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Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ζωής & Συντάξεων της ΕΑΕΕ
∆ιευθύνων Σύµβουλος EFG Eurolife Ασφαλιστικής
Κυρίες και Κύριοι καληµέρα σας,
Αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκοµαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τους
διοργανωτές για την πρόσκληση. Το θέµα των συντάξεων και της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι
σοβαρό και σήµερα το εξετάζουµε από µια διαφορετική σκοπιά: Poker or Chess; Είναι ζήτηµα
τακτικής και τύχης ή ζήτηµα στρατηγικής και µεθοδικότητας;
∆ιανύουµε µια εποχή συστηµικών αλλαγών και συστηµικών κινδύνων, µεγάλων συστηµικών
κινδύνων και ριζικών συστηµικών αλλαγών, σε όλους τους χώρους και όλα τα επίπεδα. Το
ασφαλιστικό ζήτηµα, είναι ένα από τα πιο σηµαντικά τόσο στην κοινωνική και οικονοµική, όσο και
στην πολιτική σκακιέρα, και παρακολουθούµε µε έντονο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, οι οποίες
δυστυχώς, εν πολλοίς µοιάζουν µε αντιδράσεις σε προβλήµατα από καιρό γνωστά µεν,
εντεινόµενα δε, ως επακόλουθο της παρούσας κρίσης: έντονη πίεση στα ασφαλιστικά ταµεία
λόγω της ανεστραµµένης δηµογραφικής πυραµίδας, της αύξησης της ανεργίας και των
αποζηµιώσεων λόγω των απολύσεων αλλά και λόγω αυτών που εξαναγκάζονται σε πρόωρη
συνταξιοδότηση.
Σε αυτά τα φαινόµενα θα προσέθετα και τρεις µακροοικονοµικές τάσεις που θεωρώ πως θα
επηρεάσουν την οικονοµία και ειδικότερα την ασφαλιστική αγορά το επόµενο διάστηµα:
1. Την αποµόχλευση, το γρήγορο deleveraging της οικονοµίας από µια µόχλευση
δεκαετιών, που οδηγεί ήδη στη δραστική µείωση των κυβερνητικών και ιδιωτικών
δαπανών και επενδύσεων, δηλαδή τελικά στη µείωση της ζήτησης και πιέζει αρνητικά
ασφαλώς και την ανάπτυξη τόσο των ασφαλιστικών εργασιών όσο και των
συνταξιοδοτικών προγραµµάτων.
2. Την ασφυκτική πίεση που δηµιουργείται στα περισσότερα ασφαλιστικά συστήµατα,
τόσο στον τοµέα των συντάξεων όσο και στον τοµέα της υγείας καθώς οι baby
boomers µπαίνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης.
3. και πιο µακροοικονοµικό φαινόµενο αν θέλετε, τη µεταφορά του πλούτου, της
παραγωγής, αλλά σύντοµα και της κατανάλωσης από τη ∆ύση στην Ανατολή.
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∆ηλαδή, φοβάµαι ότι έχουµε µπροστά µας µία φτωχότερη Ευρώπη που σήµερα αποταµιεύει
λιγότερο για το µέλλον, και στην οποία θα απελευθερωθεί σταδιακά στα επόµενα χρόνια, ένα
κύµα πολυάριθµων και απαιτητικότερων συνταξιούχων.
Εστιάζοντας στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη χώρα µας, θα µπορούσε κανείς να
προσοµοιάσει την κατάσταση που επικρατεί µε µια παρτίδα poker: κάθε παίκτης, κάθε
ασφαλιστική εταιρεία δηλαδή, έχει στα χέρια της τα δικά της «προσωπικά» χαρτιά: τη φήµη και την
αξιοπιστία, την οργάνωση και την τεχνογνωσία αλλά και την καινοτοµία (σαν άσσο κρυµµένο στο
µανίκι).
Στο κέντρο του τραπεζιού µοιρασµένα τα κοινά για όλους φύλλα:
•

Solvency II & Νέο αυστηρότερο καθεστώς Εποπτείας υπό την ΤτΕ, που αξίζει να
σηµειώσω εδώ πως έχοντας ακόµη πολλή δουλειά µπροστά της, εργάζεται γρήγορα
και µεθοδικά για να καλύψει κενά δεκαετιών.

•

∆ιαρθρωτικές Αλλαγές προς πολλές κατευθύνσεις τόσο από την ΤτΕ και την ΕΙΟΡΑ την
ευρωπαϊκή αρχή, όσο και από άλλες αρχές όπως η Γ.Γ.Καταναλωτή.

•

Οικονοµική Συγκυρία και επιπτώσεις της, δηλαδή αποµείωση του ενεργητικού των
ασφαλιστικών ισολογισµών και ταµείων έναντι υψηλών υποχρεώσεων χτισµένων σε
δεκαετίες που επικρατούσαν ευνοϊκότερες επενδυτικές συνθήκες και τέλος

•

Άλλες παράµετροι και δείκτες όπως η ανεργία, το δηµογραφικό, οι κεφαλαιαγορές.

Θα µπορούσε να πει κανείς πως ο παίκτης που θα κάνει τον καλύτερο συνδυασµό φύλλων
κερδίζει! Μοιάζει όµως στ’ αλήθεια η ασφαλιστική αγορά µε τυχερό παιχνίδι;
Αν κοιτάξουµε πιο προσεκτικά θα δούµε πως σηµαντικές παράµετροι ανατρέπουν αυτό το
σενάριο: αφενός πρέπει όλοι να παίξουµε µε όλα τα φύλλα και αφετέρου τίποτα στην ασφαλιστική
αγορά δεν έχει να κάνει µε την τύχη!
Τα κοινά χαρτιά δεν µας έτυχαν γι’ αυτό µόνο το γύρο! Αφενός το Solvency II και η
αυστηρότερη εποπτεία είναι τα δεδοµένα που θεµελιώνουν µια νέα εποχή αξιοπιστίας για την
αγορά µας και επιζητούν να αποκαταστήσουν γοργά τη λαβωµένη φερεγγυότητα του κλάδου.
Αφετέρου, η οικονοµική κατάσταση όπως διαµορφώνεται και οι αρνητικοί µακροοικονοµικοί
δείκτες δεν είναι φαινόµενα παροδικά αλλά καταστάσεις που θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν
την οικονοµία και την κοινωνία, φοβούµαι για µεγάλο διάστηµα, και τα οποία θα πρέπει να
αξιολογήσουµε επαρκώς, και να συνυπολογίσουµε στα εταιρικά µας business plans. ∆εν ξέρω για
εσάς, πάντως εµένα µου µοιάζει περισσότερο για παιχνίδι στρατηγικής!
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Τι έχει γίνει όµως µέχρι σήµερα στη χώρα µας στον τοµέα των συντάξεων;
Αναφορικά µε τον 1ο Πυλώνα, την Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, αν και υπάρχουν ακόµα
µεγάλα περιθώρια βελτίωσης, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε πως έχουν γίνει σοβαρά βήµατα
προκειµένου να µειωθεί το υψηλό λειτουργικό κόστος και η κακοδιαχείριση, µε βασικό πρώτο βήµα
την ενοποίηση των ταµείων. Στον 2ο πυλώνα, την Επαγγελµατική Ασφάλιση δηλαδή, όπως
φαίνεται και από το Ν. 3029/2002 η Πολιτεία εδώ και 9 χρόνια αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης
του θεσµού. Ο νόµος αυτός όµως, δεν έχει φέρει µέχρι σήµερα κανένα αποτέλεσµα, για δυο
κυρίως λόγους: πρώτον λόγω ασάφειας στη φορολογική ρύθµιση που τον διέπει και εποµένως
την ουσιαστική απουσία φορολογικών κινήτρων, και δεύτερον διότι αντί να χρησιµοποιήσει την
υπάρχουσα υποδοµή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών υπό την εποπτεία της πολιτείας για τη
δηµιουργία αυτών των ταµείων, ο νοµοθέτης εδώ επιχειρεί τη δηµιουργία άλλων φορέων Ιδιωτικού
∆ικαίου, οι οποίοι κατά κανόνα είναι µικρού µεγέθους, µε ποσοστιαία υψηλά λειτουργικά κόστη,
όπου κατά τεκµήριο θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει η τεχνογνωσία και οι υποδοµές που
απαιτούνται για να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά. Αξίζει να αναφέρουµε εδώ πως στα 9 Ταµεία
Επαγγελµατικής Ασφάλισης που έχουν συσταθεί τα τελευταία εννέα χρόνια, συµµετέχει µόλις το
0,4% του συνόλου των εργαζοµένων. Τέλος αναφορικά µε τον 3ο Πυλώνα την ατοµική ασφάλιση
δηλαδή, η όποια στήριξη του θεσµού υπήρχε µέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων
συζητείται σήµερα να περιοριστεί σηµαντικά µε την περαιτέρω µείωση των φοροαπαλλαγών.
Έτσι στην Ελλάδα σήµερα αντί για ένα ορθολογικό σύστηµα τριών Πυλώνων, έχουµε
ουσιαστικά ένα µόνο Πυλώνα αφού και ο 2ος, όπου υφίσταται, είναι στην πραγµατικότητα
υποχρεωτικός και κρατικός (επικουρικά ταµεία), άρα όµοιος µε τον 1ο. Έχοντας λοιπόν τον 1ο
πυλώνα να καλύπτει λοιπόν το 98,1% των συντάξεων – όπως αναφέρει σε µελέτη του ο καθηγητής
κύριος Πλάτων Τήνιος - ουσιαστικά εξαφανίζει (crowd out) ύπαρξη 2ου και 3ου Πυλώνα.
Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, έχει κατ’ επανάληψη διατυπώσει µέσω της ΕΑΕΕ τις θέσεις της
για την επίλυση του ασφαλιστικού, θέσεις τις οποίες και είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε µε την
Πολιτεία και τους εµπλεκόµενους φορείς προκειµένου να τις κάνουµε πράξη. Κι αξίζει εδώ να
σηµειώσουµε, πως όταν πριν ενάµιση χρόνο άνοιξε ο διάλογος για το ασφαλιστικό η Πολιτεία
έκρινε πως η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είχε θέση σ’ αυτό το τραπέζι. Θεωρούµε πως η επίλυση του
συνταξιοδοτικού ζητήµατος απαιτεί συνεργασία της Ασφαλιστικής Αγοράς, της Πολιτείας αλλά
και όλων των ενδιαφερόµενων φορέων για την άµεση δηµιουργία ασφαλιστικών αποθεµάτων για
τη σύνταξη. Οι αυξανόµενες γεωµετρικά απαιτήσεις στο ασφαλιστικό απαιτούν πολύ απλά
αύξηση της αποταµίευσης και µπορούν να λυθούν οριστικά εάν ληφθούν διαρθρωτικά µέτρα,
συµπληρωµατικά προς το υπάρχον αναδιανεµητικό σύστηµα, µέτρα τα οποία θα επιτρέψουν την
παράλληλη

οικοδόµηση

και

ενός

κεφαλαιοποιητικού

συστήµατος

συντάξεων.

Ενός

κεφαλαιοποιητικού συστήµατος συντάξεων, όπου ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας θα έχει το δικό
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του αποταµιευτικό συνταξιοδοτικό λογαριασµό σε ατοµική ή οµαδική βάση. Για να γίνει όµως
αυτό χρειάζεται κατά την άποψή µας να δοµηθεί ένα σύστηµα κεφαλαιοποίησης, που θα
στηρίζεται σε τρεις πυλώνες : φορολογικά κίνητρα, θεσµικό πλαίσιο και εποπτεία.
Θεωρούµε πως παρά τη δύσκολη συγκυρία ή µάλλον ειδικά λόγω αυτής (λόγω δηλαδή της
αποµείωσης των αποθεµατικών των ταµείων και της αποδυνάµωσης της αποταµιευτικής
δυνατότητας των πολιτών) η ενίσχυση της αποταµίευσης µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν δοθούν
στους πολίτες συγκεκριµένα φορολογικά κίνητρα. Άλλωστε, σύµφωνα µε την πρόσφατη έρευνα
του ΙΟΒΕ για τις συντάξεις, που παρουσιάστηκε προ ηµερών, το κόστος των φορολογικών
κινήτρων για την ιδιωτική ασφάλιση το 2009 ανήρχετο µόλις σε 143εκατ.€ . Εάν, διατηρώντας τα
όρια του παλαιού συστήµατος, είχαµε πλήρη απαλλαγή των ασφαλίστρων από τη φορολογία
εισοδήµατος, το κόστος για το ∆ηµόσιο θα ανέβαινε στα 240εκατ€. Από την άλλη πλευρά, οι
επενδύσεις των αποθεµατικών των ασφαλιστικών εταιρειών ανήρχοντο το 2010 σε

11,3δις€.

Πιστεύουµε πως εάν αντί να µειωθούν τα φορολογικά κίνητρα, όπως µε ανησυχία ακούµε πως
µελετάται, ενισχύονταν σταδιακά – και τονίζω ότι δεδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας αυτό θα
µπορούσε να γίνει σταδιακά µέσα στα επόµενα 5 χρόνια σε βήµατα – τότε και οι επενδύσεις των
ασφαλιστικών αποθεµάτων θα αυξάνονταν γεωµετρικά. Σύµφωνα µε υπολογισµούς της ΕΑΕΕ εάν
είχαµε τους ευρωπαϊκούς µέσους όρους επενδύσεων, τότε τα ασφαλιστικά αποθέµατα που θα
πήγαιναν να ενισχύσουν κατευθείαν την ελληνική κεφαλαιαγορά θα ξεπερνούσαν τα 110δις€.
Πιστεύουµε πως η κρίση δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για τη µη πράξη. Πιστεύουµε
πως η στιγµή για αλλαγές είναι σήµερα!
Θεωρούµε πως η Ιδιωτική Ασφάλιση µπορεί και πρέπει να λειτουργήσει συµπληρωµατικά προς
τον κρατικό τοµέα καθώς διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν τον
καταλληλότερο φορέα για την υλοποίηση αυτού του κεφαλαιοποιητικού συστήµατος, δηλαδή την
ύπαρξη υποδοµής, που σηµαίνει ανθρώπινο δυναµικό, κεφάλαια, µηχανογράφηση, τεχνογνωσία
ειδικά στη δυνατότητα παροχής σύνταξης, και βεβαίως σηµαντική εµπειρία στους τοµείς αυτούς.
Λειτουργούµε πλέον υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, µε κριτήρια Φερεγγυότητας που
ήδη υπαγορεύονται από το Solvency II σε όλα τα επίπεδα από την ανάληψη κινδύνου µέχρι την
αποζηµίωση. Σηµειώστε εδώ ότι Solvency II δε σηµαίνει µόνο κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά και
κανόνες για την αξιόπιστη λειτουργία µιας ασφαλιστικής εταιρίας. Ο κλάδος λοιπόν της Ιδιωτικής
Ασφάλισης, µέσα σε αυτό το αυστηρό θεσµικό πλαίσιο, µπορεί άµεσα να δώσει τη λύση που
χρειάζεται. Λύση σε όλα τα επίπεδα, από το στάδιο της συσσώρευσης µέχρι την παροχή της
ισόβιας σύνταξης.
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Κυρίες και Κύριοι,
Το πρόβληµα της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού είναι αλληλένδετο µε την δηµοσιονοµική
ισορροπία που είναι πλέον γενικά αποδεκτό ζητούµενο. Εάν δεν υπάρξει συµπληρωµατική
αποταµίευση για τις συντάξεις, αποταµίευση που θα προκύψει µόνο δοθούν συγκεκριµένα
φορολογικά κίνητρα στο 2ο και 3ο Πυλώνα, τότε οι επόµενες γενιές θα αντιµετωπίσουν
σοβαρότατο πρόβληµα επιβίωσης µε αντίκτυπο στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα.
Ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης έχει καταθέσει τις προτάσεις του. Πιστεύω πως ωρίµασε η
στιγµή αυτές τις προτάσεις να τις συζητήσουµε µε την Πολιτεία, κάπου να συµφωνήσουµε, κάπου
να διαφωνήσουµε, αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνουµε ένα πρώτο βήµα προς την οριστική και
µακροπρόθεσµη λύση του ασφαλιστικού.
Σας ευχαριστώ!
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