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Οι συνέπειες της πολύπλοκης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας το
τελευταίο διάστημα, δεν αφήνουν ανεπηρέαστο κανέναν τομέα της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής, πόσο μάλλον την ασφαλιστική αγορά. Βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα
κομβικό σημείο, όπου καταστάσεις του παρελθόντος αναβιώνουν και πρωτόγνωρες
καταστάσεις διαγράφονται απειλητικά στον ορίζοντα.
Η κρίση για το Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα μεταφράζεται σε επιδείνωση της ήδη
δεινής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια, με περαιτέρω
απομείωση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, ενίσχυση της πίεσης που
ασκείται στα ασφαλιστικά ταμεία λόγω αύξησης της ανεργίας αλλά και λόγω αύξησης
του ποσοστού των ατόμων που οδηγούνται στη συνταξιοδότηση και τελικά σε
αδυναμία του συστήματος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σήμερα και πολύ
περισσότερο στο μέλλον.
Η κρίση για το μέσο Έλληνα μεταφράζεται σε ανατροπή του προϋπολογισμού και του
μακροχρόνιου προγραμματισμού του, μείωση της αγοραστικής του δύναμης, αύξηση
της ανεργίας και φυσικά αύξηση της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας που τον
περιβάλλει.
Για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά η κρίση αποτυπώνεται στη μείωση της
παραγωγής ασφαλίστρων ζωής της τάξεως του 13,8% για το πρώτο εξάμηνο του 2011
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αύξηση των εξαγορών

των

αποταμιευτικών προγραμμάτων, ενίσχυση της αγοράς των προγραμμάτων υγείας
έναντι των συνταξιοδοτικών.
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Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η αυστηρή εποπτεία μέσω της ΤτΕ αλλά και οι
επιταγές του Solvency II, θωρακίζουν την ασφαλιστική αγορά επιβεβαιώνοντας τη
φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του κλάδου και υπογραμμίζουν πως η Ιδιωτική
Ασφαλιστική Αγορά διαθέτει τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που την καθιστούν ικανό
“παίκτη” στην παροχή συντάξεων.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν από την Πολιτεία
σήμερα οι οποίες θα ανακούφιζαν σε ένα βαθμό την πίεση που ασκείται στο Σύστημα.
Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, μέσω της ΕΑΕΕ, έχει υποβάλλει αναλυτικά τις
προτάσεις της και έχει καλέσει την Πολιτεία σε σχετικό διάλογο. Θεωρούμε πως οι
αυξανόμενες απαιτήσεις στο ασφαλιστικό απαιτούν ενίσχυση της αποταμίευσης, η
οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν δοθούν στους πολίτες συγκεκριμένα φορολογικά
κίνητρα. Η ΕΑΕΕ εισηγείται τη διατήρηση των υπαρχόντων φορολογικών κινήτρων και
την ενίσχυσή τους σταδιακά στα επόμενα χρόνια. Πέρα από κάποιο αρχικό
δημοσιονομικό κόστος, τα κίνητρα αυτά θα είχαν τελικά σημαντικά οφέλη για την
Ελληνική Οικονομία ενώ το θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο που θα διέπει αυτές τις
αποταμιεύσεις θα μπορούσε να τις κατευθύνει κατά κύριο λόγο σε κρατικά ομόλογα
και το ελληνικό χρηματιστήριο στηρίζοντας έτσι σημαντικά την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

2

