ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ πωò ο ασφαλιστικüò
κλÜδοò στην ΕλλÜδα παρουσιÜζει, üι-
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αχρονικÜ, σημαντικÞ υστÝρηση Ýναντι

των Üλλων χωρþν τηò ΕυρωπαßκÞò
¸νωσηò (0,3% συμμετοχÞ στο σýνολο παραγωγÞò lnsurance Europe των
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ρα απü την υιοθÝτηση σýγχρονων τεχνο-

λογικþν εφαρμογþν, θα μποροýσε να
γßνει και μεßωση του 15% φüρου ασφαλßστρων, τη στιγμÞ που σε παρüμοιεò
αγορÝò τηò ΕΕ το ποσοστü αυτü εßναι
πολý χαμηλüτερο (Ρουμανßα, Λιθουα-

νßα, Κýπροò Ο%, Βουλγαρßα Ζ%, Ισπανßα
3.500 περßπου ασφαλιστικþν επι6%, Πορτογαλßα 9%).
χειρÞσεων, 350 ευρþ κατÜ κεφαλÞν
Ευρýτερη ενημÝραιση üχι μüνο των ΚαασφÜλιστρα Ýναντι 2,000 ευρþ του
ταναλωτþν
για τα κλασικÜ ασφαλιστιμÝσου üρου στην ΕΕ, περßπου 2%ποκÜ προßüντα (υγεßαò, σýνταξηò, κατοισοστü ασφαλßστρων επß του ΑΕΠ τηò
Του Γιþργου Κουτ[νο"
κßαò κλπ) αλλÜ και των ΕπιχειρÞσεων
χþραò Ýναντι του περßπου Β% κατÜ
ΕΕ).
Με
üρο
στιò
χþρεò
τηò
ΒÜ
για την ασφαλιστικÞ κÜλυψη σýγχρομÝσο
νων αναγκþν τουò üπωò ΑστικÞ Ευθýση τα στοιχεßα αυτÜ, εßναι προφανÝò
πωò η εγχþρια ασφαλιστικÞ αγορÜ Ýχει τερÜστιεò νη, κßνdυνοι διαüικτýου.
Δημιουργßα νÝων παραγωγικþν σχημÜτων ασφαπροοπτικÝò ανÜπτυξηò.
λιστικÞò διαμεσολÜΒησηò (ιüιαßτερα στουò Μεσßτεò
Εßναι επßσηò γνωστü πωò η νÝα κοινωνικο-οικονομιΑσφαλßσεων) μÝσω συνεργειþν και συγχωνεýσεων,
κÞ κατÜσταση που üιαμορφþνεται μετÜ τη 10ετÞ οικονομικÞ κρßση, δημιουργεß νÝεò θετικÝò προκλÞσειò
με ανοιχτοýò "ορßζοντεò" στα θÝματα αξιοποßησηò τηò
Απαιτοýν
τεχνολογßαò,
επικοινωνßαò και ανÜπτυξηò, Προò ιην
την
ασφαλιστικÞ
αγορÜ.
üμωò
üιαμια
για
κατεýθυνση
αυτÞ,
ßσωò θα μποροýσαμε να φαντασýγχρονη
και
πιο
τεχνοκρατικÞ
προσÝγγιφορετικÞ,
στοýμε και την ενεργοποßηση ευρωπα'ßκþν φορÝων
ση του θεσμοý τηò ΙüιωτικÞò ΑσφÜλισηò.
ασφαλιστικÞò üιαμεσολÜΒησηò (χαρακτηριστικü παΓια την αναΒÜθμιση - ανÜπτυξη αυτÞò τηò ανþρινα
πωò
αγορÜò,
πρÝπει
αντιληφθοýμε
το
ΒασιρÜüειγμα η πρüσφατη εßσοdοò τηò διεθνοýò εταιρεßμηò
αò Howden μÝσω τηò Matrix Brokers).
κü μÞνυμα των εξελßξεων, εßναι εκσυγχρονισμüò και
ουσιαστικÞ μεταρρýθμιση. Εßναι ανÜγκη να υπÜρξει
εξορθολογισμüò στο πνεýμα τηò ευρωπαßκÞò πρακτικÞò εμπειρßαò.
Οι üιÜφορεò συζητÞσειò για τη συμμετοχÞ τηò ΙδιωτικÞò ΑσφÜλισηò σε συνεργασßα με τη Δημüσια ΚοινωνικÞ ΑσφÜλιση, σε θÝματα συντÜξεων, υγεßαò και
αντιμετþπισηò των οικονομικþν συνεπειþν απü φυσικÝò καταστροφÝò, dημιουργοýν ΒÜσιμεò ελπßüεò
αναΒÜθμισηò τηò αγορÜò. Ωστüσο, αυτÞ η αναΒÜθμιση δεν μπορεß απλÜ και μüνο να επÝλθει με συντε-
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χνιακÝò πρωτοΒουλßεò τηò'Ενωσηò Ασφαλιστικþν

Εταιρειþν ΕλλÜüοò Þ με παρεμΒÜσειò του Επαγγελματικοý Επιμελητηρßου Þ με τυπικÞ γραφειοκρατικÞ
συμμüρφωση στο νομοθετικü πλαßσιο Þ με επιμüρφωση Ασφαλιστþν επß κλασικþν ασφαλιστικþν προ[üντων. Ειδικüτερα, χρειÜζονται:
ΤεχνοκρÜτεò με ευρýτερη εμπειρßα και εξειδικευμÝνη τεχνογνωσßα, που να λειτουργÞσουν ωò ανεξÜρτητοι αντικειμενικοß ΣýμΒουλοι τηò Πολιτεßαò στουò
διÜφορουò κλÜδουò ασφαλßσεων.
ΕυÝλικτο θεσμικü και ευνοßκü φορολογικü πλαßσιο
που, χωρßò πολιτικÝò ιüεοληψßεò, να ΒοηθÜ στην ανÜπτυξη τηò ΙδιωτικÞò ΑσφÜλισηò.
Βελτßωση τηò ποιüτηταò αλλÜ και του κüστουò τηò
ασφÜλισηò υπÝρ του ΚαταναλωτÞ. Προò τοýτο, πÝ-

Στο πλαßσιο τηò ενιαßαò ευρωπαßκÞò αγορÜò η οποßα
προσφÝρει þριμεò λýσειò στον τομÝα τηò ΑσφÜλισηò
και στην εποχÞ τηò σýγχρονηò τεχνολογßαò üεν δικαιολογοýνται ολιγωρßεò Þ εμμονÝò σε εγχþριεò πρακτικÝò ανÜπτυξηò με μειωμÝνη εμΒÝλεια στο μÝλλον.

*Ο

Γιþργοò Κουτßναò εßναι Εμπειρογνþμων Ασφαλßσεων κοι Διευθýνων ΣýμΒουλοò τηò "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ lnsuronce Brokers, ΑνταποκριτÝò Lloyd's" (gkouti nas@

gkoutinas.gr).

