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Η.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ

Πνιηηηθή ηαζεξφηεηα θαη Γηαθάλεηα

Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε

 Αλνηρηφ θαη Απνδνηηθφ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ χζηεκα



Πνιηηηθή ηαζεξφηεηα θαη Γηαθάλεηα

 ηαζεξφηεηα θαη δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 
πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο

 Γεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε: ιηγφηεξν 
θξάηνο/κηθξφηεξα ειιείκκαηα/ζηαδηαθή κείσζε 
επίζεκνπ θαη αθαλνχο δεκφζηνπ 
ρξένπο/κεηαθίλεζε θηλδχλσλ πγείαο-ζπληάμεσλ 
ζηνπο πνιίηεο

 Αμηφπηζην θαη απνδνηηθφ ζχζηεκα δηθαηνζχλεο

 Γηεζλέο πεξηβάιινλ: αλαζχλζεζε θαη 
επηζηξνθή ζηηο αξρέο ηνπ θαλνληζηηθνχ 
πιαηζίνπ Glass-Steagal Act (1933)



Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε

 Νέα ηζηνξηθή θάζε, κε ζρεηηθή ελίζρπζε ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα κε κεηαθίλεζε πφξσλ απφ ηνλ 
δεκφζην ηνκέα

 Δληνπηζκφο θαη αλάπηπμε ηνκέσλ πςειήο 
αληαγσληζηηθφηεηαο (λαπηηιία-πνιιαπιέο 
κνξθέο ηνπξηζκνχ-βηνινγηθή γεσξγία-
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο), κε ηελ ζπκβνιή 
μέλσλ νκίισλ (ηερλνγλσζία - θεθάιαηα)

 Γηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία θαη βειηίσζε 
αληαγσληζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ (ηδησηηθψλ 
θαη δεκφζησλ) 



Αλνηρηφ θαη Απνδνηηθφ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ χζηεκα

 Απζηεξφηεξε επνπηεία θνξέσλ θαη 

πξαθηηθψλ, ζηνλ ηξαπεδηθφ, αζθαιηζηηθφ 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα

 πγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ, αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ  θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ: θεθαιαηαθή ελίζρπζε θαη 

έιεγρνο απφ μέλνπο νκίινπο 



πκπεξάζκαηα γηα ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά

 Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη Μλεκνλίνπ ηνπ 2010, 
ηφηε ζηαδηαθά ζα αξρίζνπλ λα πινπνηνχληαη νη παξαπάλσ 
πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο πνπ ζα 
επηηξέςνπλ ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 
αζθαιηζηηθήο αγνξάο.

 ηελ πεξίνδν 2010-2020, νη εμειίμεηο ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά 
ζα θηλνχληαη γχξσ απφ δχν άμνλεο: (α) ηελ εγθαηάζηαζε, 
ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 
Solvency II, θαη (β) ηελ νξηζηηθή αλαηξνπή ηνπ ηζνδπγίνπ 
θνηλσληθήο/ηδησηηθήο αζθάιηζεο ππέξ ηεο δεχηεξεο.

 Ο πξψηνο παξάγνληαο ζα εληζρχζεη ην αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα ησλ κεγάισλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη ζα 
πξνθαιέζεη κεγάιεο θιίκαθαο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο 
κεζαίσλ/κηθξψλ εηαηξηψλ.

 Ο δεχηεξνο παξάγνληαο ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 
κεηάβαζε ηεο αγνξάο απφ ηελ θάζε ηεο ππν-αλάπηπμεο ζηελ 
θάζε ηεο αλάπηπμεο.  



«Μλεκφλην» γηα ηελ 

αζθαιηζηηθή αγνξά

 Ζ θχξηα ηάζε ηεο δεθαεηίαο 2010-2020 ζα δηέπεηαη απφ 
ηελ ζρεηηθή κείσζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηνπ 
πιεζπζκνχ ζηνπο ηνκείο ησλ ζπληάμεσλ, ηεο πγείαο θαη 
ηεο απαζρφιεζεο, θαη ηελ ζπλεπαγφκελε πεξηζζφηεξν 
εμαηνκηθεπκέλε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ απφ ηνπο 
πνιίηεο.

 Ζ ηάζε απηή ραξαθηεξίδεη νξηδφληηα φιεο ηηο 
αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη έρεη επηηαζεί κεηά ηελ κεγάιε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008.

 Κχξην ζπκπέξαζκα: Οη θνξείο ηεο Ηδησηηθήο 
Αζθαιηζηηθήο Αγνξάο πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 
ζέζνπλ ζε εθαξκνγή έλα καθξνπξφζεζκν Πξφγξακκα 
Αλάπηπμεο θαη ηαζεξφηεηαο ηεο αγνξάο (Μλεκφλην ηεο 
αζθαιηζηηθήο αγνξάο).



ηη.   Φάζε  Αλάπηπμεο Διιεληθήο Αζθαιηζηηθήο       

Αγνξάο

πγθξηηηθή Αλάιπζε Αζθαιηζηηθψλ Αγνξψλ



 Θέζε ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο: Φάζε 4b/C (ππφ-αλάπηπμε 
αζθαιηζηηθή αγνξά)

 Δξψηεκα: πξνυπνζέζεηο πξνζέγγηζεο Φάζεο 4a/D

(αλαπηπζζφκελε αζθαιηζηηθή αγνξά)



Υαξαθηεξηζηηθά Αλαπηπζζφκελεο 

Αζθαιηζηηθήο Αγνξάο

 Ζ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο είλαη ε κεγαιχηεξε 
ζηελ ηζηνξία ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο, θαη θαζνξίδεη ηελ 
κεηάβαζε απφ ηελ «ππφ-αλάπηπθηε» ζηελ 
«αλαπηπζζφκελε» αγνξά 

 Σα ζπλνιηθά αζθάιηζηξα έρνπλ μεπεξάζεη έλα θξίζηκν 
ειάρηζην κέγεζνο ησλ 3 δηζ. δνιαξίσλ

 Γηαηήξεζε εηήζηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζε πςειά επίπεδα

 Γηαθάλεηα θαη απνδνηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ

 Δκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επελδπηψλ ζηα 
πξντφληα θαη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ 
εηαηξηψλ  



Πξνυπνζέζεηο Μεηάβαζεο γηα ηελ 

Διιεληθή Αζθαιηζηηθή Αγνξά

 Υξνληθφο νξίδνληαο 5εηίαο: πξνζαξκνγή πιεζπζκνχ ζηα 
λέα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα

 Οηθνλνκηθή αλάπηπμε κε έκθαζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη 
ζρεηηθή κείσζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο

 Γξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηνπο 
ηνκείο ηεο πγείαο, ησλ ζπληάμεσλ, θαη ηεο απαζρφιεζεο

 Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 
επελδχζεσλ 

 Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο αλάιεςεο πεξηζζφηεξσλ 
θηλδχλσλ ζε αηνκηθφ επίπεδν

 Ζ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνβιέςεσλ ζα ζπκβάιιεη 
ζηε κεηάβαζε ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζηε θάζε ηεο 
αλαπηπζζφκελεο αγνξάο 



Πνζνηηθέο Δθηηκήζεηο Ρπζκψλ Αλάπηπμεο

 ηελ πεξίνδν 2000-2010, ε ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά 
είρε κηα κέζε εηήζηα αχμεζε 7% ζηα ζπλνιηθά 
αζθάιηζηξα (3,7% γηα ηηο αζθαιίζεηο Εσήο, θαη 4,1% γηα 
ηηο Γεληθέο αζθαιίζεηο)

 Οη παξαπάλσ ξπζκνί αλάπηπμεο ζπλεπάγνληαη κηα 
εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ αζθαιίζηξσλ 2.25%  
(πςειφηεξε ηεο κέζεο ηηκήο γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο)

 ηελ πεξίνδν 2010-2020, ν αλακελφκελνο ξπζκφο 
αλάπηπμεο ζα θπκαλζεί κεηαμχ 3% θαη 4 %. Απηφ 
ζεκαίλεη δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο ππν-αλάπηπμεο ηεο 
αγνξάο.

 Γηα λα κπνχκε ζηελ «Εψλε Αλάπηπμεο» πξέπεη λα 
αλαηξαπεί νξηζηηθά ην ηζνδχγην κεηαμχ θνηλσληθήο θαη 
ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζηνπο ηνκείο ησλ ζπληάμεσλ, ηεο 
πγείαο, θαη ηεο καθξνρξφληαο θξνληίδαο.   



ΗΗΗ. Πξννπηηθέο γηα ηνπο 

Γηακεζνιαβνχληεο

 Μεγαιχηεξε επνπηεία απφ Σξάπεδα Διιάδνο

 Μεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 
πειάηεο (αζηηθέο επζχλεο, απνθάιπςε χςνπο 
πξνκεζεηψλ, θιπ.) θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο

 Πίεζε απφ αζθαιηζηηθέο γηα κείσζε 
πξνκεζεηψλ

 Γξαζηηθή αλαβάζκηζε 
γλψζεσλ/πξνζφλησλ/πξνυπνζέζεσλ γηα 
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο

 Έληνλνο αληαγσληζκφο απφ ελαιιαθηηθά δίθηπα 
(ηξάπεδεο, Direct Marketing, Internet)



Ο Αζθαιηζηήο ηνπ κέιινληνο

 Άξηηα επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θαηάξηηζε

 θαηξηθή γλψζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ

 Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα: θάξηα κε 
ελζσκαησκέλν κηθξνηζίπ ή/θαη θσδηθφ γηα 
πξφζβαζε ζην Internet

 Έθδνζε αζθαιηζηεξίνπ θαηεπζείαλ ζην ζπίηη ή 
ζην γξαθείν

 Δθπαίδεπζε κέζσ Internet

 Δπαγγεικαηηθά εξγαιεία: Φνξεηφο Ζ/Τ 

 πλνιηθά: «γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ» θαη 
«καέζηξνο ηεο επηθνηλσλίαο» 



Σάζεηο Δμειίμεσλ ζηελ Διιάδα

Οκνγελνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ησλ 

δηακεζνιαβνχλησλ κε ηελ δεκηνπξγία 

ηεο «Οκνζπνλδίαο»

 Δθηεηακέλεο ζπγρσλεχζεηο, ιφγσ (α) 

ζπληαμηνδφηεζεο ηξέρνπζαο γεληάο, θαη 

(β) αλάγθεο δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ 

κνλάδσλ 

 Δμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο κε βάζε ην 

EBITDA : 5-7 θνξέο



IV. ΠΔΝΣΔ (5) ΑΞΟΝΔ 

ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΖ

 SWOT analysis ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο

 χγρξνλνο εμνπιηζκφο

 ηξαηεγηθή Marketing

 Κπιηφκελα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα 

Πσιήζεσλ

 Γηαθξηηή εηαηξηθή ηαπηφηεηα 



SWOT Analysis Σξέρνπζαο 

Καηάζηαζεο

 Γνκή θαη πνηφηεηα δηνίθεζεο

 Σερλνινγηθνί εμνπιηζκνί θαη ζπζηήκαηα 
ειέγρσλ

 ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο

 πζηήκαηα παξαθνινχζεζεο παξαγσγηθφηεηαο

 Γίθηπν ζπλεξγαηψλ θαη αμηνιφγεζε

 Marketing θαη ζηνρεπκέλεο αγνξέο 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ 
πσιήζεσλ

 Αλάπηπμε εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

 πκκφξθσζε κε επνπηηθνχο θαλνληζκνχο



χγρξνλνο Δμνπιηζκφο

 Οη θαηάιιεινη εμνπιηζκνί ζπκπιεξψλνπλ ηηο 

«δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο», νη νπνίεο 

δηαζπλδένπλ ηα «κέζα» πξνο ηνπο «ζηφρνπο» 

ηεο επηρείξεζεο, φπσο θαζνξίζηεθαλ 

παξαπάλσ

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ : 

δηνίθεζεο– ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο–

επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο ζηειερψλ–

εθπαίδεπζεο– παξαθνινχζεζεο 

παξαγσγηθφηεηαο   



ηξαηεγηθή Marketing

 Πξφζιεςε Γηεπζπληή Marketing

 Δθπφλεζε πνιηηηθήο αλάπηπμεο εξγαζηψλ: πθηζηάκελα 
πειαηνιφγηα θαη λέεο ζηνρεπκέλεο αγνξέο

 Αλάιπζε θεξδνθνξίαο θαλαιηψλ δηαλνκήο 

 Cross-selling: δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο εξγαζηψλ

 Πξφζιεςε/ζηνρνζεζία/παξαθνινχζεζε λέσλ θαη 
παιαηψλ ζπλεξγαηψλ πσιήζεσλ

 πλερήο εθπαίδεπζε ζπλεξγαηψλ πσιήζεσλ, κε βάζε ηα 
πιένλ επίθαηξα εξγαιεία πσιήζεσλ

 ηνλ ηνκέα απηφ δηακνξθψλεηαη ε «εηαηξηθή ηαπηφηεηα» 
ηεο επηρείξεζεο (Brand Name).



Κπιηφκελα Δπηρεηξεζηαθά 

ρέδηα Πσιήζεσλ

 Κπιηφκελα ζρέδηα πσιήζεσλ 90-εκεξψλ, ηφζν 
ζε εηαηξηθφ φζν θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, γηα ηα 
δίθηπα πσιήζεσλ

 Γηαρσξηζκφο (segmentation) αγνξψλ θαη 
πειαηψλ

 Πξνψζεζε αλψηεξσλ κεζφδσλ πσιήζεσλ, κε 
ζηφρν ηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 
θεξδνθνξία

 Πξνψζεζε κεζφδσλ αλάπηπμεο εγεηηθψλ 
ζηειερψλ πσιήζεσλ

 Αλαβάζκηζε επηπέδνπ θαηά ηελ πξφζιεςε 
λέσλ ζηειερψλ πσιήζεσλ 



Γηαθξηηή Δηαηξηθή Σαπηφηεηα

 Ζ εηαηξηθή ηαπηφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ην επίπεδν ησλ 
πειαηνθεληξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηρείξεζεο

 Απνηειεί ην επηζηέγαζκα φισλ ησλ παξαπάλσ 
δηαδηθαζηψλ: ν ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία  ηεο εηθφλαο 
κηαο επηρείξεζεο πνπ πξνζθέξεη πςειφ επίπεδν 
ππεξεζηψλ ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε απηήλ 

 Δίλαη ην «Γηαβαηήξην» ηεο επηρείξεζεο ζηηο ζρέζεηο ηεο 
κε ηνπο πειάηεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο

 Μηα πςεινχ επηπέδνπ εηαηξηθή ηαπηφηεηα απνηειεί ην 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο, δηαζθαιίδεη 
ηελ θεξδνθνξία, θαη ζπκβάιιεη ζηελ αέλαε αλάπηπμε.



πκπεξάζκαηα

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο 
επηρείξεζεο αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο απνηειεί ε ζπγθέληξσζε 
δπλάκεσλ, ζε επίπεδν δηνίθεζεο—θεθαιαίσλ—εμνπιηζκψλ—
ζηειερψλ– πειαηνινγίσλ

 ΣΟΥΟ : ΤΓΥΩΝΔΤΔΗ ΜΔΓΑΛΖ ΚΛΜΑΚΑ, ζε ηνπηθφ, 
πεξηθεξεηαθφ, θαη εζληθφ επίπεδν 

 Με ηηο ζπγρσλεχζεηο δηαζθαιίδεηαη ε πθηζηάκελε πεξηνπζία ησλ 
ζεκεξηλψλ ηδηνθηεηψλ, θαη δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα 
ηελ εδξαίσζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ζην κέιινλ

 Οη ζπγρσλεχζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξαθηνξείσλ ζα εληζρχζνπλ ηελ 
δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ λέσλ κνλάδσλ κε ηηο αζθαιηζηηθέο 
εηαηξίεο

 Οη ζπγρσλεχζεηο απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο δηαηήξεζεο 
ηεο ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο ησλ κνλάδσλ αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, 
ελφςεη ησλ επεξρφκελσλ πξνηάζεσλ εμαγνξψλ απφ μέλεο  
επηρεηξήζεηο δηακεζνιάβεζεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα ηηο 
ζπγρσλεχζνπλ θαη ζα ηηο νξγαλψζνπλ/ιεηηνπξγήζνπλ  φπσο 
πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.    



Σν κήλπκα :

Ζ επηθείκελε κεγάιεο θιίκαθαο 

ζπγθέληξσζε ησλ ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο 

πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ αληίζηνηρεο 

θηλήζεηο θαη ζε επίπεδν κνλάδσλ 

δηακεζνιάβεζεο : αζθαιηζηηθψλ 

πξαθηφξσλ – κεζηηψλ – επηζεσξήζεσλ 

θαη γξαθείσλ Εσήο. 


