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Αθάνατα Ελληνικά …ρεκόρ
1η και στο Κάπνισμα με 27,3% του
πληθυσμού άνω των 15 να χρησιμοποιεί προϊόντα καπνού, έναντι 18%
του Μ.Ο. του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2017).
Πρέπει, όμως να σημειώσουμε ότι
αυτό το ποσοστό μειώνεται συστηματικά, χρόνο με το χρόνο, αφ’ ενός
λόγω της αντικαπνικής καμπάνιας, αφ’
ετέρου λόγω των τεράστιων φορολογικών επιβαρύνσεων στα καπνικά
προϊόντα και της απαγόρευσης χρήσης
τους στους κλειστούς χώρους.

Ε

ίναι γνωστό ότι τα στατιστικά στοιχεία ποτέ δεν ψεύδονται. Και με βάση αυτά
τα στοιχεία, η χώρα μας
κατέχει μια σειρά από αρνητικές, στην πλειοψηφία τους, επιδόσεις στον τομέα της Υγείας. Οι επιδόσεις
αυτές καταγράφονται στην πρόσφατη
Έκθεση του ΟΟΣΑ “Health at a glance”
(στοιχεία 2019) που αφορά στις πιο
Ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.
Στα καθ‘ ημάς η Έκθεση δίνει ένα
ισχυρό αποτύπωμα, όχι μόνον της
υγειονομικής κατάστασης στη χώρα,
αλλά και της γενικότερης νοοτροπίας
των Ελλήνων. Ένα "ψυχογράφημα",
κατ’ ουσίαν, του Έλληνα.
Ενδεικτικά αλιεύουμε τα αρνητικά και
τα παράδοξα ρεκόρ της χώρας μας:
Η Ελλάδα είναι 1η στην Κατανάλωση Αντιβιοτικών. Σε ημερήσια βάση
καταγράφονται να παίρνουν αντιβιοτικά 32,1 στα 1000 άτομα, έναντι 17,8
του Μέσου Όρου του ΟΟΣΑ και έναντι
δεικτών άλλων Μεσογειακών χωρών
(12,6 στην Ισπανία, 16,4 στην Πορτογαλία, 28,3 στην Ιταλία).

2

September 2020

Εξίσου αρνητική είναι η θέση της
Ελλάδας και στο Δείκτη Θανάτων
από Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Η
χώρα κατατάσσεται 1η (!) με 77 θανάτους/100.000 πληθυσμού, έναντι
40 του Μ.Ο. του ΟΟΣΑ – κυρίως λόγω
υψηλής συγκέντρωσης Ρύπων και Μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα από
την καύση Υδρογονανθρακών. Και
αυτά σε μια χώρα που, ενώ έχει απεριόριστες πηγές Ανανεώσιμης Ενέργειας, έχει καθυστερήσει απαράδεκτα
στην εκμετάλλευσή τους.
Ιδιαίτερα θα έπρεπε να μας προβληματίσει και η κατάταξη μας στις Ιδιωτικές Δαπάνες Υγείας. Η Ελλάδα
βρίσκεται στην 5η θέση με 35% των
εξόδων Υγείας να πληρώνεται κατ’
ευθείαν από την τσέπη – των κατά τα
άλλα ασφαλισμένων – Ελλήνων, έναντι 21% του Μ.Ο. του ΟΟΣΑ και μετά
την Ινδία (65%), Μεξικό (41%), Ρωσία (40%) και Κίνα (36%).
Πρωταθλητές, όμως, είμαστε και στη
Γήρανση του Πληθυσμού (μειωμένες Γεννήσεις) καταλαμβάνοντας την
3η θέση στον Ανεπτυγμένο κόσμο, με
21,7% των Ελλήνων να είναι άνω
των 65 ετών, έναντι 17,4% του Μ.Ο.

του ΟΟΣΑ (στις πρώτες 2 θέσεις Κορέα και Ιαπωνία).
Και, τέλος, κάτι θετικό - αν και αναπάντεχο:
Η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Κατανάλωση
Αλκοόλ στις χώρες του ΟΟΣΑ, με
6,5lt ετησίως, έναντι 8,9lt του Μ.Ο.
Εδώ, φαίνεται να επαληθεύεται η
-λίγο "κλισέ"- αντίληψη ότι "ο Έλληνας
μεθά απ’ τον ήλιο, τη χαρά της ζωής"
κ.λπ. Βέβαιο, πάντως, είναι ότι στις
βόρειες χώρες της Ευρώπης -και στις
ΗΠΑ- ο κόσμος πίνει περισσότερο...
Συνοψίζοντας, πέρα από τα ακραία
αυτά ποσοστά, η Συνολική Κατάσταση της Υγείας του ελληνικού Πληθυσμού κρίνεται ως ικανοποιητική,
δεδομένου ότι κινείται στο Μέσο Όρο
των χωρών του ΟΟΣΑ.
Ωστόσο, τα σημεία στα οποία έχουμε
πρόβλημα αναδεικνύουν τις διαχρονικές παθογένειες στο Σύστημα Υγείας,
στο Δημογραφικό, στην εκμετάλλευση
της Ανανεώσιμης Ενέργειας κ.ά. Και
χτυπούν καμπανάκι για την αδυναμία
μας να πράξουμε τον αυτονόητο, όπως
άλλες, ίσως και λιγότερο "ανεπτυγμένες" χώρες του πλανήτη.

Εταιρικά Νέα
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Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση
Μετόχων
Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των
μετόχων της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε
στις 27/7/2020 η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας με τιμώμενο
ομιλητή τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Κ

ατά τη διάρκεια της
Συνέλευσης, η Εταιρεία ανακοίνωσε τα
αποτελέσματα της Χρήσης του 2019 στους
Μετόχους. Η INTERLIFE το 2019
υπερδιπλασίασε τα Κέρδη της κατά
145,35% (25,24 εκατ. € έναντι
10,29 εκατ. € της προηγούμενης χρήσης), κατέγραψε αύξηση κατά 8,9%
στα Γραμμένα Ασφάλιστρα (68,65
εκατ. € έναντι 63,06 εκατ. € το
2018), το Ενεργητικό της αυξήθηκε
κατά 17,44% (228,60 εκατ. € έναντι
194,66 εκατ. € το 2018) ενώ τα Ίδια

Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 24,60%
(94,12 εκατ. € έναντι 75,54 εκατ. €
το 2018).
Η συνετή διαχείριση είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των Επενδύσεων κατά
19,81% (207,47 έναντι 173,16 εκατ.
€ το 2018), των Αποθεμάτων κατά
12,22% (121,91 έναντι 108,63 εκατ.
€ το 2018), με το Δείκτη Κάλυψης
Αποθεμάτων στο 1,76 και τους Δείκτες SCR να αυξάνονται στο 176,74%
(έναντι 171,75% το 2018) και MCR
στο 655,48% (έναντι 581,56% το
2018).

u

"Κάθε πρόκληση είναι και μία ευκαιρία"
Γιάννης Βοτσαρίδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE
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παραστάσεων, Ζημιές στην Εστίαση, στον Τουρισμό, στην Εκμετάλλευση Ακινήτων και άλλα. Αξίζει
όμως να αναφερθεί ότι πρόκειται
για Ζημιές που δεν αποζημιώθηκαν στην πλειοψηφία τους από τις
Ασφαλιστικές Εταιρείες, για τον
απλούστατο λόγο, επειδή ήταν
ανασφάλιστες.

Στην εκδήλωση του ανοιχτού μέρους που ακολούθησε παρευρέθησαν
εκτός των Μετόχων, εκπρόσωποι
πολιτικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών φορέων και δημοσιογράφοι.
Τιμώμενος ομιλητής ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος κατά την ομιλία του
τόνισε μεταξύ άλλων, ότι "η οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης είναι
ένα μεγάλο εθνικό στοίχημα καθώς η
πόλη μας έχει όλες τις δυνατότητες να
μετατραπεί σε έναν δεύτερο εθνικό
αναπτυξιακό πόλο, συνεισφέροντας
στην υπόθεση της αύξησης του ΑΕΠ
και της αλλαγής του παραγωγικού
προτύπου".
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημασία που έχουν για την τοπική οικο
νομία επιχειρήσεις και εταιρείες που
όλα τα προηγούμενα χρόνια διατήρησαν την έδρα τους στη Θεσσαλονίκη και τόνισε χαρακτηριστικά ότι "η
INTERLIFE είναι μία από αυτές, γεγονός αξιοσημείωτο και ταυτόχρονα
θεμέλιο για το μέλλον. Αυτός είναι ο
δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει η
πόλη μας, να διεκδικήσει και να διαμορφώσει ένα περιβάλλον θετικό για
την οικονομική δραστηριότητα. Μόνο
μέσα από επιχειρήσεις με έδρα στη
Θεσσαλονίκη αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή μπορεί να δημιουργηθεί μία
κρίσιμη οικονομική αναπτυξιακή δυναμική που θα δημιουργεί νέο πλούτο,
νέες θέσεις εργασίας και για το λόγο
αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ολοκλήρωση των μεγάλων έργων
υποδομής και στο αστικό περιβάλλον".
Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου
& Διευθύνοντος Συμβούλου της
INTERLIFE, Γιάννη Βοτσαρίδη με
θέμα "Η Ασφαλιστική Αγορά μετά
τον Κορωνοϊό", στην οποία αναφέρθηκε στο αποτύπωμα του COVID-19
στην ελληνική και διεθνή Οικονομία,
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Έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης...

" Η οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης είναι
ένα μεγάλο εθνικό στοίχημα καθώς η πόλη μας
έχει όλες τις δυνατότητες να μετατραπεί σε έναν
δεύτερο εθνικό αναπτυξιακό πόλο"
Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

υπογράμμισε τις επιπτώσεις του στην
Ασφαλιστική Αγορά και τόνισε τη
σπουδαιότητα συνεργασίας Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα έναντι παρόμοιων Πανδημιών.
Η ομιλία του κ. Βοτσαρίδη:

Στην "παράδοξη" αυτή εποχή που διανύουμε, ο αστάθμητος παράγοντας
στην Οικονομία, που μπορεί κυριολεκτικά να φέρει τα πάνω - κάτω, τείνει
από Εξαίρεση να γίνει Κανόνας. Στην
παρούσα περίπτωση, ο αστάθμητος
αυτός παράγοντας ήταν μία Πανδημία,
ο COVID-19, που έχει πλήξει το σύνολο σχεδόν των χωρών του πλανήτη.
Με τις προβλέψεις πιθανής εξάλειψής
του να παραπέμπονται, σύμφωνα με
τους επιστήμονες, το νωρίτερο στο
3ο τρίμηνο του 2020 και πάντα με

" Οι επιπτώσεις της Πανδημίας στο παγκόσμιο
Επιχειρείν είναι ανυπολόγιστες. Έχουν τσακιστεί,
ακόμη και Οικονομίες που μέχρι πρότινος
φάνταζαν ακλόνητες"
Γιάννης Βοτσαρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE

την προϋπόθεση ύπαρξης εμβολίου
ή εξεύρεσης αποτελεσματικού φαρμάκου.
Οι επιπτώσεις της Πανδημίας στο
παγκόσμιο Επιχειρείν είναι ανυπολόγιστες. Έχουν τσακιστεί, ακόμη και
Οικονομίες μέχρι πρότινος ακλόνητες. Ενδεικτικά για τη χώρα μας αναφέρω, πρόσφατη έρευνα της Grant
Thornton, σύμφωνα με την οποία, οι
Επιχειρήσεις που επλήγησαν άμεσα
από την Πανδημία -ως αποτέλεσμα
του περιορισμού ή της διακοπής της
λειτουργίας τους- αντιπροσωπεύουν
σχεδόν το 70% του συνόλου του
επιχειρηματικού τζίρου της χώρας!
Τη θλιβερή πρωτιά βέβαια έχουν,
οι ευρύτερες Υπηρεσίες Τουρισμού,
Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου,
Εκπαίδευσης και Ψυχαγωγίας.

Με αυτά τα δεδομένα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, θα είναι εξαιρετικά κρίσιμο για
την εγχώρια, αλλά και για τη διεθνή
Οικονομία. Και ίσως, με μια πιο αισιόδοξη ματιά να διακρίνουμε στον ορίζοντα του 1ου εξαμήνου του 2021 την
πολυπόθητη πλέον ανάκαμψη.
Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες επλήγησαν, και αυτές από την Κρίση,
κατ’ αναλογία με την πτώση των
εισοδημάτων και της κατανάλωσης.
Επλήγησαν, όμως όχι σε επίπεδο
συναγερμού. Και με τις προοπτικές
στο άμεσο μέλλον να είναι έως και
αισιόδοξες...
Ας δούμε όμως συνοπτικά πώς επηρέασε η Πανδημία την ελληνική
Ασφαλιστική Αγορά:

• Κλάδος Ζωής
Σύμφωνα με τις πρόσφατες ενδείξεις, οι εξαγορές συμβολαίων ήταν
λίγες.
• Κλάδος Υγείας
Η συνεισφορά της Ιδιωτικής Ασφάλισης ήταν περιορισμένη όσον
αφορά τις αποζημιώσεις, καθώς
το κόστος της αντιμετώπισης του
Κορωνοϊού επιβάρυνε κυρίως το
Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
• Κλάδος Περιουσίας
Στον Κλάδο Ασφάλισης Περιουσίας έχουν καταγραφεί Ζημιές,
κυρίως λόγω διακοπής εργασιών
στις Εμπορικές Ασφαλίσεις, επίσης
Ζημιές στην παροχή Υπηρεσιών
από ακυρώσεις εκδηλώσεων, συνεδρίων, συναυλιών, θεατρικών

• Κλάδος Αυτοκινήτου
Η επίδραση της Πανδημίας λειτούργησε διαφορετικά. Παρατηρήθηκε μείωση των Ζημιών και, κατ’
επέκταση των Αποζημιώσεων,
καθώς μειώθηκε η κυκλοφορία
των οχημάτων. Οι Ασφαλιστικές
Εταιρείες όμως, αντιμετώπισαν τη
μείωση του τζίρου τους από τη μη
ανανέωση των Συμβολαίων καθώς
και τη μείωση παραγωγής νέων
ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Ειδικότερα για το ελληνικό Δημόσιο
Σύστημα Υγείας, σήμερα διαγράφονται σημαντικές προοπτικές βελτίωσής του, λόγω της εμπειρίας που
αποκτήθηκε με τον COVID-19, της
αναβάθμισης δηλαδή των υγειονομικών εγκαταστάσεων, των μαζικών
προσλήψεων ιατρικού προσωπικού,
αλλά και της αναμενόμενης επιπλέον
χρηματοδότησής του, μεσοπρόθεσμα,
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
Με τα δεδομένα αυτά, ίσως, πρέπει
να αναρωτηθούμε εάν η στροφή του
πληθυσμού προς τη Δημόσια Υγεία
που σηματοδοτήθηκε λόγω της Πανδημίας, αποτελεί κίνδυνο ή ευκαιρία
για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις Προβλέψεις για τη μετά-COVID εποχή
στον Ασφαλιστικό Κλάδο. u
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Σε διεθνές επίπεδο η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε βαθύτερη ύφεση
από αυτή της Μεγάλης Ύφεσης της
δεκαετίας του 1930. Οι ασφαλιστικές
αγορές φέτος θα συρρικνωθούν, με τις
προηγμένες αγορές να πρωτοστατούν.
Ωστόσο, το μέγεθος της υποχώρησης
θα είναι παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
της περιόδου 2008 - 2009, παρόλο

κών Εταιρειών να ασφαλίζουν έναντι
Πανδημιών. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν
είναι η πρώτη φορά που μια Πανδημία επηρεάζει την υγεία πολλών ανθρώπων. Είναι όμως η πρώτη φορά
που επηρέασε με ιδιαίτερα επώδυνο
τρόπο όλη την Υφήλιο.
Ωστόσο για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, η Πανδημία δεν είναι ασφαλίσιμο
προϊόν. Και δεν είναι ασφαλίσιμο
προϊόν διότι πλήττει ταυτόχρονα όλον
τον πλανήτη και όλους τους τομείς.
Άρα δεν υφίστανται τα μοντέλα Διασποράς και Διαφοροποίησης του
Κινδύνου (στα οποία στηρίζεται η
ασφαλιστική επιστήμη). Επίσης, δεν
υπάρχει προβλέψιμο χρονικό όριο
διάρκειας μιας τέτοιας καταστροφής.
Άρα δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς το μέγεθος του Κινδύνου καθώς και το ύψος του απαιτούμενου
Ασφαλίστρου.

"Η Ασφαλιστική
Βιομηχανία είναι έτοιμη
να ξεπεράσει την
παγκόσμια οικονομική
ύφεση που προκλήθηκε
από την πανδημία του
COVID-19"
που η φετινή οικονομική συρρίκνωση
θα είναι πολύ πιο σοβαρή. Τη φετινή
χρονιά θα δούμε τον όγκο των παραγόμενων ασφαλίστρων να μειώνεται
παγκοσμίως κατά 6%, στην Ευρώπη
κατά 8% και στην Ελλάδα κατά 10%.

φή της ασφαλιστικής αγοράς. Σύμφωνα πάντα με την Έκθεση, ο Ασφαλιστικός Κλάδος έχει επιδείξει και στο
παρελθόν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε
οικονομικές κρίσεις και αυτό συνέβη
και στην περίπτωση του COVID-19.

Και όμως, "Η Ασφαλιστική Βιομηχανία είναι έτοιμη να ξεπεράσει την
παγκόσμια οικονομική ύφεση που
προκλήθηκε από την πανδημία του
COVID-19". Ίσως ακούγεται υπερβολικό, όμως, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της περιοδικής έκδοσης
Sigma της Αντασφαλιστικής SWISS
Re είναι εφικτό. Θα δούμε μείωση
ασφαλίστρων μέσα στο 2020, όμως
το 2021 -και σε παράλληλη τροχιά
με την ανάκαμψη της Οικονομίας- θα
επανέλθει η Παραγωγή Ασφαλίστρων στα προ-Κορωνοϊού επίπεδα.
Οι αναδυόμενες οικονομίες, με πρώτη
την Κίνα, θα ενισχύσουν την επιστρο-

Έτσι, με προϋπόθεση τον έλεγχο της
Πανδημίας σε ένα εύλογο χρονικό
διάστημα, περιμένουμε μια ισχυρή
ανάκαμψη σχήματος V στην Παραγωγή Ασφαλίστρων, παρ’ όλο που η οικονομική ύφεση λόγω της Πανδημίας
είναι από τις πιο σοβαρές που έχει βιώσει ποτέ η διεθνής κοινότητα. Αισιοδοξούμε λοιπόν και περιμένουμε μια
άμεση και δυναμική ανάκαμψη.
Σε τοπικό επίπεδο το πλαίσιο αρχών
& κανόνων "Φερεγγυότητα 2" προστάτεψε, σε ικανοποιητικό βαθμό τις
ασφαλιστικές εταιρείες. Σύγχρονοι
κανόνες αποτίμησης που υπολογί-

ζουν, κάτω από ακραία σενάρια, περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις,
βοήθησαν τις εταιρείες να δούνε, τις
πραγματικές τους θέσεις. Η εφαρμογή
κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης,
σε συνδυασμό με την εφαρμογή του
σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας
και η συνεχής εβδομαδιαία αναφορά προς τον επόπτη -την Τράπεζα της
Ελλάδος- για την αξιολόγηση της λειτουργικής ετοιμότητας και πιθανών
επιπτώσεων λόγω COVID-19, βοήθησαν τα μέγιστα.
Με τις ασφαλιστικές εταιρείες κλειστές, τον ψηφιακό μετασχηματισμό
που το σύνολο της αγοράς έχει υιοθετήσει και την τηλεργασία από το σπίτι,
οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και
κατ' επέκταση οι ασφαλισμένοι πελάτες απολάμβαναν υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες και δεν διέκριναν καμία
διαφορά.

Η Ελληνική ασφαλιστική αγορά έχοντας την εμπειρία της βαθιάς οικονομικής κρίσης 2009 - 2018 γνώριζε,
πώς μπορεί να διαχειριστεί και μια
υγειονομική κρίση με σημαντικότατες
οικονομικές επιπτώσεις. Έτσι, όπως
δείχνουν τα πράγματα, η Ελληνική
ασφαλιστική αγορά φαίνεται να κερδίζει το στοίχημα. Ως Ασφαλιστικές
έχουμε να αντιμετωπίσουμε, την προστασία της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων, τον άμεσο διακανονισμό των απαιτήσεων και τη διαχείριση των κεφαλαίων μας. Η μείωση
του ΑΕΠ θα συμπαρασύρει και την
παραγωγή ασφαλίστρων αφού πάντα
η παραγωγή ασφαλίστρων ακολουθεί
το ΑΕΠ.
Και κάτι ακόμη, ιδιαίτερα σημαντικό:
Μεγάλη συζήτηση γίνεται σε αρμόδιους κύκλους τους τελευταίους μήνες για τη δυνατότητα των ΑσφαλιστιΑκολουθεί φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης
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Ποιά θα μπορούσε κατά συνέπεια
να είναι η λύση;
Για την Ασφάλιση Πανδημιών, η λύση
μοιάζει να είναι μονόδρομος: Είναι η
Σύμπραξη Δημοσίου και Ασφαλιστικών Εταιρειών, υπό τη μορφή Σ.Δ.Ι.Τ.
(Σύμπραξη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα). Ένας μονόδρομος που έχει όμως
αφετηρία την ανάλογη κουλτούρα που
υπάρχει στο εξωτερικό και η οποία,
δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμη στη
χώρα μας και πρέπει να καλλιεργηθεί.
Ανακεφαλαιώνοντας:
• Η Ασφαλιστική Αγορά διεθνώς
-αλλά και στην Ελλάδα- στάθηκε
δυνατή και επηρεάστηκε πολύ λιγότερο από το αναμενόμενο.
• Οι προβλέψεις, είναι ότι ο Ασφαλιστικός Κλάδος θα βρεθεί σύντομα
και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης και
θα επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν την υγειονομική κρίση

του Κορωνοϊού.
• Οι επιπτώσεις του lockdown στις
επιχειρήσεις και η υπέρμετρη επιβάρυνση του Υγειονομικού Συστήματος της χώρας μας, επιβάλλουν
την έναρξη διαλόγου για τη σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα για
την Ασφάλιση Πανδημιών, με στόχο
την προστασία των πολιτών και τη
θωράκιση της Οικονομίας.
Κλείνοντας μια καθαρά τεχνοκρατική
ανάλυση, θα ήθελα να κάνω και μια
πιο προσωπική προσέγγιση. Θα ήθελα
να σας θυμίσω την, κάπως "κλισέ" και
πολύ δημοφιλή ρήση, ότι "Κάθε πρόκληση είναι και μία ευκαιρία" και να
τονίσω, ότι τώρα είναι ακριβώς ο καιρός να προβληματιστούμε, για το πώς
θα αξιοποιήσουμε, με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τις αλλαγές που ο Κορωνοϊός, κατά κάποιο τρόπο μας επέβαλε.
Αλλαγές όπως η Τηλεργασία, η Μερική

" Για την Ασφάλιση
Πανδημιών, η λύση
μοιάζει να είναι
μονόδρομος: Είναι η
Σύμπραξη Δημοσίου
και Ασφαλιστικών
Εταιρειών"
Απασχόληση, η κυκλοφορία με Ποδήλατο, οι μεταβολές στα Επιχειρησιακά
Πρωτόκολλα. Επιπλέον, σε κοινωνικό
και προσωπικό επίπεδο, η ενίσχυση της
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η αύξηση
της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και η
σύσφιξη των οικογενειακών δεσμών.
Με τη σωστή αξιοποίηση αυτού του
επώδυνου "μαθήματος" θα βγούμε,
ίσως τραυματισμένοι, αλλά σίγουρα
κάπως σοφότεροι. ●
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1. Ευάγγελος Δρυμπέτας,
Αντιπρόεδρος INTERLIFE - Κοσμήτορας Σχολής
ΚΠΟΕ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2. Ηλέκτρα Βοτσαρίδου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος INTERBROKERS Α.Ε.
3. Ανδρέας Σόφης,
Διευθυντής Grand Thorton Greece
4. Παναγιώτης Βοτσαρίδης,
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου INTERLIFE
5. Κώστας Βοτσαρίδης,
Διευθυντής Αποζημιώσεων INTERLIFE
6. Εύη Μηντζιώρη, Υπεύθυνη Κανονιστικής
Συμμόρφωσης INTERLIFE - Δικηγόρος
7. Χρήστος Βαργεμέζης,
Διευθυντής Grant Thornton
8. Δημήτρης Δημαρέλης,
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου INTERLIFE
4
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1
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1. Δρ. Απόστολος Αιγυπτιάδης,
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ

1

2

1. Δημήτριος Παπαδόπουλος - Τσαγιάννης,
Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας INTERLIFE
2. Αθανάσιος Πρόιος, Διευθυντής
Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών INTERLIFE

2. Αλέξανδρος Σουλτογιάννης,
ALPHA Trust

3. Ορέστης Χατζηπαναγής

3. Τάσος Σταματόπουλος,
Chairman & CEO ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή

4. Δημήτρης Κορύλλος,
Γεν. Διευθυντής DK Ad Pixel LTD

4. Δημήτρης Ξουρής,
Τ. Πρόεδρος INTERLIFE

5. Βαγγέλης Μαυρομάτης
6. Αλέξανδρος Μποζάς

5. Γιάννης Κεσσόπουλος,
Γενικός Διευθυντής ΔΕΠΘΕ

7. Γιώργος Βαρλάμης

6. Ειρήνη Παπαστεργίου & Μιχάλης
Παπαστεργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ
7. Κος & Κα Περικλή Καραμυτιλιού,
National Key Account Manager CARGLASS

4

5

6
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2

2

1

1. Μάγδα Καρασαβίδου, Τάνια
Χατζηγιαννακίδου & Έμυ Μανιαδάκη,
Γραμματεία Διοίκησης INTERLIFE

2. Δέσποινα Σπαθοπούλου, Υποδιευθύντρια
Αποζημιώσεων Λοιπών Κλάδων & Χερσαίων
Οχημάτων INTERLIFE
3. Λίνα Αγγέλου, Υποδιευθύντρια Ανάληψης
Κινδύνων Αυτοκινήτου INTERLIFE

3. Άγγελος Ορφανίδης,
Τμ. Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
INTERLIFE

4. Βασίλης Νικολαϊδης, Διευθυντής Μέτρησης
& Ελέγχου Κινδύνων INTERLIFE

4. Μελίνα Παυλίδου,
Υπεύθυνη Marketing INTERLIFE

5. Στέλλα Καραθανάση,
Τμ. Ανάληψης Κινδύνων INTERLIFE

5. Ιωακείμ Σγουρός, Υπεύθυνος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων INTERLIFE

5
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4

3

1. Κατερίνα Ιωαννίδου, Διευθύντρια Ανάληψης
Κινδύνων INTERLIFE & Μαρία Μηλιώνη,
Υποδιευθύντρια Πωλήσεων Β. Ελλάδος INTERLIFE

2. Βάσω Μωραΐτου, Προϊσταμένη Τμ.
Διαχείρισης Αξιών & Πάνος Κίκαλος,
Υποδιευθυντής Αποζημιώσεων
Αστικής Ευθύνης & ΣΑΠ INTERLIFE

3

1

6. Ροδούλα Τσιότσου, Μέλος Δ.Σ. INTERLIFE Καθηγήτρια ΠΑ.ΜΑΚ, Άννα Μυκωνίου, Πρόεδρος
και Διευθύνουσα Κέντρου Πολιτισμού ΠΚΜ, Ευγενία
Αλεξανδροπούλου, Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΠΑ.ΜΑΚ.,
Έλενα Τοπάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
INTERLIFE, Μαρία Διαλυνά, Πρόεδρος Ομάδας
Διοίκησης ΕΙΜ - Τμήμα Μακεδονίας

6. Δημήτρης Μπεζίκης, Υπεύθυνος
Εσωτερικού Ελέγχου INTERLIFE,
Αυγουστίνος Σαμιωτάκης, Υπεύθυνος
Λογιστηρίου INTERLIFE, Κωνσταντίνος
Κανάκογλου, Υπεύθυνος Προσωπικού
INTERLIFE

5

4

6
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1

1

2

3

H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
πραγματοποιήθηκε στον υπαίθριο χώρο του Κτήματος
Χρηστίδη στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης.

1. Αλεξάνδρα Γούτα,
Δημοσιογράφος, ΑΠΕ - ΜΠΕ

1. Θεόδωρος Κωστικιάδης,
www.voria.gr

3. Λάζαρος Γλούφτσης,
Δημοσιογράφος, ΣΚΑΙ FM 106,1

2. Μαρία Τσακάλου,
TSAKALOU PR

4. Νίκος Μωράκης,
Εκδότης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING,
Insuranceworld.gr

3. Σίμος Ρωμανίδης,
ΤΥΠΟΣ Θεσσαλονίκης
www.typosthess.gr

4
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5

3

2

4

5

2. Πόπη Μαρτάκη, Δημοσιογράφος, Orathess.gr
& Ιορδάνης Χουδαμάς

5. Θωμάς Ευσταθίου,
Δημοσιογράφος, www.thesstoday.gr

4. Στέλλα Πέρπερα,
www.stellasview.gr

6. Γρηγόρης Γρηγοράς,
Δημοσιογράφος, ΕΓΝΑΤΙΑ Τηλεόραση

5. Γιώργος Σανιδάς,
www.salonicapress.gr

7. Άννυ Καρολίδου,
Δημοσιογράφος, www.grtimes.gr

6

7
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Περισσότερα από

2.000+

“Προσφέρω ...αλλιώς” στην Κοινωνία

σημεία πώλησης

Προσφορά 1,5 τόνου τροφίμων
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Καρδίτσας

Η κοινωνική ευαισθησία της INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και η
εταιρική της υπευθυνότητα καθρεφτίζονται στην άμεση αποστολή
βοήθειας σε τρόφιμα.

σε όλη την Ελλάδα, για τη διάθεση
των Ασφαλιστικών μας Προϊόντων

Κερδοφορία 4ετίας (2016-2019)

65.000.000€+
που μας κατατάσσει ανάμεσα στις

πιο δυναμικές Ασφαλιστικές

Top Ranked Company
1η θέση στον πίνακα
Price/Intrinsic Value Region Rank
σύμφωνα με στοιχεία της

Thomson Reuters
Κοινωνικό Προϊόν

που αντιστοιχεί στο

40%

του τζίρου μας

Προσφέρουμε ...αλλιώς, χορηγώντας

30+ τόνους τροφίμων

σε ευπαθείς ομάδες στην Ελλάδα

Μ

ε κίνητρο τη στήριξη των πληγέντων
συνανθρώπων μας από την πρόσφατη
καταστροφική επέλαση του "Ιανού",
και στο πλαίσιο του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "Προσφέρω ...αλλιώς" που υλοποιεί, η INTERLIFE Ασφαλιστική ανταποκρίθηκε με ευαισθησία στο κάλεσμα βοήθειας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέδωσε 1,5 τόνο τρόφιμα στη Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καρδίτσας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης των πληγέντων
μεταφέροντας, ταυτόχρονα, ένα μήνυμα συμπαράστασης
και αλληλεγγύης.
Για την παράδοση των τροφίμων, ο συνεργάτης της εται-

ρείας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής Χρήστος Ξυνόγαλος φρόντισε για την ορθή διαδικασία παραλαβής. Επιπλέον, ο Επιθεωρητής της εταιρείας Βασίλης Σκάθαρος
επισκέφθηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο και ενημέρωσε
την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης, Ουρανία Σούφλα
ότι η προσφορά των αγαθών δεν αποτελεί αποσπασματική
ενέργεια καθώς η Δομή εντάχθηκε ήδη στο Πρόγραμμα
ΕΚΕ της INTERLIFE.
Η εταιρεία προβάλλει το κοινωνικό της πρόσωπο και τιμά
το θεσμό της Ασφάλισης θέτοντας ως άμεση προτεραιότητα διαχρονικά τη στήριξη και συμπαράσταση, τόσο των
συνεργατών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, όσο και των
πελατών της. ●

Δημιουργία

120+

καινοτόμων προγραμμάτων
που καλύπτουν ευέλικτα
τις ανάγκες των πελατών μας

Ισχυρό Χαρτοφυλάκιο

385.000+

ευχαριστημένων πελατών
Ιδιώτες & Επαγγελματίες

...και συνεχίζουμε!
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“Προσφέρω ...αλλιώς” στην Κοινωνία

“Προσφέρω ...αλλιώς” στην Κοινωνία

Διαχρονική σύμμαχος στον αγώνα κατά του ενδοσχολικού
και διαδικτυακού εκφοβισμού παραμένει η INTERLIFE για την
υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισής του.

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και με κινητήριο δύναμη
την προσφορά στο συνάνθρωπο, από το 2012 η Ομάδα Εθελοντών
Αιμοδοτών INTERLIFE με τακτικές αιμοδοσίες αναδεικνύει την
κοινωνική της υπευθυνότητα στην πράξη.

Τ

Μ

Συνεργασία με τους
Εθελοντές Αιμοδότες
Καρπάθου

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε χρόνο προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται 2
έως 3 αιμοδοσίες από ειδικό κλιμάκιο του ΑΧΕΠΑ στην έδρα της Εταιρείας,
όπου το Ανθρώπινο Δυναμικό της INTERLIFE, συνεργάτες, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, αλλά και συγγενείς και φίλοι, προχωρούν σε αυτή τη μικρή αλλά
τόσο σπουδαία πράξη αγάπης και προσφοράς ζωής. Επιπλέον, έχουν ικανοποιηθεί κατ’ επανάληψη ανάγκες σε αίμα τόσο των εργαζομένων, όσο και συγγενών τους σε κρίσιμες καταστάσεις. Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο μήνυμα αποτελεί το
γεγονός ότι ο αριθμός των αιμοδοτών της INTERLIFE με την πάροδο των ετών
αυξάνεται συνεχώς, ενώ όλο και περισσότεροι προχωρούν και στην εγγραφή
τους στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντή Αιμοδότη.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών
Καρπάθου εδρεύει στο ακριτικό μας
νησί και αποτελεί παράδειγμα καλής
πρακτικής εθελοντισμού. Σκοπός
του, η ανιδιοτελής προσφορά αίματος
στην Κρατική Υπηρεσία Αιμοδοσίας,
η οργάνωση αιμοληψιών και η
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
με στόχο τη διάδοση της Εθελοντικής
Αιμοδοσίας καθώς και τη διοργάνωση
επιστημονικών Διαλέξεων, Σεμιναρίων
και Εκθέσεων.

"Live Without Bullying"

ο "Live Without Bullying" είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα (www.
livewithoutbullying.com) η οποία αναπτύχθηκε από το Κέντρο
Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και αποσκοπεί στην
πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού σε βάρος παιδιών και εφήβων ηλικίας 10
- 18 ετών. Μέσω της πλατφόρμας και της εφαρμογής της για κινητά παρέχονται
δωρεάν και ανώνυμα υπηρεσίες συμβουλευτικής από ειδικά εκπαιδευμένους
εθελοντές ψυχολόγους.
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 Υπουργείου
Παιδείας) ή/και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-learning του ΚΜΟΠ.
Μέσα από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "Προσφέρω ...αλλιώς"
η Εταιρεία υποστηρίζει φορείς και δράσεις που έχουν ως αποστολή μια Κοινωνία δίκαιη και μοιράζεται το στόχο να “μετατρέπει ιδέες σε δράσεις, που προωθούν την κοινωνική καινοτομία”. ●

Λίγα λόγια
για το ΚΜΟΠ
Το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης
και Καινοτομίας είναι μία ΜΚΟ με
ηγετική παρουσία και περισσότερα από
43 χρόνια εμπειρίας στη στήριξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
μέσα από την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών, την υλοποίηση κοινωνικών
πρωτοβουλιών, την εκπαίδευση, την
έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας
σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.
Το Κέντρο σχεδιάζει και υλοποιεί
δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο,
φιλοδοξώντας να κάνει τη διαφορά
στην αντιμετώπιση των διαρκών
προκλήσεων που παρουσιάζονται σε
έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Δίνουμε αίμα, είναι στο χέρι μας!

ε βασικό σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά αίματος στην Κρατική Υπηρεσία Αιμοδοσίας και με σύνθημα "Δίνουμε αίμα, είναι
στο χέρι μας" η Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών INTERLIFE
εδώ και 8 χρόνια απαντά με ενθουσιασμό και προθυμία σε
κάθε κάλεσμα για αιμοδοσία. Η Ομάδα ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2012 σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,
ενώ από το 2015 είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος
"Προσφέρω ...αλλιώς" που υλοποιεί
η εταιρεία, εντάσσεται και η χορηγία
της εταιρείας στο Σύλλογο Εθελοντών
Αιμοδοτών Καρπάθου.

Αντίστοιχες αιμοδοσίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα και στη νησιωτική Ελλάδα, και γενικότερα όπου χτυπάει η καρδιά της INTERLIFE, με συμμετοχές
των εργαζομένων σε τοπικά νοσοκομεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και
στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας του COVID-19, η Ομάδα της INTERLIFE
ανταποκρίθηκε στην έκκληση του ΑΧΕΠΑ και προχώρησαν στην προσφορά αίματος, τόσο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για αιμοδοσία στη ΔΕΘ, όσο και
στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.
Η INTERLIFE προάγει την αξία της εθελοντικής προσφοράς αίματος προωθώντας και στα επίσημα social media της Εταιρείας τη σημασία της αιμοδοσίας,
με απώτερο στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει όσο το δυνατόν
περισσότερους πολίτες να συμμετάσχουν. ●
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“Προσφέρω ...αλλιώς” στον Αθλητισμό

Χορηγία στην Ακαδημία
Ποδηλασίας Π.Ο.Η "ΚΑΣΤΡΟ"
Με στόχο τη διάδοση της ποδηλασίας ως τρόπο
άθλησης & ζωής η INTERLIFE στέκεται αρωγός
των αθλητικών δραστηριοτήτων της Ερασιτεχνικής
Αθλητικής Ομάδας.

Η

Ακαδημία Ποδηλασίας Π.Ο.Η. "ΚΑΣΤΡΟ"
με έδρα το Ηράκλειο
Κρήτης δραστηριοποιείται από το 1981 και
αποτελεί το μοναδικό Σωματείο στην
Κρήτη που έχει πιστοποιηθεί από την
Παγκόσμια Διεθνή Ομοσπονδία (UCI)
να αγωνίζεται και στο παγκόσμιο
καλεντάρι. Αποτελεί για σχεδόν 40
χρόνια φορέα ήθους, υψηλών αθλητικών επιδόσεων και ευγενούς άμιλλας. Περισσότεροι από 70 αθλητές
της Ακαδημίας έχουν διακριθεί σε
Πανελλήνιο και Διεθνές επίπεδο.

Με συμμετοχή πλήθους αθλητών και
τηρώντας με αυστηρότητα το υγειονομικό πρωτόκολλο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, αθλητές τόσο
από την Κρήτη, όσο και από την υπόλοιπη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα έδωσαν το παρόν σε μια μεγάλη
γιορτή και θεσμό που τιμά την ποδηλατική κουλτούρα και αθλητισμό.

Στην INTERLIFE είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε τις προσπάθειες
όλων των αθλητριών και αθλητών
του Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ, που καλλιεργεί την ευγενή άμιλλα, προβάλει τα
αθλητικά ιδεώδη και διδάσκει την
αξία του αθλητισμού όχι μόνον ως
μέσο διάκρισης αλλά και ως τρόπο
ζωής. ●

Μεγάλος νικητής της διοργάνωσης στην κατηγορία "Ανάβαση Δαμάστας
ανδρών & εφήβων" ήταν ο Γιάννης Ηλιάδης του Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ και
στην κατηγορία παίδων ο Νίκος Παπαγιαννάκης του Α.Ο. Θησέας

Πίσω από κάθε μας
δράση, υπάρχουν
αληθινά πρόσωπα!
Ο Γιάννης Ηλιάδης είναι πολυνίκης
Αθλητής της Ακαδημίας Ποδηλασίας
Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ.
Στα "28α Ποδηλατικά Καζαντζάκεια"
κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία Ανδρών - Εφήβων.

Κορυφαία στιγμή του συλλόγου εδώ
και 28 χρόνια αποτελεί η διοργάνωση των Πανελλήνιων Ποδηλατικών
Αγώνων "Καζαντζάκεια", όπου φέτος πραγματοποιήθηκαν στις 22 και
23 Αυγούστου σε συνεργασία την
Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους
Ηρακλείου, Μαλεβυζίου και Μινώα
Πεδιάδας.
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Ασφάλειες HellenicBU
Η εταιρεία που εργάζεται με πάθος για τα συμφέροντα των πελατών της
Platinum Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2012

" Πρωταρχικός μας στόχος είναι
η ικανοποίηση των πελατών μας...
και η ευχαρίστησή τους είναι η
επιβράβευσή μας"
Τρυφωνίδου - Τζιτζιλή Αγγελική
Γενική Διευθύντρια H.B.U.

Η

εταιρεία HellenicBU, με την πρακτορειακή
της μορφή, δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, όμως αποτελεί συνέχεια και επέκταση
της πολυετούς ασφαλιστικής δραστηριότητας
της σημερινής διαχειρίστριας, της κ. Αγγελικής Τζιτζιλή Τρυφωνίδου.

Όπως η ίδια υπογραμμίζει στην ιστοσελίδα του πρακτορείου www.hellenicbu.gr θεωρεί "προνόμιο την επαγγελματική της ενασχόληση με τις πωλήσεις ασφαλειών Ζωής &
Γενικών Κλάδων", ενώ επισημαίνει ότι "το να μπορείς να
προσφέρεις όταν ο άλλος θα βρεθεί σε ανάγκη είναι από
τις πλέον ζωντανές εμπειρίες στη ζωή μας".
Με την πολύχρονη εμπειρία βασίζει την οργάνωση της
εταιρείας στις συνεργασίες με αξιόπιστες Ασφαλιστικές
Εταιρείες, στους δυναμικούς συνεργάτες της και στο άρτια
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Με αρχή της αυτήν
τη φιλοσοφία, έχει αναπτύξει ένα σημαντικά διευρυμένο
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Δίκτυο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών πανελλαδικά,
όπου όλοι εργάζονται με πάθος για τα συμφέροντα του πελάτη ενώ η διαφάνεια των συναλλαγών χαρακτηρίζει τις
σχέσεις τους.
Η HellenicBU ασκεί όλους τους Κλάδους Ασφάλισης καλύπτοντας όλο το εύρος των ασφαλιστικών αναγκών που
προκύπτουν στο σύγχρονο περιβάλλον.
Ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, δημιούργησε
ψηφιακή πλατφόρμα με στόχο τη διευκόλυνση των συνεργατών της και την αύξηση του κύκλου εργασιών.
Στους μελλοντικούς στόχους της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του χαρτοφυλακίου σε όλους τους Κλάδους Ασφάλισης -με έμφαση στην Υγεία- και η προσέλκυση νέων συνεργατών με όραμα και φιλοδοξίες για την
περαιτέρω διεύρυνση του Δικτύου της. Άλλωστε, η μέχρι
σήμερα πορεία της εγγυάται την ανάπτυξή της. ●
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Έρευνα Swiss Re Institute

Στη χαμηλότερη βαθμίδα

η Δημοσιονομική Ανεκτικότητα της Ελλάδας
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών της Swiss Re που αναλύει τους
Ετήσιους Δείκτες Ανθεκτικότητας η χώρα μας, αλλά και γίγαντες της
Παγκόσμιας Οικονομίας κλονίζονται δημοσιονομικά λόγω COVID-19.

Ινστιτούτου Ερευνών της Swiss Re,
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα
καταγράψουν τη μεγαλύτερη μείωση
Ανθεκτικότητας μεταξύ των μεγάλων
οικονομιών, καθώς αναμένεται να
υποστούν τη μεγαλύτερη μείωση Δημοσιονομικών Αποθεμάτων.
Η Ελβετία, η Φινλανδία και ο Καναδάς παραμένουν οι τρεις πιο "ανθεκτικές" χώρες του κόσμου, αντικατοπτρίζοντας τη συνολική οικονομική τους
δύναμη έναντι μελλοντικών κρίσεων.

Έτσι, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, η τιμή του Παγκόσμιου Δείκτη το
2020 αναμένεται να μειωθεί στο 0,5,
γεγονός που μαρτυρά τον αντίκτυπο
των δημοσιονομικών και νομισματικών μέτρων τόνωσης που λήφθηκαν
λόγω COVID-19 στις διάφορες χώρες
- παρά το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά
έχουν μετριάσει το πλήγμα που δέχτηκε η Παγκόσμια Οικονομία.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα Νομισματικά Αποθέματα θα εξαντληθούν
σε μεγάλο βαθμό στις περισσότερες

προηγμένες οικονομίες. Σε ορισμένες
από αυτές, μάλιστα, η πτώση του Δείκτη Μακροοικονομικής Ανθεκτικότητάς θα ξεπεράσει το 50%.
Τέλος, η Ανθεκτικότητα της Κίνας
αναμένεται να παραμείνει σχετικά
αμετάβλητη, κυρίως επειδή η έγκαιρη ανταπόκριση της στην Κρίση της
επέτρεψε τη γρήγορη επανεκκίνηση
της οικονομία της σε σχέση με άλλες
χώρες. ●

Τα Νομισματικά
Αποθέματα θα
εξαντληθούν σε
μεγάλο βαθμό
στις περισσότερες
προηγμένες
οικονομίες και σε
ορισμένες από αυτές
η πτώση του Δείκτη
θα ξεπεράσει το 50%

Σ

ταθερά στην τελευταία
θέση ως προς τη Δημοσιονομική της κατάσταση
βρίσκεται η Ελλάδα, με
το Δείκτη Μακροοικονομικής Ανθεκτικότητάς της να ανέρχεται το 2019 στο 0,05 στη λίστα των
Ετήσιων Δεικτών Μακροοικονομικής
Ανθεκτικότητας 30 χωρών του Swiss
Re Institute.
Φέτος, τα εκτεταμένα δημοσιονομικά
μέτρα τόνωσης της οικονομίας που
πήρε η χώρα λόγω της Πανδημίας
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επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο τα
Μακροοικονομικά της στοιχεία, με
αποτέλεσμα στις προβλέψεις της αντίστοιχης λίστας του 2020, ο Δείκτης
Μακροοικονομικής Ανθεκτικότητάς
της Ελλάδας να μειώνεται στο 0,04
και να τη διατηρεί την Ελλάδα στην
τελευταία θέση της κατάταξης.

Ανθεκτικές και
κλονισμένες Οικονομίες
Όπως αναφέρεται στην ανάλυση των
σχετικών Δεικτών του Ινστιτούτου

Ερευνών της Swiss Re (της μεγαλύτερης στον κόσμο Εταιρείας Αντασφαλίσεων) η πανδημία COVID-19 αναμένεται να μειώσει την Παγκόσμια Μακροοικονομική Ανθεκτικότητα κατά
περίπου 20% το 2020 σε σχέση με τα
επίπεδα του 2019, καθώς τα πακέτα
τόνωσης της οικονομίας που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα καταστρέφουν
τα Δημοσιονομικά και Νομισματικά
αποθέματα τους.
Σύμφωνα με τους τελευταίους Ετήσιους Δείκτες Ανθεκτικότητας του

Ισχυρή μείωση
του Παγκόσμιου Δείκτη
Ανθεκτικότητας
Ειδικότερα, το 2019, η Παγκόσμια
Οικονομική Ανθεκτικότητα διατηρήθηκε στα επίπεδα του 2018, ωστόσο
οι οικονομίες εισήλθαν στην κρίση
COVID-19 με λιγότερη ικανότητα
απορρόφησης κραδασμών από ό,τι
πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση των ετών 2008-2009,
κατά την οποία είχε καταγραφεί η τελευταία σημαντική οικονομική ύφεση.
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Υψηλότατο επίπεδο
δαπανών για Φάρμακα
και "Ατυπες Πληρωμές"

Ιδιωτική Υγεία στην Ελλάδα

Οι Έλληνες καταφεύγουν
σε ιδιωτικές παροχές Υγείας
Μεγάλο το τίμημα του κόστους για τα νοικοκυριά
Το κόστος υγείας αποτελεί το κυριότερο
εμπόδιο στην πρόσβαση για περίθαλψη
στην Ελλάδα καθώς είναι από τα
υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως
για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα.

Α

υτό ισχυρίζεται η ετήσια έκθεση της Κομισιόν "Προφίλ Υγείας
2019" για την κατάσταση της υγείας στην
ΕΕ - που αναλύεται σε δημοσίευμα
του undewriter.gr (26/8/2020). Στην
έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων,
ότι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές δαπάνες
για την υγεία εξακολουθούν να είναι
πολύ υψηλές, καθώς το 1/3 της υγειονομικής περίθαλψης πληρώνεται
απευθείας από την τσέπη των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων των
άτυπων πληρωμών.

Αυτή η σημαντική εξάρτηση από τις
άμεσες ιδιωτικές πληρωμές ως πηγή
χρηματοδότησης της υγείας μπορεί να
οδηγήσει σε ανισότητες ως προς την
πρόσβαση. Παράλληλα, μεταξύ των
ατόμων που έχουν όντως πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα,
το ποσοστό των "καταστροφικών δαπανών" αυξήθηκε από 7% το 2010 σε
10% το 2016, το τέταρτο υψηλότερο
στην ΕΕ μετά τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Ουγγαρία.

Το 2017 η Ελλάδα είχε ένα από τα
υψηλότερα επίπεδα δαπανών υγείας
σε άμεσες ιδιωτικές πληρωμές, ως
ποσοστό του προϋπολογισμού των
νοικοκυριών στην ΕΕ (4,22% έναντι
2,2% που ήταν ο μέσος όρος της ΕΕ).
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1/3

των δαπανών
Υγειονομικής
Περίθαλψης

πληρώνεται απευθείας
από την τσέπη των
νοικοκυριών

Από το 10% των νοικοκυριών με μη
καλυπτόμενες ανάγκες υγείας, τέσσερα στα πέντε αναφέρουν το κόστος ως
το κυριότερο εμπόδιο στην πρόσβαση
στην περίθαλψη. Η Ελλάδα έχει πολύ
υψηλά ποσοστά άμεσων ιδιωτικών
πληρωμών, που ανέρχονται στο 35%
των δαπανών υγείας, ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Οι πληρωμές για φάρμακα συνιστούν
το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών
σε άμεσες ιδιωτικές πληρωμές (13%),
ακολουθούμενες από τις πληρωμές για
ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες (11%).
Το τελευταίο αυτό ποσοστό προκαλεί
έντονη εντύπωση, δεδομένου ότι η περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία είναι δωρεάν. Παρότι ορισμένες από τις
δαπάνες αυτές ενδέχεται να διατίθενται για νοσοκομειακές υπηρεσίες που
παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς,
ορισμένα έμμεσα στοιχεία δείχνουν
ότι "άτυπες πληρωμές" καταβάλλονται
επίσης στα δημόσια νοσοκομεία.
Επιπλέον, στο πλαίσιο πρόσφατης
έκθεσης του Π.Ο.Υ. διαπιστώθηκε ότι
ο κύριος όγκος των "άτυπων πληρωμών" προέρχεται από ασθενείς που
θέλουν να εξασφαλίσουν καλύτερη ή
ταχύτερη φροντίδα, ή απορρέει από
απαιτήσεις εκ μέρους των ιατρών και
από ελλιπή γνώση των σχετικών δικαιωμάτων, ιδίως μεταξύ των φτω-

Μεταβολή Δημόσιων Δαπανών Υγείας
2002 - 2019

Σημειώνεται ότι ως "καταστροφικές δαπάνες"
ορίζονται οι άμεσες δαπάνες των νοικοκυριών
που υπερβαίνουν το 40% των συνολικών τους
δαπανών, αφού έχουν αφαιρεθεί οι δαπάνες
για ανάγκες διαβίωσης (δηλαδή τροφή, στέγαση και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας).

Άλλες
1,8%
Οδοντιατρική
Περίθαλψη
4,8%

Φάρμακα
12,6%

Ενδονοσοκομειακή
Περίθαλψη
10,8%

Εξωνοσοκομειακή
Ιατρική Περίθαλψη
4,7%

χότερων ατόμων και όσων ζουν σε
αγροτικές περιοχές.
Όσον αφορά τα φάρμακα, τα μέτρα
που ελήφθησαν για τη μείωση της
κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης
οδήγησαν, εν μέρει, στη μετακύλιση
του κόστους στους ασθενείς. Έτσι, το
μέσο ποσοστό επιμερισμού της φαρμακευτικής δαπάνης αυξήθηκε από
13% το 2012 σε 18% το 2013 και
η μέση επιβάρυνση του ασθενούς ανά
συνταγή αυξήθηκε κατά 2/3 κατά την
περίοδο από το 2011 έως το 2014.

Κορυφαία δαπάνη
η Ενδονοσοκομειακή
Περίθαλψη
Το 2017 το μεγαλύτερο μέρος των
δαπανών (42%) διατέθηκε για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ ακολουθούν τα φάρμακα (31%) και η
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (22%).
Περίπου το 1/2 των δαπανών για φάρμακα και υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και το 1/4 των δαπανών για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη
προέρχονται από άμεσες ιδιωτικές
πληρωμές. Ωστόσο, η Ελλάδα δαπάνα συγκριτικά ελάχιστους πόρους για
προληπτική φροντίδα, μόλις 20€ ανά
άτομο (έναντι 89€ που είναι ο μέσος
όρος της ΕΕ) ή 1,3% των δαπανών
υγείας, ποσοστό που την κατατάσσει,
μαζί με την Κύπρο και τη Σλοβακία,
στα τελευταία τρία κράτη μέλη.

Μείωση Δαπανών Υγείας
λόγω μνημονίων
Παρόλα αυτά, πολιτικές που αποβλέπουν στη μείωση της σπατάλης και
στην ενίσχυση της αποδοτικότητας
συνέβαλαν στην ταχεία μείωση των
δαπανών υγείας κατά την οικονομική
κρίση, τα οποία σταθεροποιήθηκαν
από το 2015 και μετά. Αφού κορυφώθηκαν στα 2.267€ ανά άτομο το 2008,

οι δαπάνες υγείας μειώθηκαν σχεδόν
κατά 1/3 στη διάρκεια των επόμενων
πέντε ετών. Συγκεκριμένα, το 2017 η
Ελλάδα δαπάνησε 1.623€ κατ’ άτομο για υγειονομική περίθαλψη, ποσό
πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο
στην ΕΕ (2.884€). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ, επίσης κάτω
από το μέσο όρο της ΕΕ (9,8%).
Ειδικότερα, οι δημόσιες δαπάνες για
την υγεία κατ’ άτομο μειώθηκαν σημαντικά -από 1.388€ το 2009 σε 820€
κατ’ άτομο το 2017. Πιο πρόσφατα,
σε απόλυτες τιμές, μετά την ώθηση
που έλαβε χώρα το 2016 με την αύξηση των δημοσίων δαπανών σε 9
δις. ευρώ, η μετέπειτα ανάπτυξη περιορίστηκε και ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία το 2019 εκτιμάται
σε περίπου 9,1 δις. ευρώ ή λίγο κάτω
από το 5% του ΑΕΠ Επιπλέον, με
τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής
(clawback) που καθιερώθηκε για να
μειωθεί η προκλητή ζήτηση προστέθηκε επιπλέον 1% του ΑΕΠ στους δημόσιους πόρους που διατίθενται ετησίως για την υγειονομική περίθαλψη.
Συνοπτικά, πολύ μεγάλο ποσοστό
των δαπανών υγείας προέρχεται από
τις ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων των
"άτυπων πληρωμών". Συνολικά, στην
Ελλάδα μόνο το 61% των δαπανών
για την υγειονομική περίθαλψη προέρχεται από δημόσιες πηγές, ενώ το
35% χρηματοδοτείται απευθείας από
τα νοικοκυριά (το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ). Το ποσοστό
αυτό κυμάνθηκε ανάμεσα στο 28%
το 2010, που ήταν το χαμηλότερο σημείο, έως το 37% το 2014, που ήταν
το υψηλότερο σημείο.
Τέλος, η προαιρετική ασφάλιση υγείας
διαδραματίζει μόνον ήσσονος σημασίας
ρόλο και αντιπροσώπευε το 4% των
συνολικών δαπανών υγείας το 2017. ●
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Οικονομία, Γεωπολιτικά & COVID-19

"Το πιο βαθύ
σκοτάδι είναι λίγο
πριν το χάραμα"
Τρεις προκλήσεις αντιμετωπίζει η χώρα
και καλείται να τις διαχειριστεί με σύνεση,
ψυχραιμία και, προπάντων, σωστή κρίση.
του Κωνσταντίνου Αριτζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Τ

ο 2020 θα μπορούσε
κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως Annus
Horribilis. Η πανδημία
του COVID-19 και οι οικονομικές επιπτώσεις της, η μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με την Τουρκία από τα Ίμια, και η δραματική επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας,
σκιαγραφούν μια εξαιρετικά δύσκολη
και επικίνδυνη συγκυρία.
Είναι φυσιολογικό να βλέπει κάποιος
παντού σκοτάδι και να κατακλύζεται από αισθήματα απογοήτευσης,
ανασφάλειας και μηδενισμού. Όμως
θυμηθείτε, ότι συνήθως τα πράγματα
δεν είναι ποτέ τόσο άσχημα όσο φοβόμαστε, και εν μέρει προεξοφλούμε.
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Τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που
υπάρχουν εκλογικευμένες αντιδράσεις και σχέδιο δράσης και αντίδρασης. Η χώρα μας μέχρι τώρα έχει
δείξει τέτοια δείγματα γραφής.
Όχι η στήλη δεν έχει ανακαλύψει κάποιο ελιξίριο αισιοδοξίας. Οι καταστάσεις και οι προκλήσεις είναι δύσκολες και πιθανόν θα επιδεινωθούν στο
εγγύς μέλλον, τόσο σε οικονομικό,
όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο.
Η διαχείριση των δυσκολιών που
έρχονται θα είναι σύνθετη και ευαίσθητη, αλλά υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξούμε ότι στο τέλος του δρόμου
η χώρα μας θα βγει αν όχι αλώβητη,
συγκριτικά πάντα, ενισχυμένη.

" Υπάρχουν λόγοι να
αισιοδοξούμε ότι στο
τέλος του δρόμου...
η χώρα μας θα βγει,
αν όχι αλώβητη,
συγκριτικά πάντα,
ενισχυμένη"

καλύτερη δε, από πολλές οικονομίες
της Ευρωζώνης. Προφανώς δεν πρόκειται για "παρηγοριά στον άρρωστο"
για τους δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας που θα απολέσουν τις
θέσεις εργασίες τους, και τις χιλιάδες
επιχειρήσεις που θα κλείσουν. Όσο
σκληρό και να ακούγεται, πολλές εξ'
αυτών "ζούσαν με δανεικό χρόνο" και
δεν θα επιβίωναν σε βάθος χρόνου
ανεξαρτήτως της πανδημίας.

Ας ξεκινήσουμε με την οικονομία...
Παρά το γεγονός ότι η Ελλάς δεν
διαθέτει αντίστοιχο "δημοσιονομικό
χώρο" παρεμβάσεων σε σύγκριση με
πιο εύπορες χώρες, η δυνητική μείωση του Α.Ε.Π. κατά 8% φέτος θα είναι
εξαιρετικά επώδυνη μεν, συγκριτικά

Το στοίχημα για κάθε οικονομία, που
έχει υποστεί ένα σοκ τέτοιου μεγέθους, είναι η ανασυγκρότησή της και
το άλμα προς τα εμπρός, όχι βασιζόμενη σε συνταγές του παρελθόντος,
αλλά εμπνευσμένη από τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η αναπλήρωση

των θέσεων απασχόλησης θα πρέπει
να γίνει με καλύτερους όρους σε θέσεις που προσφέρουν περισσότερα,
τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.
Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας μας είναι ευκαιρία να διορθωθούν και να γίνουμε μια χώρα που
κοιτά στο μέλλον και δεν μεμψιμοιρεί
για το παρελθόν της. Οι προκλήσεις
και τα προβλήματα πολλά, αλλά "λεφτά υπάρχουν". Τα 32 δις που σταδιακά θα εκταμιευτούν από την Ε.Ε.
σε βάθος χρόνου αντιστοιχούν περίπου στο 20% του φετινού Α.Ε.Π.
της χώρας. Το ποσό είναι σχεδόν
διπλάσιο σε ορίζοντα επταετίας αν
συμπεριληφθούν και άλλα προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.λπ.). Οι προτάσεις της

" Οι διαρθρωτικές
αδυναμίες της
οικονομίας μας είναι
ευκαιρία να διορθωθούν
και να γίνουμε μια χώρα
που κοιτά στο μέλλον
και δεν μεμψιμοιρεί για
το παρελθόν της"
επιτροπής Πισσαρίδη κινούνται προς
τη σωστή κατεύθυνση. Η πρόκληση
για την κυβέρνηση είναι η αξιοποίηση
αυτών των χρημάτων με διαφάνεια,
δημιουργικότητα και κοινωνική συναίνεση. Με απλά λόγια "ουδέν κακόν
αμιγές καλού".

u
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Στα γεωπολιτικά...
και τις σχέσεις μας με τη γείτονα ξεκινά μια περίοδος, που δεν θα είναι,
ούτε σύντομη ούτε εύκολη διαχειριστικά. Οι νέο-οθωμανικές φιλοδοξίες
του κυρίου Ερντογάν δεν θα εξαϋλωθούν δια μαγείας ανεξάρτητα από τις
πιέσεις που θα δεχθεί από τον διεθνή
παράγοντα. Άλλωστε αντίστοιχες πιέσεις θα δεχθούμε και εμείς για να
συζητήσουμε για πράγματα που διαφωνούμε.

τις ευπαθείς ομάδες, δεν είναι πολύ
μακριά. Το χάραμα έρχεται πιθανώς
μετά τον χειμώνα. Χρειάζεται προσωπική και κοινωνική ευθύνη για να ξεπεράσουμε τον σκόπελο και να σαλπάρουμε στα ήρεμα νερά του ερχόμενου
καλοκαιριού. Καταλήγοντας, μια πολυδιάστατη κρίση αποτελεί ευκαιρία
για reset. Είτε σε προσωπικό, είτε σε
συλλογικό επίπεδο. Με το πρόσφατο
lockdown ανακαλύψαμε τη δυνατότητα να εργαζόμαστε από απόσταση, να

" Οι κινήσεις που
ενδείκνυνται για τη
χώρα μας βασίζονται
στον άξονα ενίσχυση,
διπλωματία και Real
Politik"

Σύντομα θα αντιληφθούμε ότι δύσκολα θα καταλήξουμε σε συμφωνία, όχι
μόνον για τις διαφορές μας αλλά και
για την ίδια την ατζέντα των συζητήσεων. Το αδιέξοδο θα έλθει πριν την
έναρξή τους. Και φυσικά θα επανακάμψουν οι "λεονταρισμοί" της γείτονος. Οι
κινήσεις που ενδείκνυνται για τη χώρα
μας βασίζονται στον άξονα ενίσχυση,
διπλωματία και Real Politik. Ενίσχυση
της αμυντικής θωράκισης της χώρας
για αποτρεπτικούς λόγους, διπλωματική κινητικότητα για δημιουργία συμμαχιών με κράτη, που για διάφορους
λόγους δεν καλοβλέπουν τα οράματα
και τη μετεξέλιξη της Τουρκίας σε περιφερειακή δύναμη, και ρεαλιστική πολιτική που πρέπει να δημοσιοποιηθεί και
συζητηθεί χωρίς φόβο και πάθος εντός
της κοινωνίας μας.
Μετά από τουλάχιστον 10 χρόνια
"απαξίωσης" των αμυντικών δυνα-
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" Η πολυδιάστατη κρίση
είναι ευκαιρία για την
Ελλάδα ...της καρπαζιάς
και του εφησυχασμού...
να ξανασυστηθεί στον
εαυτό της"

τοτήτων της χώρας, ελέω δημοσιονομικής κρίσης και μνημονίων, κάτι
κινείται και γρήγορα στο πεδίο της
αμυντικής θωράκισης. Χρειάστηκε
η επιθετικότητα της Τουρκίας για να
αφυπνίσει τον αφελή και αγαθό γείτονα. "Κάλλιο αργά παρά ποτέ". Το ίδιο
ισχύει για την επαναδραστηριοποίηση
της διπλωματίας μας και την επίτευξη, ανήκουστων μέχρι πρότινος, συμφωνιών και στρατηγικών συμμαχιών
στην Ανατολική Μεσόγειο. "Ο εχθρός
του εχθρού σου...". Έξαφνα η Σουνιτική Αίγυπτος υπογράφει, έστω και περιορισμένη συμφωνία ΑΟΖ με εμάς.
Και η Αλβανία το συζητάει εν μέσω
και Ιταλικών πιέσεων.
Για να επιτευχθούν οι πρόσφατες
συμφωνίες έπρεπε να επιδειχθεί ρεαλιστική και όχι μαξιμαλιστική θεώρηση στόχων και επιδιώξεων. Και εδώ
ερχόμαστε στα δύσκολα. Ο νεοέλλη-

νας του καναπέ και των αναδρομικών
διεκδικήσεων, σε μια σχιζοφρενική
διάσταση μεταμορφώνεται τάχιστα σε
"Τουρκοφάγο" και "πατριώτη". Ο λαϊκισμός δεκαετιών, που τον εξέθρεψαν
όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα, καθιστά τον κοινωνικό διάλογο
για το τι είναι εφικτό και μη επιζήμιο, και τι αποτελεί εθνική προδοσία
εξαιρετικά δυσχερή. Διότι για όποιον
πιστεύει, ότι αν φθάσουμε στη Χάγη
θα κατοχυρώσουμε 100% δικαίωμα
ΑΟΖ για το Καστελόριζο υπάρχει και
φαρμακευτική αγωγή.

Χρειάζεται προσωπική και κοινωνική
ευθύνη για να ξεπεράσουμε τον
σκόπελο και να σαλπάρουμε στα ήρεμα
νερά του ερχόμενου καλοκαιριού

Αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία των
χειρισμών εντός και εκτός της χώρας
μας, και γιατί όλες οι κυβερνήσεις του
παρελθόντος άφηναν το καυτό θέμα
για τον επόμενο. Μέχρι στιγμής η
αντιμετώπιση των προκλήσεων έγινε
με σύνεση, νηφαλιότητα και αποφασιστικότητα. Είθε να συνεχιστεί.

Η διαχείριση της κρίσης δεν θα γίνει με τους ίδιους όρους. Πανεθνικά
lockdown δύσκολα θα επαναληφθούν,
διότι δεν το αντέχει η οικονομία. Οι
κλίνες ΜΕΘ έχουν αυξηθεί και το σύστημα είναι πιο ανθεκτικό. Ο χρόνος
διάθεσης ενός η περισσοτέρων εμβολίων, που μερικώς θα προστατέψουν

Το θέμα της πανδημίας...
είναι η τρίτη μεγάλη πρόκληση με την
οποία θα αναμετρηθούμε. Οι επιπτώσεις της κοινωνικής αποστασιοποίησης είναι ορατές στην οικονομική
δραστηριότητα. Φοβάμαι ότι ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, όχι
μόνον επιδημιολογικά, αλλά και όσον
αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές
συνέπειες της κρίσης. Δεν υπάρχει
δημοσιονομική δυνατότητα για να
μείνουμε όλοι αλώβητοι από αυτές τις
συνέπειες. Αλλά η αρχή του τέλους

δεν είναι μακριά. Ανεξάρτητα από το
αν έχουμε 2ο "κύμα" εξάπλωσης της
νόσου, ιατρικό και πολιτικό προσωπικό έχουν γίνει σοφότεροι.

μαγειρεύουμε ποιοτικά και υγιεινά στο
σπίτι μας και υιοθετήσαμε την άθληση
μέσω περιπάτου. "Not bad" που λένε
και οι Αγγλοσάξονες.
Η πολυδιάστατη κρίση είναι ευκαιρία
για την Ελλάδα "της καρπαζιάς" και του
εφησυχασμού να ξανασυστηθεί στον
εαυτό της και να ξεκόψει από τις κακές
συνήθειες του παρελθόντος της. Αυτό
θα γίνει μέσω, τόσο των κυβερνώντων,
όσο και του καθένα μας ξεχωριστά. Η
προσωπική ευθύνη και διαχείριση της
κρίσης θα καθορίσει το μέλλον μας.
Αυτονόητο για προηγμένες οικονομικά
και κοινωνικά χώρες (Ελβετία, Σουηδία) και ζητούμενο για κράτη που ο λαϊκισμός και η μισαλλοδοξία εκτρέφουν
δικτατορίσκους (Ιράν, Τουρκία). Εμείς
βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Σε ποια
κατεύθυνση θα κινηθούμε θα το αποφασίσουμε εμείς για τον εαυτό μας. Ελπίζω να επιδείξουμε σωστή κρίση. ●
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Η Αναγκαιότητα
της Ιδιωτικής Ασφάλισης

έναντι των Φυσικών Καταστροφών
του Νίκου Καραγιαννακίδη,
Δικηγόρος

Η
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Παρά το γεγονός της αύξησης των
φαινομένων φυσικών καταστροφών,
τα ποσοστά ασφάλισης έναντι αυτών
των κινδύνων εξακολουθούν και παραμένουν ακόμη και σήμερα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

ραγδαία αύξηση των
φυσικών καταστροφών,
ως απόρροια της όξυνσης του φαινομένου της
κλιματικής
αλλαγής,
αποτελεί αδιαμφισβήτητο μέγεθος που
επηρεάζει άμεσα τη νομική πραγματικότητα. Σήμερα, η ανάγκη προσφυγής
στην ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, όπως ενδεικτικά
σεισμοί, πυρκαγιές και πλημμύρες, είναι άκρως απαραίτητη, μιας και μέσω
αυτής επιτυγχάνεται ανακατανομή και
μείωση του συνδεόμενου με επαχθή
και απρόβλεπτα γεγονότα χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Αυτό οφείλεται, αφ’ ενός στην επαρκή έλλειψη ενημέρωσης, αφ’ ετέρου
στη ψυχολογία που έχουν συνήθως
οι συμπολίτες μας, που θεωρούν απίθανο να τους τύχει μία τέτοια περίπτωση - κοινώς, το "γιατί να τύχει σε
μένα". Ο μέσος πολίτης θεωρεί -αλλά
ταυτόχρονα και πιστεύει- ότι η Ασφάλιση από φυσικές καταστροφές είναι
"ακριβή", ενώ στην πραγματικότητα
μία μέση Ασφάλιση από φυσικές καταστροφές στοιχίζει κατά Μέσο Όρο
πολύ λιγότερο και από μία Ασφάλιση
Αυτοκινήτου πολύ χαμηλού κυβισμού.

Το πάντοτε επίκαιρο και μείζονος σημασίας πρόβλημα της αναμέτρησης
με τις, συχνά καταστροφικές για την
ανθρώπινη δραστηριότητα, δυνάμεις
της φύσης μετριάζεται μέσω της πλήρους νομικής κάλυψης που μπορεί να
επιτευχθεί με τη σύναψη ιδιωτικής
ασφαλιστικής σύμβασης με αντικείμενο την προστασία έναντι τέτοιου
είδους καταστροφών.

Όπως σε κάθε τομέα της αγοράς, έτσι
και στην ασφάλιση για φυσικές καταστροφές ισχύει ο απλός κανόνας
της αγοράς. Ήτοι, όσο περισσότερες
Ασφάλειες συμφωνηθούν τόσο περισσότερο πέφτει το ασφάλιστρο και τόσο
μεγαλύτερα ποσά συγκεντρώνονται.
Με επικείμενο αποτέλεσμα στο μέλλον, με μία μικρή Ασφάλιση, να καλύπτεται (λόγω του πληθωρισμού ασφαλίστρων) πολύ μεγαλύτερο ποσοστό
Ζημίας από φυσικές καταστροφές.

Μάλιστα, η αναγκαιότητα της εν λόγω
αστικής νομικής κάλυψης καθίσταται
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επιτακτική, ιδίως αν ληφθεί υπ’ όψιν
ότι το ποσοστό της κρατικής αρωγής
που προορίζεται για τους πληγέντες
(που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από
την καταβολή σε Κοινό Λογαριασμό
τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος της εισφοράς του ά. 1 παρ. 3 του
ν. 128/1975 που επιβαρύνει τα χορηγούμενα δάνεια από τα τραπεζικά
ιδρύματα) καλύπτει ένα μέρος μόνο,
συχνά επουσιώδες, της συνολικής
προκληθείσας ζημίας.

Για την επίτευξη βέβαια ενός τέτοιου

ικανού ποσοστού ασφαλίστρων θα
πρέπει να ενισχυθεί πρωτίστως η
Ασφαλιστική Συνείδηση των ιδιωτών
και να γίνει κατανοητό ότι ένας τέτοιος κίνδυνος είναι ισότιμα πιθανόν
να συμβεί στον οιοδήποτε από εμάς,
και μάλιστα σε ποσοστά πιθανότητας
σχεδόν ίδια με ένα απλό ατύχημα.
Σημειωτέον ότι από το 1993 έως το
2018 έχουν επέλθει περισσότερες
από 24.000 ζημιές από καταστροφικά γεγονότα στη χώρα μας, όπως από
σεισμούς, πυρκαγιές, βροχοπτώσεις
κ.ά. και καλύφθηκαν από ασφαλιστικές εταιρίες. Ο δε αριθμός των ζημιωθέντων και μη καλυφθέντων από
ασφαλιστικές εταιρίες, επειδή οι ιδι-

σμική δραστηριότητα, περιοχές με
συνήθη πλημμυρικά φαινόμενα κ.λπ.)
Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό
ότι μία επιχείρηση ή ένας ιδιώτης
κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή με την
απόλυτη καταστροφή από ένα τυχαίο
συμβάν ακραίων φυσικών φαινομένων και πως ο μοναδικός τρόπος διάσωσής του είναι η ασφάλισή του για
ένα τέτοιο συμβάν.
Είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις συμπολιτών μας που έχασαν μέσα σε
λίγα λεπτά "τους κόπους μίας ζωής",
τους οποίους εννοείται θα μπορούσαν
να ανακτήσουν μέσα σε λίγες ημέρες,
εάν κι εφόσον είχαν ασφαλιστεί.

"Το ποσοστό της κρατικής αρωγής που προορίζεται
για τους πληγέντες καλύπτει ένα μέρος μόνο
της συνολικής προκληθείσας ζημίας"
ώτες δεν είχαν προβεί σε ασφάλεια
από φυσικές καταστροφές, υπολογίζεται στο δεκαπλάσιο.
Στη δημιουργία Ασφαλιστικής Συνείδησης σημαντικό ρόλο καλείται να
παίξει πλέον και η Πολιτεία.
Αφ’ ης στιγμής ο κίνδυνος έχει πλέον,
λόγω της κλιματικής αλλαγής, πολύ
μεγάλες πιθανότητες να επέλθει, θα
πρέπει αντίστοιχα η Πολιτεία, ιδίως
σε περιοχές με αυξημένες πιθανότητες παρουσίασης κινδύνου, να
προβεί σε επιθετική ενημέρωση
των πολιτών και ταυτόχρονα θα
πρέπει να ξεκινήσει μία ουσιαστική συζήτηση για την υποχρεωτική
ασφάλιση τέτοιων κινδύνων σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις και
περιοχές που ο κίνδυνος αυξάνει
(π.χ. κατοικίες πλησίον σε δασικές
εκτάσεις, περιοχές με αυξημένη σει-

Κάποτε σε ένα συνέδριο ένας οικονομολόγος είχε πει, "η πιο σημαντική
επένδυση ήταν αυτή που έκανε ένας
πελάτης μου. Ήθελε να επενδύσει
200 εκατομμύρια δολάρια και μου
ανέθεσε τη σύνταξη ενός επιχειρησιακού σχεδίου με αμοιβή μόλις 10.000
δολάρια. Εγώ, μετά από μελέτη, του
είπα ότι δεν πρέπει να προχωρήσει
στη σχετική επένδυση. Όντως, δεν
προχώρησε και δικαιώθηκε από τις
εξελίξεις. Έτσι με 10.000 δολάρια
κέρδισε 199.990.000 δολάρια. Αυτή
ήταν η μεγαλύτερη επένδυση της
ζωής του με χιλιαπλάσια μάλιστα
απόδοση μέσα σε ένα μόλις έτος".
Αυτή, λοιπόν, είναι και η σημασία της
ασφάλισης από φυσικές καταστροφές, αφού με ένα πολύ μικρό ποσό
κατά μέσο όρο, μέσα σε ένα έτος μπορείς να διασώσεις τους κόπους μίας, ή
και πολλές φορές, πολλών ζωών. ●
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Editorial
Statistics never lie...
Giannis Votsaridis, President & CEO INTERLIFE
The last report of OECD "Health at a Glance" highlights
how countries differ in terms of health status and healthseeking behavior of their citizens, access to and quality
of health care. Greece’s performance reflects “modus
vivendi” of Greek People.
According to the report, Greece has severe issues
regarding Health System and Demographic Rates.
The country is listed at the 1st rank in Antibiotics
Consumption, Smoking, Mortality due to Air Pollution
and Private Health Expenses. On the contrary, Greece
figures among the countries with the lowest percentages
in Alcohol Consumption, while Public Health rates
acquired satisfactory.

The Annual General Meeting of INTERLIFE General
Insurance Company was held on 27.07.2020 at Ktima
Christidi Venue, Ano Perea Thessaloniki with the
presence of shareholders representing the majority of
the share capital.
The Company announced the results of the Year 2019. More
specifically, Revenues of the company reached €25,24
million, while the Written Premiums amounted to €68,65
million in 2019 and Equity amounted to €94,12 million.
Investments increased by 19,81%, Reserves by 12,22%.
Company’s SCR reached 176,64% (171,75% in 2018) and
MCR 655,48% (581,56 % in 2018).

• Food Donation
INTERLIFE donated 1,5 tons of food in order to
support citizens in need in the region of Karditsa
Thessaly following the severe flash floods caused by
the bad weather.
• INTERLIFE Blood Donors Team
Blood Donation is an important humanitarian act.
INTERLIFE systematically promotes Blood Donation
as a voluntary act, participating in a procedure that
can save lives and support individuals who are in need.
Blood Donation Days are organized on regular basis
at the Company’s headquarters with the voluntary
participation of the majority of the employees,
partners and family members.

Sponsorships
The honored speaker, Mayor of Thessaloniki,
Konstantinos Zervas pointed in his speech that the
economic development of Thessaloniki is a great
national challenge. He also mentioned the important
role of companies like INTERLIFE General Insurance
Company in the local economy.
In his speech titled "Insurance Industry after Corona
Virus", the President and CEO of INTERLIFE, Giannis
Votsaridis analyzed the economic impact of COVID-19
Pandemic in the Greek and International Economy.
He underlined its effects on the Insurance Market
and highlighted the importance of Public - Private
Partnerships against similar Pandemics.
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• Live Without Bullying
INTERLIFE supports kmop NGO and its "Live Without
Bullying" online project, aiming at preventing and
fighting against school and cyber bullying. "Live
Without Bullying" provides an online platform through
witch adolescents and adults have the opportunity to
discuss about bullying, seek for help, get informed and,
at the same time, preserve their anonymity.
• Heraklion Cycling Club
For 5 consecutive years INTERLIFE is supporting
the activities of "KASTRO" Cycling Club of Heraklion
providing Health Insurance and sponsoring
"Kazantzakeia", a major cycling event in the island
of Crete.
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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

Πρόεδρος & 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.
www.prosferoallios.gr

ΔΩΡΕΑ 29+ 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

κοιτάζουμε
το αύριο...
φροντίζουμε
το μέλλον!

