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Της Έφης Καραγεώργου
Σε λιγότερες και ισχυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες, όπως και σε λιγότερους και
άρτια καταρτισμένους διαμεσολαβούντες, οδηγείται η ασφαλιστική αγορά.
Αυτή είναι η εκτίμηση του διευθύνοντος συμβούλου της Eurolife Ασφαλιστική, κ.
Αλέξανδρου Σαρηγεωργίου, καθώς όπως λέει οι κανόνες του Solvency ΙΙ, που θα
τεθούν σε εφαρμογή στις αρχές του 2014, φέρνουν ριζική αναμόρφωση του πλαισίου
για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μία εταιρεία για να πάρει άδεια.
Επιπλέον πιέσεις θα ασκηθούν στην ελληνική αγορά, καθώς υπάρχουν
περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που βρίσκονται «κάτω από την κρίσιμη μάζα»,
δηλαδή είναι μικρές έως πολύ μικρές, με αποτέλεσμα η εναρμόνιση με την οδηγία
Solvency II να αυξάνει κατακόρυφα το κόστος λειτουργίας τους.
Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικές εταιρείες μετά την αποδυνάμωση του κράτους
πρόνοιας, θα κληθούν να «καλύψουν» την ανάγκη για ασφάλιση τόσο σε ατομικό και
οικογενειακό, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. «Μπορεί η ζήτηση σήμερα να
υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης, όμως είναι θέμα χρόνου πότε θα ξεκινήσει η
άνοδος, αφού η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να δώσει λύση στα θέματα υγείας,
σύνταξης και προστασίας της περιουσίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ.
Σαρηγεωργίου.
Σε ότι δε αφορά την Eurolife Ασφαλιστική (του ομίλου της Eurobank) o κ.
Σαρηγεωργίου σημειώνει ότι η εταιρεία είναι κεφαλαιακά δυνατή και πληροί ήδη τις
προϋποθέσεις του Solvency II, χωρίς να χρειαστεί επιπλέον αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου.
Όπως είναι γνωστό η Eurolife προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 27
εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2011, «απορροφώντας» τις επιπτώσεις από το
PSI+.
«Στον κλάδο Γενικών Ασφαλειών πληρούμε ήδη τις αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες
του Solvency II, ενώ στον κλάδο Ζωής εκτιμούμε ότι με τα κέρδη από τώρα μέχρι το
τέλος του 2013, δεν θα χρειαστούμε αύξηση», αναφέρει ο κ. Σαρηγεωργίου και
συμπληρώνει: «Σε κάθε περίπτωση η Eurobank, θα καλύψει τυχόν ανάγκη που θα
προκύψει για επιπλέον κεφάλαια».
Όπως λέει, η κρίση έχει επηρεάσει τη ζήτηση και τις πωλήσεις και πιο καταλυτικά την
κεφαλαιακή θέση της ασφαλιστικής αγοράς, με αποτέλεσμα να χρειάζονται (και να
γίνονται) μεγάλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η οδηγία του Solvency II θα απαιτήσει σημαντικά υψηλότερα κεφάλαια, ανάλογα με
το ρίσκο που παίρνει η κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Στην Ελλάδα πολλές εταιρείες
βρίσκονται κάτω από την κρίσιμη μάζα, δηλαδή στις μικρές και πολύ μικρές εταιρείες
θα αυξηθεί ιδιαίτερα το κόστος λειτουργίας. Οι νέες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς,
μαθηματικά θα οδηγήσουν σε λιγότερες και ισχυρότερες εταιρείες, όπως και σε

λιγότερους και καλύτερα καταρτισμένους διαμεσολαβούντες.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Σαρηγεωργίου και στην εποπτεία που ασκεί η Τράπεζα
της Ελλάδος στον ασφαλιστικό κλάδο. «Έχουμε πλέον σοβαρή εποπτεία» λέει
χαρακτηριστικά και συνεχίζει: «Έγιναν μεγάλα βήματα από την ΤτΕ για να έρθει η
εποπτεία στο επίπεδο που χρειάζεται. Και σίγουρα χρειάζεται να γίνουν και άλλα,
προς την κατεύθυνση της αξιοπιστίας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αφού οι
καταναλωτές θα αναζητήσουν «ασφάλεια» στα θέματα σύνταξης, υγείας και
προστασίας της περιουσίας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες».
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