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ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η μεγάλη προοπτική της ιδιωτικής ασφάλισης
ΑΡΘΡΟ

Του Γιάννη

Χαχζηθίοδοσιου
Ό Γιάννης Χαιζηθεοδοσίου
είναι πρόεδρος ιης ΕΕΑ

Η

χρονική συγκυρία που βρίσκει την οικονομία
σε μία προσπάθεια ανάκαμψης σε συνδυασμό

με τις αντιλήψεις της κυβέρνησης για την
αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα λειτουργούν
ευνοϊκά για τον κλάδο, ο οποίος επίσης έχει
εισέλθει σε περίοδο ωριμότητας από οικονομική,
τεχνολογική και προίοντική παρου¬

σία.
Για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι ευδιάκριτο ότι ο τομέας
των επικουρικών συντάξεων -όπως έχει ανακοινωθεί και από
τους κυβερνητικούς παράγοντες- αποτελεί μια πρώτη και κοντινή
χρονικά ευκαιρία για να επιτευχθεί μεγάλη εξέλιξη. Και μπορούν
να ανταποκριθούν με απόλυτη επάρκεια.
Η είσοδος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον Β' πυλώνα, και
η συμπληρωματική λειτουργία της με το κοινωνικό κράτος, θα
σηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό του όλου συστήματος, το
οποίο σήμερα αναγνωρίσιμα πάσχει.
Σαφώς θα παραμείνει -και έτσι πρέπει- ο κεντρικός ρόλος
της κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος όμως μπορεί να στηρνχθεί
με επάρκεια από τον ιδιωτικό τομέα ώστε όλη η δομή του
να μετεξελιχθεί και τελικά να λειτουργεί υπέρ των
πολιτών και της πολιτείας.
Αυτός ο ρόλος του κοινωνικού κράτους, που προσωπικά
όπ είναι αδιαπραγμάτευτος, θα ενισχυθεί με την ιδιωτική
ασφάλιση, διότι η σημερινή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Η κόπωση του ασφαλιστικού συστήματος είναι εμφανής,
η αδυναμία κάλυψης των αυξημένων αναγκών ίου κοινωνικού
συνόλου είναι αναγνωρίσιμη από όλους, οπότε και η ενεργότερη
συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης, είναι ένα επιβεβλημένος
μονόδρομος.
Το ίδιο, δηλαδή μονόδρομος, είναι και η στήριξη του κρατικού
συστήματος Υγείας, το οποίο επίσης κανείς δεν αμφισβητεί ότι
ως κοινωνική κρατική παροχή αδυνατεί να εξυπηρετήσει στον
βαθμό που θα προκαλούσε ικανοποίηση στους πολίτες.
Όλοι αναγνωρίζουν την επάρκεια του ιατρικού - νοσηλευτικού
προσωπικού, όλοι αναγνωρίζουν τη δυναμικότητα του συστήμαιος υγείας. Όμως, είναι γνωστό ότι η εξυπηρέτηση, ο χρόνος
συστήματος

πιστεύω

διαχείρισης των περιστατικών βρίσκεται σε έναν διαρκή κορεσμό.
Την ίδια ώρα, όλοι γνωρίζουν όπ υπάρχουν 1 ,5 εκατομμύριο
ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας.
Επίσης όλοι γνωρίζουν ότι οι πολίτες πληρώνουν περίπου
5 δισ. ευρώ τον χρόνο από την τσέπη τους για παροχές ιδιωπκής
υγείας.
Για να μη συνεχιστεί αυτό το αδιέξοδο, για να μη συνεχιστεί
αυτή η οικονομική εξάντληση των πολιτών, θα πρέπει και εδώ
να αξιοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να στηρίξουν και το
σύστημα Υγείας. Έχουν και τις δυνατότητες και την
Και έχει αναλυθεί από αρμοδίους ότι η λειτουργία
ΣΔΓΤ αποτελεί μια ιδανική πρώτη λύση για την πολιτεία ώστε
να δημιουργήσει νέες κοινωνικές παροχές στην Υγεία, βελτιωμένες,
επαρκείς, και σύγχρονες.
Σε όλες αυτές τις μεταβολές που προτείνονται, οφείλουμε
να παρατηρούμε προσεκτικά τη διεθνή παρουσία του κλάδου
και να αντλούμε παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική.
Τι ισχύει σήμερα; Η ασφαλιστική βιομηχανία είναι σε υψηλή
θέση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. ' Εχει πολλαπλά
εχέγγυα για τη λειτουργία της, είναι μεγάλος επενδυτής, ελέγχεται
από αυστηρές αρχές και υπόκειται σε διαρκή παρακολούθηση.
κοινωνικό

τεχνογνωσία.

Όλα αυτά αποτελούν ικανή συνθήκη και για περαιτέρω
Και αφού συμβαίνουν σε άλλες χώρες, εύκολα μπορούν
εξελίξεις.

να υιοθετηθούν και εδώ.
Στο πλαίσιο αυτό εκτιμώ ότι και οι φυσικές καταστροφές
είναι ένας τομέας όπου η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να συνεργαστεί
με το κράτος. Και να συντελέσει στην πραγματική
των πολιτών και της περιουσίας τους από τέτοια συμβάντα.
Υπάρχει μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και όσο πιο
γρήγορα υπάρξει μια θετική έκβαση τόσο καλύτερα. Δυστυχώς,
τα τελευταία χρόνια, έχουμε γίνει μάρτυρες πολύ σοβαρών
φυσικών καταστροφών στη χώρα μας. Μάνδρα,
Μάτι, είναι τα πιο πρόσφατα. Δεν θα ήταν πιο διαχειρίσιμη η
κατάσταση αν ήταν περισσότεροι οι συμπολίτες μας και οι
επαγγελματίες που είχαν φροντίσει να ασφαλιστούν; Σίγουρα
προστασία

περιστατικών

ναι, καθώς οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών και οι
προσπάθειες επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων θα ξεκινούσαν
νωρίτερα και κάτω από καλύτερες συνθήκες. Είναι γνωστό πως
σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτή η συνεργασία καθώς το κράτος
δεν μπορεί -ακόμα και στις καλύτερες οικονομίες- να επωμιστεί
το βάρος αποζημιώσεων μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής.

Με μία ιδιωτική ασφάλιση στην περιουσία του ο πολίτης
περισσότερο προστατευμένος και ο επιχειρηματίας
βλέπει την επιχείρησή του πιο «θωρακισμένη».
Σε αυτές τις αναμενόμενες και επιβεβλημένες εξελίξεις θα
είναι θετικό να υπάρξουν και φοροκίνητρα. Η στήριξη των
πολιτών και των επιχειρήσεων που συνάπτουν ιδιωτικά
είναι μια ιδανική υποβοήθηση ώστε η ελληνική
κοινωνία και οικονομία να προχωρήσουν ένα βήμα μπροστά
και να ακολουθήσουν την πεπατημένη των άλλων χωρών του
κόσμου όπου η ιδιωτική ασφάλιση είναι απόλυτα ενσωματωμένη
με την εξέλιξη, την πρόοδο, την ευημερία. Σε αυτές ης κοινωνίες
που ο κλάδος αποτελεί συνώνυμο της ζωής και του πολιτισμού.
Ανασταλτικός παράγοντας αυτής της εξέλιξης στη χώρα μας
είναι σίγουρα οι παρωχημένες νοοτροπίες και οι ιδεοληπτικές
προσεγγίσεις. Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε ταμπού
ένα ιδιωηκό ασφαλιστήριο και να προσαρμοστούμε σης διεθνείς
καλές πρακτικές. Όταν ο υπόλοιπος κόσμος προχωρά, εμείς
δεν μπορούμε να μένουμε πίσω. Είναι παράλογο να πιστεύουμε
ότι πρέπει να διατηρηθεί το ίδιο καθεστώς, το οποίο αποδεδειγμένα
δεν μπορεί να στηρίξει τις σύγχρονες ανάγκες, καθώς
αυτές ολοένα και αυξάνονται.
Ο ασφαλιστικός κλάδος, με τους άριστα καταρτισμένους
επαγγελματίες, είναι σε θέση να δώσει λύσεις, να βελτιώσει το
βιοτικό επίπεδο του Έλληνα, να τον κάνει να νιώσει ασφάλεια
για το μέλλον του και ταυτόχρονα να στηρίξει την οικονομία
αισθάνεται

ασφαλιστήρια

της χώρας. Πρόκειται για κατάσταση «νΛη-win» που δεν μπορούμε
σε καμία περίπτωση να αφήσουμε να περάσει ανεκμετάλλευτη.
Και όσο νωρίτερα ερμηνεύσουμε τις προκλήσεις της εποχής
και αξιοποιήσουμε σημαντικά εργαλεία όπως την τεχνολογική

εξέλιξη και την επάρκεια της νέας γενιάς των ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών, τόσο περισσότερα κέρδη θα έχουμε.
ISID.I3 11.1234/

