόγραμμά της 
"Προσφέρω …αλλιώς" παραμένει 
κοντά στην κοινωνία και σε όσους 
έχουν ανάγκη, μέσα από αντίστοιχες 
δράσεις. ●

Τη διαρκή της συμπαράσταση προς το Σύλλογο Ατόμων 
με Αναπηρία Ν. Χαλκιδικής "Η ΑΓΑΠΗ" επιβεβαίωσε η 
INTERLIFE ανανεώνοντας τη χορηγία ετήσιας ασφαλιστικής 
κάλυψης ενός Ειδικού Επιβατικού Οχήματος.

Ανανεώθηκε για άλλη μια χρονιά η χορηγική συνεργασία της 
εταιρίας με στόχο την ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου.

Χορηγική Συνεργασία

Ανανέωση της χορηγίας
προς το Σύλλογο "Η ΑΓΑΠΗ"

Χορηγική Συνεργασία

Στήριξη του Πανελλήνιου 
Σύλλογου Παραπληγικών Β. Ελλάδος
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ

Μ
ε ιδιαίτερη ευ-
αισθησία και με 
στόχο την έμπρα-
κτη προσφορά 
στην κοινωνία η 

INTERLIFE Ασφαλιστική προχώ-
ρησε σε χορηγική συνεργασία με το 
Θεαγένειο ασφαλίζοντας οχήματά 
του, μεταξύ των οποίων και την κινη-
τή μονάδα Προληπτικού Ελέγχου και 
εθελοντικής αιμοδοσίας του Νοσοκο-
μείου.

Το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσο-
κομείο Θεσσαλονίκης, με τρεις και 
πλέον αιώνες ιστορικής διαδρομής 
και καθημερινής προσφοράς, απο-
τελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα το οποίο συ-
ντάσσεται στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα ενάντια στον καρκίνο. Με 
γνώμονα την ανιδιοτέλεια, την προ-

σφορά και το άριστα καταρτισμένο 
προσωπικό, αποτελεί σημείο ανα-
φοράς για τη θεραπευτική αγωγή 
των καρκινοπαθών καθώς και για 
την εκπαίδευση των μελλοντικών 
ιατρών της χώρας.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική μέσα από 
το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης "Προσφέρω …αλλιώς" 
στέκει δίπλα στο έργο του Νοσοκο-
μείου, των ασθενών και των οικο-
γενειών τους στην καθημερινή τους 
μάχη. 

Προτεραιότητα της Εταιρίας είναι η 
έμπρακτη στήριξη και παροχή βοη-
θείας στους φορείς αξιών, ήθους και 
προσφοράς της χώρας, στο πλαίσιο 
του Υπεύθυνου Επιχειρείν και της 
δόμησης μιας αλληλέγγυας κοινωνί-
ας. ●

Στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης “Προσφέρω …αλλιώς” που υλοποιεί 
η Εταιρία εντάχθηκε για πρώτη φορά το 
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης.

Χορηγική συνεργασία

Πρώτη χορηγική συνεργασία 
της INTERLIFE με το Θεαγένειο 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης

Το ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ καλύπτει ιατρικές 
ανάγκες κατοίκων της Μακεδονί-
ας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. 
Εκτός από το κεντρικό κτίριο, με 
359 κλίνες, λειτουργεί το "Συμεω-
νίδειο Ερευνητικό Κέντρο" για την 
έρευνα του καρκίνου, το Κέντρο 
Προληπτικού Ελέγχου "Γέωργιος 
Γεννηματάς", καθώς και η Κινητή 
Μονάδα προληπτικών γυναικολο-
γικών ελέγχων.

Στο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, το οποίο ανανεώ-
νει συνεχώς τον ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό του, διαθέτει επιστημο-
νικό προσωπικό υψηλού επιπέδου 
και δίνει έμφαση στην εκπαίδευση 
των αυριανών ιατρών, λειτουργουν 
κλινικές, τμήματα και εργαστήρια 
που παρέχουν εξειδικευμένες υπη-
ρεσίες και λειτουργούν ως κέντρα 
αναφοράς.

Το σπουδαίο έργο 
του ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ

10η ΗΜΕΡΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ
και σε 2.000+ σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο: Αθήνα, 210 9334 994 / Θεσσαλονίκη, 2310 499000
www.interlife-programs.gr/ygeiaoptimum

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Εργατικότητα, μεθοδικότητα και διεύρυνση του Δικτύου Συνεργατών.
Silver Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2010

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ

Η 
ασφαλιστική επιχείρηση ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Γ. & ΣΙΑ ΟΕ, ιδρύθηκε και λειτουργεί εδώ 
και 30 χρόνια στην πόλη της Ναυπάκτου. 
Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση 
η οποία κατά τη διάρκεια της πολυετούς της 

παρουσίας στο χώρο διακρίνεται για την εργατικότητα, τη 
μεθοδικότητα και την αγάπη για τον κλάδο. Μεριμνά κα-
θημερινά για να ανταποκρίνεται στον απαιτητικό και αντα-
γωνιστικό χώρο των ασφαλίσεων. Τα τελευταία 10 χρόνια 
έχει δημιουργήσει ένα επιτυχημένο και καλά οργανωμένο 
Δίκτυο συνεργατών στη Νότια Ελλάδα ενώ στοχεύει, πα-
ράλληλα, στη διεύρυνσή του με νέους συνεργάτες.

Δραστηριοποιείται στην ασφάλιση Αυτοκινήτων, Ζωής, 
Υγείας, Πυρός, Αστικής Ευθύνης και Σκαφών. Εξελίσσεται 
δυναμικά θέτοντας ως προτεραιότητα την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πελατών της.

Οι στόχοι της κάθε χρόνο έχουν επίκεντρο τη μέγιστη απο-
δοτικότητα και ικανοποίηση των πελατών της. Με συνεχή 
μόχθο φροντίζει να καλύπτει τις ανάγκες των πιο απαιτη-
τικών από αυτούς δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και συνέπειας. Το κλειδί της καλής ετήσιας παραγωγής της 
εταιρίας είναι η προώθηση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κοινωνίας. 

Με συνεχή projects και στατιστικές αναλύσεις στοχεύει 
στην ανάπτυξη, η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από τα ανο-
δικά ποσοστά όσο και την ικανοποίηση των πελατών της.

Η ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ βλέπει με αισιοδοξία 
το μέλλον. Στους μελλοντικούς της στόχους, εκτός από τη 
μέγιστη αποδοτικότητα και την ικανοποίηση των πελατών, 
περιλαμβάνεται και η διεύρυνση του Δικτύου Συνεργατών 
της με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα. ●

Γιώργος Θεοδωρόπουλος
Γενικός Διευθυντής

Με συνεχή μόχθο φροντίζουμε να 
καλύπτουμε τις ανάγκες και των πιο 
απαιτητικών πελατών μας δημιουργώντας 
ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνέπειας"

"
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Η 
Εταιρεία Ανώτατων 
Στελεχών Επιχειρήσε-
ων (ΕΑΣΕ) είχε θέσει 
προεκλογικά το πλαί-
σιο της αναβάθμισης 

της χώρας ως επενδυτικό προορισμό, 
διατυπώνοντας βασικές προτάσεις 
για την ανόρθωση των οικονομικών 
δεικτών της οικονομικής δραστηριό-
τητας.

Οι θέσεις της ΕΑΣΕ ήταν τότε σε από-
λυτη σύμπνοια με αυτές του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη 
Στουρνάρα, και επικεντρώνονταν σε 
μέτρα προσέλκυσης ξένων επενδύ-
σεων, στη βελτίωση δικτύων, στο 
φορολογικό, τη μείωση πρωτογενούς 
πλεονάσματος, την επιτάχυνση ρυθ-
μών στη δικαιοσύνη κ.ά.

Σήμερα, τρεις μήνες σχεδόν μετά την 
ανάληψη καθηκόντων της νέας Κυ-
βέρνησης, η πλειοψηφία των στόχων 
της ΕΑΣΕ φαίνεται να ικανοποιείται:
• Η εταιρική φορολόγηση μειώνεται 

από 28% σε 20% ανά διετία
• το Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο για 

προσέλκυση επενδύσεων, ρύθμι-
σης Χρηστών Γης, Κτηματολόγηση 
κ.λπ. έχει κατατεθεί

• οι ιδιωτικοποιήσεις επιταχύνθηκαν 
με εντυπωσιακούς ρυθμούς

• η μείωση του Πρωτογενούς Πλε-
ονάσματος δρομολογήθηκε για το 
2021 και

• το νέο Νομοσχέδιο για τη Δικαιο-
σύνη είναι επί θύραις.

Συναρτώντας άμεσα την ανάπτυξη της 
χώρας και με τις διαρθρωτικές αλ-

λαγές, η ΕΑΣΕ επικεντρώνει σε δυο 
πυλώνες τις παρεμβάσεις ζωτικής ση-
μασίας που απαιτούνται επιπλέον για 
την επίτευξη του συνολικού στόχου: 
την Εταιρική Διακυβέρνηση και τις 
Συνέργειες μεταξύ Δημόσιου και Ιδι-
ωτικού Τομέα για την αναβάθμιση της 
Δημόσιας Διοίκησης.

Όπως επισημαίνεται από τον Πρό-
εδρο της ΕΑΣΕ, Βασίλη Ραμπάτ, 
αναφορικά με την Εταιρική Διακυ-
βέρνηση, πάγια θέση της ΕΑΣΕ είναι 
η αναγκαιότητα για αναβάθμιση του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου στην Ελ-
λάδα, ώστε να προωθείται η επιχει-
ρηματική ηθική και να εφαρμόζεται ο 
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
τόσο από τις μη εισηγμένες μεγάλες 
επιχειρήσεις, όσο και τις θυγατρικές 

Το κλειδί για την αναβάθμιση της Δημόσιας 
Διοίκησης, σύμφωνα με την Ενωση 
Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), 
αποτελούν η εφαρμογή του Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι Συνέργειες 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Στόχοι ΕΑΣΕ

Ανάπτυξη
και Εταιρική 
Διακυβέρνηση

ΑΓΟΡΑ

των πολυεθνικών. Μάλιστα συμμετέ-
χουμε στον διάλογο που γίνεται για 
την Εταιρική Διακυβέρνηση μέσω του 
κ. Γιάννη Αναστασόπουλου, Συμβού-
λου Διοίκησης της ΕΑΣΕ.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση περικλείει 
τη θέσπιση κανόνων επιχειρηματικής 
ηθικής, σύμφωνα με τους οποίους 
οφείλουν να λειτουργούν τα στελέ-
χη της επιχείρησης. Η αποδοχή ενός 
κοινά αποδεκτού αξιακού κώδικα 
θωρακίζει την αξιοπιστία τόσο σε 
επίπεδο προσέλκυσης επενδυτών και 
επιχειρηματικών ευκαιριών, όσο και 
στο πως βλέπει η κοινωνία την επι-
χείρηση.

Η κάθε επιχείρηση είναι το δέντρο. 
Το δάσος που οφείλει να εστιάσει ο 

επιχειρηματικός κόσμος της χώρας 
είναι ότι λειτουργούμε συνολικά σαν 
πρεσβευτές της ελληνικής επιχειρη-
ματικότητας στο εξωτερικό. 

Με την αλλαγή του ισχύοντος πλαισί-
ου για την Εταιρική Διακυβέρνηση θα 
επωφεληθεί η ελληνική επιχειρημα-
τικότητα συνολικά και θα προσελκύ-
σουμε επενδύσεις από το εξωτερικό, 
οι οποίες θα είναι το κλειδί για την 
ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονο-
μίας. 

Για τη Δημόσια Διοίκηση πιστεύ-
ουμε ότι η αναβάθμισή της είναι 
αναγκαία και μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω της ενσωμάτωσης βέλτιστων 
πρακτικών του ιδιωτικού τομέα 
στον δημόσιο. ●

" Η Εταιρική 
Διακυβέρνηση 

περικλείει τη 
θέσπιση κανόνων 

επιχειρηματικής ηθικής, 
σύμφωνα με τους 

οποίους οφείλουν να 
λειτουργούν τα στελέχη 

της επιχείρησης"
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σε συντάξεις, εφάπαξ και άλλες πα-
ροχές, προστατεύοντας τις εισφορές 
και εξασφαλίζοντας υγιείς και στα-
θερές αποδόσεις. Συνεπώς, ξεκαθα-
ρίζει πως τα κύρια χαρακτηριστικά 
του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των 
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 
πρέπει να είναι η συνετή διαχείριση 
(επιλογές περιορισμένου ρίσκου), ο 
μακροπρόθεσμος ορίζοντας, η ση-
μαντική διασκόρπιση σε διαφορετι-
κά περιουσιακά στοιχεία, αλλά και 
ο προσανατολισμός των επενδύσεων 
στις υποχρεώσεις του Ταμείου.

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζονται 
τόσο από το θεσμικό πλαίσιο (οδηγία 
2341/2016) όσο και από την κοινή 
πρακτική στο εξωτερικό, όπου τα 
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 
είναι ένας θωρακισμένος θεσμός, και 
αποτελούν έναν πρωταγωνιστικό πυ-
λώνα κοινωνικής ασφάλισης. 

Επενδυτικές Στρατηγικές
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που δι-
έπουν διεθνώς τις επιτυχημένες επεν-
δυτικές στρατηγικές των ΤΕΑ είναι: 

• Συντηρητική Επενδυτική Φιλοσο-
φία: Επιλέγονται επενδύσεις με 
χαμηλό ρίσκο και γίνεται εκτενής 
χρήση εργαλείων αντιστάθμισης 
κινδύνων.

• Μακροπρόθεσμος Επενδυτικός 
Ορίζοντας: Η στόχευση για καλές 
αποδόσεις τίθεται στο απώτερο 
μέλλον και συνταιριάζεται με τον 
ορίζοντα των υποχρεώσεων.

• Ευρεία Διασκόρπιση Επενδυτικών 

Τοποθετήσεων: Ελαχιστοποίηση 
της εξάρτησης των αποδόσεων του 
Ταμείου από την κερδοφορία μιας 
εταιρίας ή ενός φορέα.

• Διαρκής Έλεγχος: Διαρκής έλεγ-
χος και μέτρηση τόσο των αποδό-
σεων όσο και των κινδύνων.

Ένα ΤΕΑ χρησιμοποιεί τα εργαλεία 

των αγορών χρήματος και κεφαλαίου 
για να διασφαλίσει και να προστατεύ-
σει τις εισφορές των μελών του, με 
απώτερο στόχο να παρέχει την επι-
κουρική ασφάλιση που έχει αναλάβει.

Φοροελαφρύνσεις 
Πέρα όμως από τον πλήρως θωρα-
κισμένο τρόπο λειτουργίας των επεν-
δύσεων, ένα ιδιαιτέρως σημαντικό 
όφελος της συμμετοχής σε ένα ΤΕΑ 
είναι φορολογικής φύσης. Πιο συγκε-
κριμένα, με βάση το νόμο 4172/2013, 
οι εισφορές στο ΤΕΑ εκπίπτουν από 
το εισόδημα ως έξοδα, ενώ η επιλογή 
παροχής εφάπαξ παραμένει αφορο-
λόγητη.

Στα επιπλέον οφέλη περιλαμβάνεται 
και η πλήρης διαφάνεια, καθώς πάλι 
η νομοθεσία επιβάλλει την καθημερι-
νή ενημέρωση των μελών αναφορικά 
με την ακριβή σύνθεση και πορεία 

του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του 
ΤΕΑ. Θα πρέπει ακόμα να συνυπο-
λογιστεί ότι ο ιδιωτικός χαρακτήρας 
ενός ΤΕΑ μηδενίζει τον κίνδυνο η 
περιουσία του (αλλά και οι υποχρεώ-
σεις του) να συμψηφιστεί καταναγκα-
στικά με άλλα (ενδεχομένως μη υγιή) 
Ταμεία του Δημοσίου ή μη. 

Η χώρα μας είναι ουραγός στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση όσον αναφορά τη 
χρήση του σημαντικού αυτού πυλώ-
να κοινωνικής ασφάλισης, την ίδια 
στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ο αριθμός τους είναι πάνω από 
140.000, ενώ στην Κύπρο είναι πάνω 
από 2.000. 

Ωστόσο, η αναγκαιότητα του θεσμού 
των ΤΕΑ ως εναλλακτική επιλογή 
συνταξιοδοτικού προγράμματος στο 
υπάρχον προβληματικό περιβάλλον 
του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, 
το υφιστάμενο στιβαρό νομοθετικό 
πλαίσιο που τον διέπει, αλλά και τα 
πολλαπλά οφέλη που προσφέρει τα 
τελευταία χρόνια ο θεσμός αυτός σε 
εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, 
κάνουν τη στήριξη και την ανάπτυξη 
των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφά-
λισης στη χώρα μας άμεση προτεραι-
ότητα. ●
Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Έντυπη έκδοση 2019

Π
υρετώδεις είναι οι δι-
εργασίες στο χώρο της 
Επαγγελματικής Ασφά-
λισης, μετά τις περιπέ-
τειες του Ασφαλιστικού 

Συστήματος, τις διαδοχικές μνημο-
νιακές μειώσεις στις συντάξεις και 
την ανασφάλεια - αβεβαιότητα των 
ασφαλισμένων για τις μελλοντικές 
συνταξιοδοτικές τους απολαβές. Ήδη 
πάνω από 25 Ταμεία Επαγγελματι-
κής Ασφάλισης (ΤΕΑ) λειτουργούν 
ή έχουν πάρει πρόσφατα έγκριση (6 
από αυτά εντός του 2019, μεταξύ τους 
και το ΤΕΑ της INTERLIFE), ενώ 
μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να 
υποβάλουν αίτηση και πολλά άλλα.

Όπως τονίζει ο επίκουρος καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
Μιχάλης Ανθρωπέλος, τα Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης δεν είναι 
ευκαιριακοί κερδοσκόποι επενδυτές 
που κυνηγούν το γρήγορο κέρδος, 
ποντάροντας αλόγιστα σε φήμες και 
σε πρόσκαιρες τάσεις των αγορών. 
Αντίθετα, επενδύουν στις αγορές 
χρήματος και κεφαλαίου με κύριο 
γνώμονα την ομαλή κάλυψη των 
υποχρεώσεων που έχουν αναβάλει 

Την ανάγκη συμπληρωματικής ενίσχυσης της κοινωνικής 
ασφάλισης έρχεται να καλύψει η ίδρυση Ταμείων Επαγγελματικής 
Ασφάλισης, με το θεσμό να αποτελεί τη λύση στην ανασφάλεια 
της εποχής.

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η Επαγγελματική Ασφάλιση
στο προσκήνιο

ΑΓΟΡΑ

"Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης δεν είναι 
ευκαιριακοί κερδοσκόποι επενδυτές που κυνηγούν 

το γρήγορο κέρδος, ποντάροντας αλόγιστα σε 
φήμες και σε πρόσκαιρες τάσεις των αγορών"
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η 
πολιτική αλλαγή στη χώρα μας έχει δημιουρ-
γήσει βάσιμες προσδοκίες για προσέλκυση 
επενδύσεων και επιτάχυνση της ανάπτυξης. 
Η θετική ψυχολογία της αγοράς στο μεσοδιά-
στημα του "μήνα του μέλιτος", έχει οδηγήσει 

τα Ελληνικά ομόλογα (με τη βοήθεια και του Μάριο Ντρά-
γκι) σε ένα ξέφρενο ράλι, με τις αποδόσεις σε ιστορικά 
χαμηλά επίπεδα. Το ζητούμενο είναι πόσο θα διαρκέσει 
αυτό το θετικό κλίμα εν μέσω αυξανόμενων διεθνών προ-
κλήσεων. 

Η είδηση ότι ο δείκτης Βιομηχανικής 
Παραγωγής στη Γερμανία κατέγρα-
ψε χαμηλό δεκαετίας, συνοδεύτηκε 
από εντυπωσιακή πτώση του Ευρώ. Η 
πάλαι ποτέ ατμομηχανή της Ευρωπα-
ϊκής οικονομικής ανάπτυξης αδυνατεί 
πλέον να αντιμετωπίσει τις προκλή-
σεις της παγκοσμιοποίησης, όντας η 
μεγάλη χαμένη από τον εμπορικό πό-
λεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Με τις Γερμανία και Ιταλία σε "τεχνική ύφεση" η Ευρωζώνη 
αντικρίζει κατάματα το φάσμα της οικονομικής ύφεσης, και 
τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορούν να 
χαρακτηριστούν σαν παυσίπονο σε μια χρόνια ασθένεια. Η 
νομισματική πολιτική των αρνητικών επιτοκίων και της πο-
σοτικής χαλάρωσης έχει φθάσει στα όριά της, και πέρα από 
τις αρνητικές παρενέργειές της στο τραπεζικό, ασφαλιστικό 
και χρηματοπιστωτικό σύστημα, αδυνατεί να δημιουργήσει 
τις συνθήκες αποτελμάτωσης της Ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Η εξαιρετική πολιτικός και συντόμως επικεφαλής της Κε-
ντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, προπαγανδίζει υπέρ 
μιας πιο χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής, τουλάχιστον 
για τις χώρες του Βορρά, που έχουν το περιθώριο αυξημέ-
νων δημοσίων επενδύσεων. Όπως όλα δείχνουν η "ορθο-
δοξία" της Γερμανικής δημοσιονομικής αντίληψης των ισο-
σκελισμένων ισολογισμών δύσκολα θα καμφθεί σύντομα. 
Συνεπώς το άμεσο μέλλον της Ευρωζώνης, λαμβάνοντας 
υπόψη και την πρόκληση του Brexit, μόνο ευοίωνο δεν 
δείχνει.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαινομενι-
κά η οικονομική ανάπτυξη καλά κρα-
τεί με αποδόσεις της τάξης του 2-2,5% 
ετησίως και την ανεργία σε ιστορικά 
χαμηλά επίπεδα. Όμως οι εκτιμήσεις 
για μελλοντική ύφεση αυξάνονται 
διαρκώς και εξηγούν εν μέρει τη φρα-
σεολογία Τράμπ εναντίον της FED και 
του διοικητή της, για περισσότερη και 
ταχύτερη χαλάρωση της νομισματικής 

πολιτικής. Παράλληλα ο Κινεζικός "δράκος" ασθμαίνει, 
εξαιτίας και των εμπορικών κυρώσεων από τις ΗΠΑ, δη-
μιουργώντας προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή και τις 
χώρες που εξάγουν στην Κίνα (Ιαπωνία, Ν. Κορέα και Αυ-
στραλία). Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα προβλήματα με-
ταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας δεν είναι αμιγώς οι-
κονομικά και εμπορικά, αλλά έχουν πολύ βαθύτερες ρίζες 
και αφορούν στην γεωπολιτική κυριαρχία στις επόμενες 
δεκαετίες. Η πολιτική κρίση στο Χονγκ Κονγκ είναι μόλις η 
κορυφή του παγόβουνου. 

Το ασταθές και εύθραστο παγκόσμιο περιβάλλον, οικονομικό 
και γεωπολιτικό, απειλεί τις καλές προθέσεις της ελληνικής 
κυβέρνησης και καλύπτει τον αέρα αισιοδοξίας που αναπτύσσεται 
τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα.
του Κωνσταντίνου Αριτζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Παγκόσμια Οικονομία

Χρειαζόμαστε χρόνο ...και τύχη

"Το άμεσο μέλλον 
της Ευρωζώνης, 

λαμβάνοντας υπόψη 
και την πρόκληση
του Brexit, μόνο 

ευοίωνο δεν δείχνει"

Την ώρα λοιπόν που η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται, 
σύμφωνα και με τον ΟΟΣΑ, δημιουργούνται εκρηκτικές 
καταστάσεις στη μέση Ανατολή και εντάσεις στις παρα-
δοσιακά εχθρικές σχέσεις μεταξύ Ιράν και Σαουδικής 
Αραβίας. Πέρα από τις θρησκευτικές διαφορές, το καθολι-
κό εμπάργκο στις εξαγωγές του Ιρανικού πετρελαίου από 
τις ΗΠΑ έχει ωθήσει το Ιράν σε μια επιθετική πολιτική 
διατάραξης της ομαλής τροφοδοσίας πετρελαίου, είτε 
με "πειρατικές" ενέργειες στα στενά του Χορμούζ, είτε με 
την έσχατη βομβιστική επίθεση σε αγωγούς και εργοστά-
σια διύλισης πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία. Κανείς δεν 
μπορεί να αποκλείσει περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης με 
ότι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές πετρελαίου. Προφανώς 
η ήδη ασθμαίνουσα παγκόσμια οικονομία το τελευταίο που 
χρειάζεται είναι μια εκτίναξη στις τιμές υδρογονανθράκων. 

Επιστρέφουμε στα της χώρας μας και τον προφανή προ-
βληματισμό για το πως οι διεθνείς εξελίξεις μπορούν να 
επηρεάσουν την προσπάθεια επιτάχυνσης της οικονομικής 
ανάπτυξης. Η παρούσα κυβέρνηση χρειάζεται χρόνο και 
τύχη σε πολλά μέτωπα. Δημοσιονομικά ο "στενός κορσές" 
των πρωτογενών πλεονασμάτων του 3,5% ετησίως, 
τουλάχιστον μέχρι το 2021, δεν παρέχει τον δημοσιονο-
μικό χώρο για αυξημένες δημόσιες επενδύσεις και σημα-
ντική πτώση της φορολογικής επιβάρυνσης. Όλο το βάρος 
πέφτει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, που όμως 
επηρεάζονται και από το διεθνές περιβάλλον, και πάντως 
χρειάζονται χρόνο ωρίμανσης και υλοποίησης. Χρόνο και 
καλό κλίμα χρειάζεται και το τραπεζικό μας σύστημα για 
να μπορέσει να διαχειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια που συσσώρευσε τη δεκαετία της κρίσης και των μνη-
μονίων. Η υιοθέτηση του "Ιταλικού μοντέλου" διαχείρισης 
των προβληματικών δανείων απαιτεί χαμηλά επιτόκια και 
ομαλές συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η ατμο-
μηχανή της Ελληνικής οικονομίας στα χρόνια της κρίσης, 
ο Τουρισμός, ήδη δείχνει σημάδια κορεσμού και κόπω-
σης και δυστυχώς η χρεοκοπία της εμβληματικής Thomas 
Cook θα επιφέρει σημαντικούς κραδασμούς. Ταυτόχρονα 
η επιδείνωση των προσφυγικών ροών από τα Τουρκικά 
παράλια και οι προκλήσεις της Άγκυρας στην ενεργει-
ακή σκακιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνουν τον 
γεωπολιτικό κίνδυνο της χώρας και επηρεάζουν αρνητικά 
δυνητικές επενδύσεις από το εξωτερικό. 

Συνοψίζοντας, ο αέρας αισιοδοξίας και οι σωστές προ-
θέσεις και κινήσεις της παρούσας κυβέρνησης αντιμε-
τωπίζουν ένα διεθνές περιβάλλον, που θα μπορούσε να 
εκτροχιάσει τον σχεδιασμό και να επαναφέρει τον προβλη-
ματισμό και την απαισιοδοξία. Δυστυχώς παραμένουμε ο 
αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης με μη βιώσιμο κρα-
τικό χρέος 356 δις, με τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας, 
με ένα προβληματικό τραπεζικό σύστημα και πιστοληπτι-
κή αξιολόγηση του χρέους μας σε επίπεδα "σκουπιδιών" 
(junk). Πέρα από καλές προθέσεις και στρατηγικές κινή-
σεις χρειαζόμαστε χρόνο και ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες 
για να μπορέσουμε σε επίπεδο τετραετίας να βελτιώσουμε, 
τόσο τους οικονομικούς μας δείκτες, όσο και το προφίλ 
της χώρας μας διεθνώς. Δυστυχώς οι πιθανότητες δεν μας 
ευνοούν.

Διανύουμε τον ενδέκατο χρόνο αδιάκοπης παγκόσμι-
ας οικονομικής ανάπτυξης από την χρηματοπιστωτική 
κρίση του 2008. Ανάπτυξης που βασίστηκε σε μεγάλο 
βαθμό στα εργαλεία νομισματικής πολιτικής (αρνητικά η 
μηδενικά επιτόκια, ποσοτική χαλάρωση) και οδήγησε κι-
νητές και ακίνητες αξίες σε επίπεδα υπερβολής (φούσκας). 
Σε αθλητικούς όρους "παίζουμε στην παράταση". Αντιλαμ-
βάνεστε ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Μακάρι 
οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, τον Νοέμβριο του 2020, 
να μας "αγοράσουν χρόνο", μιας και θα γίνει απόπειρα από 
πλευράς τους να διεξαχθούν σε ομαλές συνθήκες τόσο οι-
κονομικά όσο και γεωπολιτικά. Η ελπίδα πεθαίνει τελευ-
ταία. ●
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ENGLISH SECTION

Editorial

The day after tomorrow
02  Giannis Votsaridis, President & CEO INTERLIFE

Long-Term economic Stability is the most important 
parameter in a country’s policy of attracting new 
investors. This parameter is also enlisted as a priority in 
the Indicator of Investments friendly countries.

A country like Greece, which has suffered a traumatic 
memorandum and a long-term recession period, 
has more than one reason to pursue an interparty/
parliamentary consent, and a long term planning in 
Fiscal Policy – beyond political or ideological conflicts. 

An interparty consent has been achieved in matters of 
National Defense. Maybe it is time to decide a similar 
consent in matters of National Economy and Growth.

English Section 

Summary

In Brief

Premiums, Production and Profits
04  INTERLIFE - 1st semester of 2019

INTERLIFE General Insurance Company recorded 15,16 
million € Profits before Taxes during the first semester of 
2019. The Company increased Gross Written Premiums 
by 5,83% (33,8 million € against 31,9 million € the 
respective semester of 2018) while Earned Premiums 
increased by 5,28% and Total Assets increased by 
10,58%, Total of Investment, Cash and Similar by 
10,23% amounting to 190,87 million €, while Equity 
increased by 14,68% amounting to 86,63 million €.

Occupational Fund
06  Road Shows

Briefing Road Shows addressing INTERLIFE’s Partners 
about the Occupational Fund of INTERLIFE General 
Insurance Company will take place in Athens and 
Thessaloniki in October; more Road Shows will follow in 
Thrace, Crete, Rhodes and Epirus.

Corporate Social Responsibility

Sponsorships
08  Education

INTERLIFE supported as a Great Sponsor the European 
Universities Debating Championship (EUDC) which 
took place in Athens. EUDC is well known as one of the 
biggest and most prestigious debating tournaments in 
Europe. 

Sponsorships
09  Society

• INTERLIFE supports "KMOP" NGO, and its “Live 
Without Bullying” online project, aiming at 
preventing and fighting against school and cyber 
bullying. Through an online platform, children 
and adults have the opportunity to seek for help, 
get informed and exchange their thoughts while 
preserving their anonymity.

• Insurance contract sponsorship is provided to one 
vehicle especially equipped and adapted for disabled 
people of “AGAPI” NGO.

• INTERLIFE supports The Paraplegic Society of 
Northern Greece (PSNG). PSNG was founded 
in Thessaloniki in 1982 and focuses at the social 
integration of people with severe disabilities as well 
as their integration in the society. 

• INTERLIFE supports Theageneio AntiCancer 
Hospital of Thessaloniki with insurance contract 
sponsorship to the hospital’s vehicles.

+12,58%

+14,68%

+10,23%

Total Assets Equity Total of Investment,
Cash and Similar



www.prosferoallios.gr

Η υψηλή κερδοφορία συνοδεύεται από υψηλή ευθύνη. Tην ευθύνη 
να επιστρέφεις κέρδη στην κοινωνία και την ευθύνη να φροντίσεις ώστε 
αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
για να βοηθηθούν όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Γιάννης Βοτσαρίδης
President & CEO INTERLIFE

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας
“προσφέρω …αλλιώς” είναι ένας από 
τους βασικούς άξονες της λειτουργίας μας.

Με πρωτοβουλίες, δράσεις & χορηγικές ενέργειες 
στοχεύουμε στη διαρκή προσφορά μας στην κοινωνία.

κοιτάζουμε
το αύριο...
φροντίζουμε
το μέλλον!

ΔΩΡΕΑ 24 ΤΟΝΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ
και σε 2.000+ σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο: Αθήνα, 210 9334 994 / Θεσσαλονίκη, 2310 499000
www.interlife.gr


