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Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στην έν νοια της ασφάλισης και πόσο
σημαντική είναι αυτή για τον πολίτη. Παρουσιάσαμε τα κέρδη και τα οφέλη
τόσο από τη σκοπιά του ‘ασφαλιζόμενου’ όσο και από τη μεριά του
‘ασφαλιστή’. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάσαμε εκτενώς
την ελληνική ασφαλιστι κή αγορά και πως αυτή εποπτεύεται μέσω του
νομοθετικού πλαισίου της χώρας μας αλλά και μέσω των θεσμοθετημένων
ανεξάρτητων αρχών. Αναφερθήκαμε επίσης, ενδεικτικά, σε οικονομικά
στοιχεία του 2002 για να δώσουμε μια εικόνα για το πώς κατανέμεται η
ασφάλιση στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στη στατιστική
μέθοδο της παλινδρόμησης και την έννοια της συσχέτισης μεταξύ δύο
τυχαίων μεταβλητών. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάσαμε τη σχέση
του δείκτη μέσου κόστους πληρωθείσων ζημιών για τα αυτοκίνητ α ιδιωτικής
χρήσης με το πληθωρισμό στην Ελλάδα. Τα δεδομένα μας είναι από την
περίοδο 1992 – 2006 και χρησιμοποιήσαμε τη στατιστική μέθοδο της
γραμμικής παλινδρόμησης. Η επεξεργασία και η στατιστι -κή ανάλυση των
δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο S-Plus.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
«Aσφάλιση είναι η πράξη στην οποία το ένα μέρος (ο ασφαλιστής), έναντι τιμήματος (του
ασφαλίστρου) που το καταβάλλει το άλλο μέρος (ο ασφαλιζόμενος), αναλαμβάνει την
υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο στην

περίπτωση επέλευσης του

ασφαλισμένου κινδύνου». O γνωστός αυτός ορισμός θα λέγαμε ότι καλύπτει
ικανοποιητικά το τυπικό μέρος της ασφάλισης, έντονα όμως επηρεασμένος από τη νομική
οπτική, παρουσιάζει την ασφάλιση με όρους αστικού συμβολαίου, όπου ο ασφαλι σμένος
εμφανίζεται ως «αγοραστής» και ο ασφαλιστής ως «πωλητής» της ασφαλιστικής
προστασίας. Συσκοτίζει έτσι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του μηχανισμού
λειτουργίας της ασφάλισης, που αποτελεί η έννοια του «κιν δύνου».
Ένα ζημιογόνο συμβάν, προκειμένου να είναι ασφαλίσιμο, πρέπει να απο τελεί
«κίνδυνο». Nα έχει, δηλαδή, "ομαδοποιηθεί" σε ικανοποιητικό αριθμό μαζί με άλλα
ομοειδή συμβάντα, προκειμένου να είναι στατιστικά μετρήσιμο και να μπορεί έτσι να
προσδιοριστεί η πιθανότητα επέλευσής του. Tο ατύχημα λ.χ., ως ζημιογόνο συμβάν, είναι
πάντα ατομικό, πλήττει τον έναν και εξαιρεί τον άλλον. O «κίνδυνος» του ατυχήματος
όμως αφορά σε μια ολόκληρη ομάδα, ένα «πληθυσμό», στην έκταση του οποίου και μόνο
μπορεί να υπολογιστεί. Aτομικός κίνδυνος, η κάλυψη δηλαδή ενός μεμονωμένου
ζημιογόνου συμβάντος, δεν αποτελεί ασφάλιση αλλά "στοίχημα", αφού η πι θανότητα
επέλευσής του δεν συνιστά μετρήσιμο μέγεθος. Δου λειά έτσι του ασφαλιστή είναι να
σχηματίζει αυτόν τον πληθυσμό και με την επεξεργασία της ασφαλιστικής τεχνικής να
μεταβάλλει το ατομικό συμβάν σε ασφαλιστι κό «κίνδυνο».
Πρώτο βήμα σε μια τέτοια επεξεργασία αποτελεί η συγκρότηση του «στατι στικού
πίνακα». H καταγραφή, δηλαδή, των ζημιών που σημειώθηκαν στο πλαίσιο ενός
«πληθυσμού», προκειμένου να προσδιοριστεί η «συχνότητα» που παρουσιάζουν. H
αξιοπιστία του υπολογισμού της συχνότητας των ζη μιών προϋποθέτει ότι οι κίνδυνοι που
συγκροτούν τον «πληθυσμό» μας έχουν ταξινομηθεί με τρόπο που να είναι κατά το
δυνατόν ομοειδείς. Στον ίδιο πληθυσμό δεν ανακατεύουμε, όπως λέει η κοινή έκφραση,
«μήλα με πατάτες». Ένα ξύλινο σπίτι και ένα πέτρινο σπίτι, όσον αφορά στον κίν δυνο
πυρκαγιάς, δεν είναι ομοειδείς βέβαια κίνδυνοι. Mε άλλα λόγια, η ταξινόμησή μας θα

πρέπει να εξασφαλίζει ότι η συχνότητα των ζημιών που πα ρουσιάζει η κάθε κατηγορία
κινδύνου αποτελεί μέγεθος με σχετική «σταθε ρότητα».
Aν εξασφαλιστεί αυτή η προϋπόθεση και το μέγεθος του πληθυσμού πο υ έχουμε
περιλάβει στο στατιστικό μας πίνακα είναι αρκετά μεγάλο, τότε η συ χνότητα που
προσδιορίσαμε είναι, θα λέγαμε, εξομοιώσιμη με αυτό που στη γλώσσα των μαθηματικών
αποκαλούμε «πιθανότητα». Όπως δηλαδή λέμε ότι αν στρίψουμε ένα νόμισμα πολλές
φορές και με τον ίδιο τρόπο, η πιθανότητα να βγουν γράμματα είναι 1 στις 2, κατά
παρόμοιο τρόπο η θεωρία των πιθανοτήτων1 μας επιτρέπει από ομοειδή και σε επαρκή
αριθμό στατιστικά δεδομένα να προσδιορίσουμε τις πιθανότητες επέλευσης του κινδύ νου
και συγκεκριμένα κάνοντας χρήση της πρότασης του Bernoulli, που θέλει την αξιοπιστία
ενός στατιστικού δεδομένου να αυξάνει κατά το λόγο της τετραγωνικής ρίζας των
επαναλήψεων που επέτρεψαν τον υπολογισμό του. Mε τον ίδιο τρόπο που στις ασφάλειες
πραγμάτων και ευθύνης ο στατιστικός πίνακας μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τις
«πιθανότητες» επέλευσης του κινδύνου, στην Aσφάλιση Zωής οι «δημογραφικοί πίνακες»
μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε την πιθανότητα επιβίωσης και θανάτου των
ασφαλισμένων. O πολλαπλασιασμός των πιθανοτήτων με το κεφάλαιο που έχει
συμφωνηθεί για την αποζημίωση του ασφαλισμένου μάς δίνει αυτό που αποκαλούμε
«καθαρό ασφάλιστρο» ή «ασφάλιστρο κινδύνου» και αναλογεί στην κάθε περίπτωση.
H διαδικασία που περιγράψαμε υπονοεί ότι όλα τα μέλη του «πληθυ σμού» απειλούνται
από έναν κοινό κίνδυνο, ταυτόχρονα όμως, το κάθε μέλος δια φοροποιείται με την
πιθανότητα που του αναλογεί. H ασφάλιση με τον προσδιορισμό διαφορετικού
ασφαλίστρου εξατομικεύει τον κίνδυνο, η εξατο μίκευση όμως αυτή είναι εξατομίκευση
σχετική με τα μέλη του ασφαλιζόμενου «πληθυσμού». Eκφράζει έτσι μια μορφή
συνεργασίας του καθενός με το σύνολο. Aντικείμενο της ασφάλισης δεν είναι το
περιουσιακό στοιχείο, η ανθρώπινη ζωή ή η ευθύνη που έχουμε προς τους τρίτους, αλλά
ένα «κεφάλαιο». Tο «οικονομικό συμφέρον» που έχουμε σε αυτά και που επιθυμούμε να
διατηρήσουμε μετά την επέλευση του κινδύνου 2 . Στην ασφάλιση πραγμάτων, η
1

H θεωρία αυτή, γνωστή και με το όνομα «θεωρία των μεγάλων αριθμών», έχει συνδεθεί με τις
σημαντικές εργασίες, εδώ και τρεις αιώνες, μεγάλων μαθηματικών, όπως ο Quetelet, ο Bernoulli, ο
Laplace, ο Gause, κ.ά.
2

Tο γεγονός ότι η ασφάλιση λειτουργεί με βάση το έννομο οικονομικό συμφέρον που έχουμε στο
αντικείμενο της ασφάλισης και όχι με βάση το αντικείμενο αυτό καθαυτό, επιτρέπει μεταξύ των άλλων
στον κύριο, τον επικαρπωτή και τον εμπράγματο δανειστή, να προστατεύσει ο καθένας το δικό του
οικονομικό συμφέρον πάνω στο ίδιο αντικε ίμενο.

αποζημίωση επιτρέπει την αποκατάσταση της ζημιάς, στο μέτρο που η αξία των υλικών
αγαθών που αποτελεί το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι προκαταβολικά μετρήσιμο και
συμφωνημένο. Στην περίπτωση όμως της ανθρώπινης ζωής, η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη.
H αποζημίωση μιας ανθρώπινης ζωής είναι ασφαλώς πάντα αυθαίρετη. H ασφάλιση
αναγνωρίζει αυτόν τον περιορισμό. Προσδιορίζει, όμως, την α ποζημίωση με αντικειμενικά
κριτήρια και προκαταβολική συμφωνία, έτσι ώστε να μην είναι άδικη.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι, με βάση την έννοια του «κινδύνου», η ασφάλιση α ποτελεί ένα
συλλογικό τρόπο προστασίας, που προβλέπει την αποζημίωση του παθόντος από τη
συλλογική εισφορά. Tαυτόχρονα, προτείνει έναν κανόνα δικαιοσύνης, που διαφοροποιεί
το ύψος της συνεισφοράς του καθένα, ανάλογα με την ευθύνη του. Έναν κανόνα, δηλαδή,
που αναφέρεται στην κοινότητα των ασφαλισμένων, η οποία είναι ελεύθερη κάθε φορά
να τον προσδιορίζει.
Yπό αυτούς τους όρους ο ασφαλιστής στην ουσία ενεργεί ως διαχειριστής.
Συγκεντρώνει τις συνεισφορές των ασφαλισμένων, τα ασφάλιστρα, προκει μένου να τα
διαθέτει για την αποκατάσταση των ζημιών που θα υποστεί έ να μικρός ή μεγάλος αριθμός
από αυτούς. Άλλωστε, η βασική αρχή λειτουρ γίας της ασφάλισης είναι ακριβώς η αρχή της
εξισορρόπησης των πληρωτέων ζημιών από το ποσό των ασφαλίστρων που κατέβαλαν οι
ίδιοι οι ασφαλισμένοι.
Στην περίπτωση των αλληλοασφαλιστικών εταιριών 3, που στην καθαρή τους μορφή δεν
διαθέτουν άλλο κεφάλαιο εκτός από τις εισφορές των μελών τους, ο ρόλος αυτός του
διαχειριστή είναι προφανής. Αλλά και στην περί πτωση των ασφαλιστικών εταιριών με
μετοχική συγκρότηση, το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την ορθή ασφαλιστική τεχνική,
δεν προορίζεται για την πληρωμή των ζημιών και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων,
κονδύλια για την κάλυψη των οποίων ασφαλώς και δεν επαρκεί, αλλά κατά βάση για τις
ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.
Άλλωστε, ο υπολογισμός του «τελικού ασφαλίστρου» που βαρύνει τον ασφαλιζόμενο,
προβλέπει την επαύξηση του «καθαρού ασφαλίστρου» που αντιστοιχεί στην πιθανότητα
επέλευσης του κινδύνου και του «περιθωρίου ασφαλείας»4 για τις τυχόν αποκλίσεις, με το
ποσοστό που αναλογεί στο «κόστος προσκτήσεως» (προμήθειες μεσαζόντων) και των
«γενικών εξόδων» (μισθοί, έξοδα λειτουργίας, κ.τ.λ.), καλύπτοντας έτσι, τουλάχιστον

3

Mutual Co.

4

Tο περιθώριο ασφαλείας παίζει το ρόλο του «μηδέν» στη ρουλέτα, που ευνοεί την μπάνκα.

θεωρητικά, με τα εισπραττόμενα ασφάλιστρα το σύνολο των αναγκαίων δαπανών για την
εξυπηρέτηση της ομάδας των ασφαλισμένων. Η αναγκαί α πραγματοποίηση του ισοζυγίου
ασφαλίστρων-ζημιών προϋποθέτει βέβαια τη δυνατότητα καθορισμού με ακρίβεια του
αναγκαίου ασφαλίστρου για την κάλυψη των επερχόμενων ζημιών και εξόδων.
O περιορισμένος αριθμός του «στατιστικού πληθυσμού» αλλά και οι ατέ λειες της
ασφαλιστικής τεχνικής για μια μεγάλη σχετικά περίοδο συχνά επέ τρεπαν έντονες
αποκλίσεις του κόστους των ζημιών από τα προκαταβολικά υπολογισμένα ασφάλιστρα. H
ασφάλιση δηλαδή, στην πρώτη αυτή περίοδο της εξέλιξής της, διατηρεί ακόμα
χαρακτηριστικά «παιγνίου». Tο γεγονός αποτελεί για το κεφάλαιο ισχυρό κίνητρο εύκολου
πλουτισμού. Ταυτόχρονα, όμως, η παρουσία του κεφαλαίου, στις εταιρίες με μετοχική
σύνθεση που σχηματίζονται, προσφέρει μια δικλίδα ασφαλείας για την αποφυγή της
χρεωκοπίας, στην περίπτωση που η συνεισφορά της ομάδας των ασφαλιζόμε νων κινδύνων
αποδεικνύεται ανεπαρκής για την αποκατάσταση των ζημιών που τη βαρύνουν.
O ρόλος αυτός του κεφαλαίου στην πορεία εξέλιξης της ασφάλισης, σε με γάλο βαθμό,
εξηγεί το γιατί η μορφή της εταιρικής οργάνωσης της ασφάλισης σε κεφαλαιουχική βάση
επιβάλλεται και οι αλληλοασφαλιστικές εταιρίες χωρίς καταβεβλημένο κεφάλαιο, καίτοι
προηγούνται χρονικά, περιορίζονται σήμερα σε περιθωριακή θέση. Mε άλλα λόγια, στις
συνθήκες που περιγράψαμε, το μετοχικό κεφάλαιο παίζει ρόλο "εξωγενούς" αποθεματικού,
για το ενδεχόμενο «αρνητικών αποκλίσεων» στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. Στο
μέτρο όμως που η διεύρυνση της ομάδας των ασφαλιζόμενων κινδύνων και η εξέλιξη της
ασφαλιστικής τεχνικής 5 επιτρέπει την όλο και μεγαλύτερη αξιοπιστία του υπολογισμού
των αναγκαίων ασφαλίστρων και ο σχηματι σμός αποθεματικών για την πρόληψη της
εκτροπής, από «ενδογενείς» πόρους της ομάδας των ασφαλιζομένων, καθίσταται τρέχουσα
πρακτική, ο ρόλος του μετοχικού κεφαλαίου περιορίζεται σε ρόλο χρηματοδότη της διεύρυνσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας
της.
H απλή ανάγνωση του ισολογισμού μιας μετοχικής ασφαλιστικής εταιρίας μας
επιτρέπει να διαπιστώσουμε την προέλευση του κέρδους των μετόχ ων, που δεν είναι άλλη
από τα ασφάλιστρα που έχει καταβάλει η ομάδα των α σφαλισμένων.

Tο πραγματοποιούμενο κέρδος είναι δύο ειδών:

5

Aναφερόμαστε στην ανάπτυξη και διάδοση της αντασφαλιστικής τεχνικής και τη συνασφάλιση

l.Το λεγόμενο «τεχνικό κέρδος», που προκύπτει στην περίπτωση που τα ει σπραχθέντα
ασφάλιστρα της χρήσης είναι περισσότερα από το κόστος αποκατάστασης των ζημιών και
των εξόδων που την επιβαρύνουν και 2.Το «κέρδος από την επένδυση» των
αποθεματικών, που και αυτά έχουν σχηματισθεί από τη συνεισφορά της ομάδας των
ασφαλισμένων. Oι πρόσοδοι από την επένδυση του καταβεβλημένου μετο χικού
κεφαλαίου εξυπακούεται ότι ανήκουν στους κατόχους των μετοχών. Έτσι λοιπόν σήμερα,
εκ των πραγμάτων, η θέση του μετοχικού κεφαλαίου ως αποκλειστικού φυσικού νομέα
των κερδών της ασφαλιστικής επιχείρη σης τίθεται υπό "αίρεση". Xωρίς αυτό να σημαίνει
απαραίτητα την ανάγκη υπαγωγής της ασφάλισης σε διαχείριση του δημοσίου. Ούτε
βέβαια η διαπίστωση αυτή αποτελεί άρνηση της συμβολής του κεφαλαίου στην ενδυνάμω ση της αξιοπιστίας του θεσμού και τη διάδοση και επέκταση της ασφαλιστι κής
προστασίας στις διαστάσεις που έχει σήμερα. H διαπίστωση, όμως, αυτή μας επιτρέπει να
διακρίνουμε καλύτερα το χαρακτήρα των αναγκαίων ρυθμίσεων για τη θεραπεία των
δυσλειτουργιών, που ομολογουμένως εμ φανίζουν σήμερα πολλοί κλάδοι της ιδιωτικής
ασφάλισης και κατά πρώτο λόγο, οι λεγόμενοι μαζικοί με υποχρεωτική κάλυψη. Ήδη η
πρόβλεψη «συμμετοχής των ασφαλισμένων στα κέρδη», σε πολλά ασφαλιστήρια Zωής,
αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση του προβλήματος. Ή πάλι, ο τρόπος λειτουργίας της
υποχρεωτικής ασφάλισης της Aστικής Eυθύνης αυτοκινήτου στη Γερμανία 6 μας παρέχει
ένα πετυχημένο παράδειγμα των εναλλακτικών ρυθμίσεων που προσφέρονται: H επιβολή
ενιαίου υποχρεωτικού τιμολογίου ασφαλίστρων, λόγω του μεγέθους τού υπό ασφάλιση
πληθυσμού, επαυξάνει την αξιοπιστία των υπολογισμών και διασφαλίζει τη δυνατότητα
εξεύρεσης καλύψεως σε "καλούς και κακούς" κινδύνους. Tαυτόχρονα, η πρόβλεψη
επιστροφής στους ασφαλισμένους του πραγμα τοποιούμενου κέρδους της εταιρίας, μετά
την αφαίρεση ενός ποσοστού για την αμοιβή διαχείρισης του ασφαλιστή, εν θάρρυνε τους
ασφαλισμένους σε ενεργό συμμετοχή για την πρόληψη των ζημιών και συνετή οδήγηση,
ενώ επέτρεπε τον ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών για την αναζήτηση του ύψους της αμοιβής
τους με κερδοφόρα διαχείριση. Συνδύαζε έτσι, θα λέγαμε, τα πλεο νεκτήματα και των δύο
κόσμων: την εξασφάλιση προστασίας και συνοχής της κοινότητας των ασφαλιζόμενων με
το χαμηλότερο δυνατό κόστος και την αποφυγή των αγκυλώσεων που πολλές φορές,
παρουσιάζει η δημόσια διαχείριση.
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H πρακτική αυτή το 1995 αντικαθίσταται σύμφωνα με τις προβλέψεις των Eυρωπαϊκών Oδηγιών
απελευθέρωσης των τιμολογίων. Παρόμοια πρακτική διατηρείται όμως σήμερα και στην Eλβετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ -ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ορισμένους οργανισμούς που υπάρχουν
στην Ελλάδα και παίζουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.
Οι οργανισμοί αυτοί είναι:

1. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
Οι ασφαλιστικές εταιρίες αισθάνθηκαν την ανάγκη να ιδρύσουν μία ένωση, την
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ( Association of Insurance Companies
Greece). Αυτό είναι το αναγνωρισμένο επαγγελματικό τους σωματείο στην Ελλάδα.
Σήμερα αριθμεί 102 εταιρίες, 72 μέλη με την νομική μορφή της ανωνύμου
ασφαλιστικής εταιρίας και 30 μέλη υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών
εταιριών.
Η ιστορία της αρχίζει το 1907. Πριν το 1907 υπήρχαν λίγες ασφαλιστικές εταιρίες
και εκπροσωπούνταν από έναν σύνδεσμο με περιορι σμένες αρμοδιότητες. Αυτή τη
χρονιά ιδρύθηκε η «Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων ασφαλιστικών κατά πυρός
Εταιριών». Στα επόμενα χρόνια η εξέλιξη της αγοράς, όσο και η ανάγκη για
διασφάλιση των συμφερόντων της ασφαλιστικής τάξης ανέπτυξαν καινούργια φορείς
που

εξελίχθηκαν

σε

επαγγελματικά σωματεία με κυριότερα την

Ένωση

Ασφαλιστικών Εταιριών, την Ένωση Ασφαλιστών Ελλάδος και την Ένωση
Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών. Πλέον το 1992 με την παγκοσμιοποίηση της
αγοράς και με την δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκή ς ασφαλιστικής αγοράς
δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός ενιαίου επαγγελματικού σωματίου των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος όπως τη γνωρίζουμε με την
σημερινή της μορφή.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ένωσης, οι σκοποί της είναι :


Η ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης με κάθε νόμιμο μέσο


Η αντιμετώπιση και προώθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν την Ιδιωτική
ασφάλιση στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας και κοινοτικής νομοθεσίας.



Η προστασία και προώθηση των ηθικών, επαγ γελματικών και οικονομικών



συμφερόντων μελών της.
Η ανάπτυξη της ιδιωτικής επιχείρησης

Πέραν αυτών των σκοπών η ένωση επιδιώκει:
 Να ενημερώνει τα μέλη της για θέματα που τα αφορούν.
 Να εκφράζει, η Ένωση, την άποψή της στις δημόσιες Αρχές, στους δι εθνείς
ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής οικονομικής
κοινότητας σε θέματα που την αφορούν.
 Να επιβλέπει ότι τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία από όλα τα μέλη .
 Να δημιουργεί συνθήκες υγιούς συναγωνισμού.
 Να δημιουργεί ένα πλαίσιο επιστημ ονικής μελέτης και εκπαίδευσης σε θέματα
ιδιωτικής ασφάλισης (δημιουργία βιβλιοθήκης, επιστημονικών διαλέξεων,
εκθέσεων, διοργάνωση σεμιναρίων, χορήγηση υποτροφιών)

2. Γραφείο Διεθνούς ασφάλισης
Είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο εποπ τεύεται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης και έχει μέλη όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν τον κλάδο
αυτοκινήτων. Τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου και οι δαπάνες για την κάλυψη των
υποχρεώσεών του καλύπτονται με εισφορές από τις ασφαλιστικές εταιρείες ανά λογες
με την παραγωγή τους.
Οι σκοποί λειτουργίας του γραφείου Διεθνούς ασφάλισης είναι:
1. Η έκδοση «πρασίνων καρτών» για τους κατόχους οχημάτων που θέλουν να
ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Την έκδοση δηλαδή του εγγράφου που δείχνει ότι το
όχημα είναι ασφαλισμένο.
2. Ο διακανονισμός και η πληρωμή αποζημίωσης για λογαριασμό ξένων γραφείων
Διεθνούς ασφάλισης, για ατυχήματα που προκαλούν στην Ελλάδα οχήματα από
χώρα, της οποίας το Γραφείο Διεθνούς ασφάλισης έχει συνάψει σύμβαση με το
δικό μας.
3. Η πληρωμή αποζημιώσεων για ατυχήματα που προκαλούν Ελληνικά αυτοκίνητα
στο εξωτερικό. Το γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης διατηρεί το δικαίωμα αναγωγής
για το ποσό που κατέβαλε, κατά της ασφαλιστικής εταιρείας και του κατόχου του
οχήματος.

3. Επικουρικό Κεφάλαιο

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό
Ανάπτυξης και έχει υποχρεωτικά μέλη όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν
τον κλάδο αυτοκινήτου.
Πρόκειται για ένα ταμείο αποζημίωσης των παθόντων από τροχαία, που δεν
μπορούν να αποζημιωθούν δι α της φυσιολογικής οδού. Το Επικουρικό κεφάλαιο
αποζημιώνει για σωματικές βλάβες, θάνατο, υλικές ζημιές και θύματα τροχαίων που
έγιναν από:


Αυτοκίνητα αγνώστων στοιχείων (μόνο για σωματικές βλάβες)



Ανασφάλιστα αυτοκίνητα



Αυτοκίνητα, που οι οδηγοί τους προ κάλεσαν σκόπιμα ατύχημα



Αυτοκίνητα που είναι ασφαλισμένα σε εταιρείες, των οποίων η άδεια
λειτουργίας τους ανακλήθηκε ή πτώχευσαν

Πρέπει να αναφέρουμε ότι η τελευταία περίπτωση είναι αρκετά συχνή και
δημιουργεί συχνά προβλήματα στο επικουρικό κεφάλαι ο, σε συνδυασμό με τον
μεγάλο αριθμό ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν. Οι εισφορές του
επικουρικού κεφαλαίου βαρύνουν κατά 70 % τις ασφαλιστικές εταιρείες και κατά 30
% τον ασφαλισμένο. Στην πραγματικότητα όμως ο καταναλωτής είναι αυτός που
πληρώνει για τα ανασφάλιστα οχήματα και τις εταιρείες που κλείνουν. Είναι λοιπόν
σημαντικό το κράτος να προχωρήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος, διότι το
Επικουρικό Κεφάλαιο θα είναι αυτό που θα αντιμετωπίζει συνεχώς προβλήματα
χρηματοδότησης.

4. Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ)
Είναι το αρμόδιο όργανο για την εκπαίδευση πρακτόρων, μεσιτών και
ασφαλιστικών συμβούλων. Επίσης οργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις και εκδίδει
ασφαλιστικά βοηθήματα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Εδώ θα αναλύσουμε ποιες εταιρίες επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στον
Ελληνικό χώρο για να διενεργούν ασφαλιστικές εργασίες. Τον τρόπο διαχωρισμού θα
τον αναλύσουμε παρακάτω.

Ποιοι επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.Δ. 400/70
-

Ανώνυμες Εταιρίες

-

Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί αν έχουν συσταθεί σύμφωνα με το
ελληνικό Δίκαιο και ασχολούνται αποκλειστικά με ασφαλιστικές εργασίες.

-

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικ ού Χώρου (ΕΟΧ), μπορούν να ασκούν
ασφάλιση:



είτε με καθεστώς εγκατάστασης (δηλ. Με υποκαταστήματα)


είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών . (ΕΠΥ)

-

η Ένωση Ασφαλιστών Λόης Λονδίνου θεωρείται ασφαλιστική επιχείρηση.

-

Ασφαλιστικές Επιχειρήσει ς με έδρα σε χώρα εκτός Ε.Ε και ΕΟΧ μπορούν να
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με καθεστώς εγκατάστασης, εάν στην
χώρα τους :


έχουν την μορφή Ανώνυμης Εταιρίας


ασκούν τους κλάδους που θέλουν να ασκήσουν στην Ελλάδα.


επιτρέπεται η εγκατάσταση Ελλην ικών Ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Στην πράξη όμως αποδείχτηκε ότι η ΕΠΥ έχει περιορισμένη εμβέλεια στην
ασφάλιση των μαζικών κινδύνων, ενώ ενδείκνυται στην περίπτωση των μεγάλων
αριθμών.

Όλες

οι

μεγάλες

ευρωπαϊκές

επιχειρήσεις

όταν

επιθυμούν

να

δραστηριοποιηθούν σοβαρά σε μία χώρα, προτιμούν το καθεστώς της εγκατάστασης.
Για παράδειγμα η Allianz, Generali, Commercial Union, Nationale Nederlanden στην
Ελλάδα.

Αυτό γιατί :


η εξυπηρέτηση του πελάτη



ο έλεγχος των αποζημιώσεων



η γλώσσα του ασφαλιστηρίου



η φορολογία

ευνοούνται από το καθεστώς της εγκατάστασης. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι οι
Ελληνικές Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αλλοδαπών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων μπορούν να εδρεύουν μόνο στην Αθήνα, στην
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, την Καβάλα και το Ηράκλειο. Γίνεται να
μεταφερθεί η έδρα της εταιρίας μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις για τη λήψη άδειας λειτουργίας μίας ασφαλιστικής επιχείρησης
στην Ελλάδα
Σύμφωνα πάλι με το Ν.Δ. 400/70 για την λ ειτουργία μιας ασφαλιστικής
επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα, χρειάζεται άδεια που χορηγείται με απόφαση του
Υπουργού Εμπορίου και αυτή ισχύει στην Ε.Ε και στον ΕΟΧ. Αυτή η άδεια
χορηγείται κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς από τους κινδύνους που
ανήκουν σ’ αυτόν τον κλάδο ή για ομάδα κλάδων σύμφωνα με κατάταξη που
προβλέπεται στο Άρθρο 13 του ΝΔ 400/70.
Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΝΔ 400/70 μαζί με την αίτηση για ασφάλιση η εταιρία
θα πρέπει να υποβάλλει και τα εξής έγγραφα :
1. το καταστατικό της
2. τα αποδεικτικά στοιχεία καταβολής ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου
ή των εισφορών, σε περίπτωση Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών.
3. πρόγραμμα δραστηριότητας
4. πληροφορίες για τους διοικούντες τις εταιρίας, αυτό για να μπορεί να
ελεγχθεί η εντιμότητα και τα επαγγελματικά προσόντα ή η πείρα αυτών
των προσώπων
5. δήλωση για τα πρόσωπα που η ασφαλιστική εταιρία ορίζει ως υπεύθυνα
για τα στοιχεία των εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων.

Το πρόγραμμα δραστηριότητας για άσκηση ασφαλίσεων ζωής θα πρέπει να
περιλαμβάνει:
1. Στοιχεία για το είδος των υποχρεώσεων τις οποίες έχει σκοπό να
αναλαμβάνει
2. Τις κατευθυντήριες αρχές της αντασφάλισης
3. Τα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν το ελάχιστο όριο εγγυητικού
κεφαλαίου
4. Τις προβλέψεις για τα έξοδα εγκατάστασης τ ων διοικητικών υπηρεσιών
της και του δικτύου παραγωγής της, καθώς και τα οικονομικά μέσα που
προορίζονται για τη αντιμετώπιση των εξόδων αυτών

Για τις τρις πρώτες εταιρικές χρήσεις πρέπει να παρέχεται :


Λεπτομερές σχέδιο για τις προβλεπόμενες εισπράξεις και δαπάνες τόσο για
τις πρωτασφαλίσεις και τις αποδοχές αντασφαλιστικών καλύψεων, όσο και
για τις αντασφαλιστικές εκχωρήσεις



Προβλεπόμενο ισολογισμό



Τις προβλέψεις σχετικά με τα οικονομικά μέσα που προορίζονται να
καλύψουν τις υποχρεώσεις και το περιθώριο φερεγγυότητας.

Περιπτώσεις που δεν χορηγείται Άδεια Λειτουργίας
Η άδεια για την λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης δεν χορηγείται
 εφόσον η λειτουργία προσκρούει στις διατάξεις του ΝΔ 400/70 ή στα συμφέροντα
των ασφαλισμένων ή προς τ α χρηστά ήθη ή την δημόσια τάξη.
 εάν νωρίτερα δεν έχει κοινοποιηθεί η ταυτότητα των μετόχων ή εταίρων , άμεσων ή
εμμέσων, φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή, όπως
επίσης και το ποσοστό συμμετοχής των τελευταίων.
 αν το Υπουργείο Εμπορίου δεν έχει πεισθεί για την καταλληλότητα των μετόχων ή
των εταίρων, διότι αποσκοπεί στην εξασφάλιση υγιούς και συνετής διαχειρίσεις
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Κάθε απόρριψη χορήγησης άδειας πρέπει να είναι πλήρως δικαιολογη μένη και να
γνωστοποιείται στην εκάστοτε ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός τριών (3) μηνών από
την υποβολή της αιτήσεώς της .

Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας

Το ΝΔ 400/70 προβλέπει περιπτώσεις που ανακαλείται η άδεια:



Σε περίπτωση καταδίκης, όπως ορίζουν τα Άρ θρα 43-49 (όπως ψευδείς
δηλώσεις προς την εποπτική αρχή ή το κοινό, παραβίαση διατάξεων
τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας, ψευδείς δηλώσεις
σχετικά με τα μαθηματικά αποθέματα κ.α.). Πιο συγκεκριμένα για
παραβίασης των διατάξεων

του άρθρου 4 4

(διατάξεων τεχνικών

αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας, σύνταξη ισολογισμού κ.α.)
μπορεί να ανακαλεστεί η άδεια χωρίς απαραίτητα να ασκηθεί ποινική
δίωξη αν έτσι απειλούνται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων ή η δημόσια
τάξη ή τα χρηστά ήθη.


Εάν δεν ισχύουν πια οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια



Εάν παραβιάζονται σοβαρά οι υποχρεώσεις της εταιρίας

Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας μπορεί να είναι μερική ή ολική, είτε οριστική
ή προσωρινή, πρέπει να είναι μία αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εμπορίου
και να κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Αυτό γίνεται για λόγους που
στηρίζονται αποκλειστικά στην νομοθεσία.
Η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και έτσι
προβλέπει διαχωρισμό των δραστηριοτή των ζωής και γενικών κλάδων λόγω της
διαφορετικής φύσης .Πιο συγκεκριμένα :

Σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα που συστάθηκε μετά την
έναρξη της ισχύος του προεδρικού διατάγματος 118/85, χορηγείται άδεια λειτουργίας
για την άσκηση είτε ασφαλίσεων κατά ζημιών είτε ασφαλίσεων ζωής. Οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα που ασκούν ήδη ασφαλίσεις κατά
ζημιών μαζί με τις ασφαλίσεις ζωής κατά την δημοσίευση του προεδρικού

διατάγματος 118/85 μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν ταυτόχρο να τις δύο
δραστηριότητες, αρκεί κάθε δραστηριότητα να τελεί υπό ξεχωριστή διαχείριση
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 52 β του ΝΔ 400/70.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του ΕΟΧ μπορούν να δραστηριοποιού νται στην Ελλάδα

Εάν στον τόπο της έδρας τους ασκούσαν ασφαλίσεις κατά ζημιών μαζί με ασφαλίσεις
ζωής, τότε μπορούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.
Για την άσκηση μόνο ασφαλίσεων κατά ζημιών ή μόνο ασφαλίσεων ζωής μέσω
πρακτορείου ή υποκαταστήματος σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΝΔ 400/70
Για την άσκηση ασφαλίσεων ζωής ,όταν ήδη ασκούν ασφαλίσεις κατά ζημιών στην
Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω θυγατρικής Ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης.

Το Υπουργείο Εμπορίου σε συνεργασία και με άλλες εποπτικές αρχ ές των
κρατών-μελών μεριμνούν ώστε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλίσεις
κατά ζημιών και έχουν οικονομικούς, εμπορικούς ή διοικητικούς δεσμούς με
ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί ασφάλιση ζωής να μην νοθεύουν τα οικονομικά
αποτελέσματα με συμφωνίες μεταξύ τους ή με ρυθμίσεις οποιασδήποτε μορφής που
επηρεάζουν την κατανομή των εξόδων και εσόδων.

Κατηγορίες Ασφαλιστικών Εταιριών στην Ελλάδα

Οι ασφαλιστικές εταιρίες με έδρα στην Ελλάδα, με κριτήριο την προέλευση του
κεφαλαίου τους χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες :

1) Ασφαλιστικές Εταιρίες υπό τον έλεγχο κρατικών τραπεζών
Κρατικές τράπεζες είναι κύριοι ιδιοκτήτες ασφαλιστικών εταιριών
o Στον όμιλο της Εθνικής τράπεζας ανήκουν η Εθνική Ασφαλιστική, η Αστήρ, η
Πανελλήνιος και η ΕΤΕΒΑ ασφαλιστική. Από το 1997 οι τρεις τελευταίες
έχουν απορροφηθεί στην Εθνική Ασφαλιστική .
o Στον όμιλο της εμπορικής τράπεζας ανήκει η Φοίνιξ και η Metrolife οι οποίες
συγχωνεύτηκαν το 2002.

o Στον όμιλο της Αγροτικής τράπεζας ανήκουν η Αγροτική ασφαλιστική κα ι η
Αγροτική Ζωής.

2) Ασφαλιστικές εταιρίες θυγατρικές ξένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Είναι ασφαλιστικές εταιρίες θυγατρικές μεγάλων ευρωπαϊκών συγκροτημάτων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την Allianz, την Commercial Union , την

Nationale

Nederlanden και την Generali. Οι μητρικές τους εταιρίες αποσκοπούν στο να
αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο σε μία αγορά με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, την
ελληνική ασφαλιστική αγορά .

3) Ασφαλιστικές εταιρίες ιδιωτικών συμφερόντων
Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε την Interamerican, την Ασπίς Πρόνοια και την
Ευρωπαϊκή Πίστη , οι οποίες μάλιστα είναι εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών (ΧΑΑ). Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
που προγραμματίζουν να εισαχθούν στο ΧΑΑ ώστε να αυξήσουν τ ους πόρους
χρηματοδότησής τους που είναι απαραίτητοι για μια ραγδαία αναπτυξιακή πολιτική
στον τομέα της ασφάλισης.

4) Αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες
Αυτές οι εταιρίες λειτουργούν στην Ελλάδα με τη μορφή υποκαταστήματος. Εδώ
δε μπορούμε να συμπεριλάβουμε πληθώρα αλλοδαπών εταιριών που έχουν άδεια να
εργασθούν με το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Είναι φανερό πώς οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να ελέγχονται από κάποιον,
το κράτος. Δεν είναι δυνατό μία επιχείρηση πίστης, που εισπράττει προκαταβολικά τα
ασφάλιστρα για την πιθανή επέλαση ενός κινδύνου στο μακρινό και αβέβαιο μέλλον
να μην υπόκειται σε κρατική εποπτεία για την θωράκιση των συμφερόντων των
ασφαλισμένων και δικαιούχων και για μια ακλόνητη οικονομία.
Η κρατική εποπτεία επιβάλλεται :

Για την διατήρηση της φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρίας .
Η εποπτεία στοχεύει ώστε να διατηρείται και να ενισχύεται η οικονομική
δύναμη της εταιρίας. Τα ασφάλιστρα συνήθως δίνονται προκαταβολικά ωστ όσο
καλύπτουν τον κίνδυνο σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Αν μία εταιρία πτωχεύσει,
δεν θα μπορούν να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Αρκετοί καταναλωτές θα
έχουν αγοράσει μία ασφαλιστική κάλυψη χωρίς αντίκρισμα. Πράγμα που
δημιουργεί αίσθημα αδικίας. Εκεί επεμβα ίνει το κράτος για να προστατέψει τον
καταναλωτή.
Λόγω των ανεπαρκών γνώσεων του καταναλωτή .
Ο καταναλωτής αρκετές φορές δεν έχει επαρκή γνώση των σύνθετων και
εξειδικευμένων όρων που χρησιμοποιούνται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Θα
μπορούσε ένας ασφαλιστής να κατασκευάσει ένα συμβόλαιο τόσο περιοριστικό
που να μην έχει αξία η ασφάλιση, γιατί πλέον οι όροι των ασφαλιστηρίων ζωής
δεν προεγκρίνονται. Η νομοθεσία βέβαια θέτει μία σειρά από κανόνες για καλή
διατύπωση των όρων, σωστή ενημέρωση, δικα ίωμα εναντίωσης ή και
υπαναχώρησης για να προστατέψει τον καταναλωτή.
Υπάρχει ανάγκη για λογικά ασφάλιστρα.
Τα ασφάλιστρα δεν θα έπρεπε να είναι ούτε πολύ υψηλά, ούτε πολύ χαμηλά.
Πλέον έχει καταργηθεί ο προληπτικός έλεγχος των ασφαλίστρων. Παρόλα αυτά
η εποπτική αρχή οφείλει να εξασφαλίζει μια αγορά υγιούς ανταγωνισμού.
Αυτόματα δηλαδή να τίθενται εκτός αγοράς τα υπερβολικά υψηλά ασφάλιστρα.
Πρέπει να εντοπίζει της εταιρίες που χρησιμοποιούν υπερβολικά χαμηλά
ασφάλιστρα για να προσελκύουν κό σμο γιατί τις περισσότερες φορές δεν

μπορούν να δημιουργήσουν επαρκή τεχνικά αποθέματα και έτσι θέτουν σε
κίνδυνο την φερεγγυότητά τους .
Δυνατή η πρόσβαση στην ασφαλιστική κάλυψη.
Όλα τα άτομα που επιθυμούν ασφάλιση πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυ τή.
Συχνά οι ασφαλιστές δεν είναι πρόθυμοι να ασφαλίσουν κάποιον, είτε λόγω
αυξημένης πιθανότητας να επέλθει ο κίνδυνος, είτε λόγω αντεπιλογής.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Οι δύο κύριοι μέθοδοι εποπτείας είναι:


η νομοθεσία



η εποπτική αρχή

Νομοθεσία
Το Ν.Δ. 400/70 είναι ο κύριος άξονας ρύθμισης ασφαλιστικών θεμάτων. Κάποια
Προεδρικά Διατάγματα, όπως το 24 96/97, έχουν συμπληρώσει ή αντικαταστήσει
κομμάτια του. Αυτό κυρίως για λόγους εσωτερικής νομοθεσίας και εναρμόνισης
προς τις κοινοτικές οδηγίες.

Εποπτική Αρχή
Η εποπτική αρχή που ελέγχει τις ασφαλιστικές εταιρίες είναι η Διεύθυνση
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης
(Τομέας Εμπορίου) .

Το πώς η νομοθεσία και η εποπτική Αρχή προστατεύουν τον καταναλωτή και την
αγορά είναι με το να :
1. χορηγούν την άδεια λειτουργίας όπως είδαμε υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις
2. χρειάζεται ένα ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο
3. μια ασφαλιστική επιχείρηση χρειάζεται αυξημένη φερεγγυότητα σε σχέση με
άλλου είδους επιχειρήσεις

4. υποχρεώνονται, οι ασφαλιστικές εταιρίες, να τηρούν μαθηματικά αποθέματα
σε ύψος που να καλύπτονται οι μελλοντικές ανάγκες
5. υπάρχει καθορισμένος τρόπος επένδυσης των κεφαλαίων
6. σε περίπτωση πτώχευσης μιας ασφαλιστικής εταιρίας οι ασφαλισμένοι
προηγούνται έναντι άλλων δανειστών
7. το τακτικό αποθεματικό πρέπει να είναι τετραπλάσιο του μετοχικού
κεφαλαίου
8. ο Υπουργός εμπορίου μπορεί να επιβάλει:


την χρησιμοποίηση ίδιων πινάκων θνησιμότητας



το ανώτατο όριο τεχνικού επιτοκίου που θα χρησιμοποιείται στον
υπολογισμό ασφαλίστρων.



τα ανώτατα και κατώτατα ποσοστά επιβαρύνσεων των καθαρών
ασφαλίστρων του κλάδου ζωή.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970 και το Π.Δ. 252/1996, το οποίο
εναρμόνισε την Ελληνική νομοθεσία στην αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γίνεται η κατωτέρω ταξινόμηση των ασφαλειών:

Κατ’ αρχήν οι ασφάλειες ταξινομούνται σε δύο μεγάλους κλάδους:
A) Τον Κλάδο Ζωής (υποδιαιρείται σε εννέα κλάδους)
B) Τον κλάδο ζημιών (υποδιαιρείται σε δεκαοχτώ κλάδους)

Αναλυτικά έχουμε:
Α) Aσφαλίσεις του κλάδου Ζωής:
1. Κλάδος ζωής Αυτές Υποδιαιρούνται σε:
α) Ασφαλίσεις επιβίωσης ( Pure Endowment), θανάτου (Whole Life
Insurance) και μικτές (Endowment)
β) Ασφαλίσεις Προσόδων (Investment Income)
γ) Ασφαλίσεις σωματικών βλαβών.
2. Κλάδος Γάμου και Γεννήσεων.

3. Κλάδος ασφάλισης Ζωής συνδεδεμένος με επενδύσεις. (Unit Linked)
4. Κλάδος ασφάλισης Υγείας (Ατύχημα – Ασθένεια)
5. Κλάδος τοντίνας
6. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης
7. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδικών -Συνταξιοδοτικών Ταμείων-Κεφαλαίων.
8. Κλάδος Ομαδικών Προγραμμάτων Πρόνοιας.
9. Κλάδος παρόμοιων εργασιών με την Κοινωνική ασφάλιση.

Β) Ασφαλίσεις του Κλάδου Ζημιών.
1. Ατυχήματα.
2. Ασθένειες.
3. Χερσαία Οχήματα.
4. Σιδηροδρομικά Οχήματα.
5. Αεροσκάφη.
6. Πλοία (Θαλάσσια, Λιμάνια και Ποτά μια Σκάφη).
7. Μεταφερόμενα Εμπορεύματα.
8. Πυρκαγιά και άλλα φυσικά φαινόμενα.
9. Λοιπές ζημιές Αγαθών.
10. Αστική ευθύνη από χερσαία οχήματα.
11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη.
12. Αστική ευθύνη από θαλάσσια, Λιμναία και Ποτάμια σκάφη.
13. Γενική αστική ευθύνη.
14. Πιστώσεις. Χωρίζονται σε:


Γενικές Πιστώσεις.



Εξαγωγικές Πιστώσεις.



Πιστώσεις με δόσεις.



Ενυπόθηκες Πιστώσεις.



Αγροτικές Πιστώσεις.

15. Εγγυήσεις.
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες (Απώλεια κερδών, μισθωμάτών, κακοκαιρίας
κτλ).
17. Νομική Προστασία

18. Βοήθεια. Για άτομα που περιέχονται σε δυ σχερή θέση κατά τη διάρκεια
απουσίας τους από την μόνιμη κατοικία τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2002
Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά ορισμένα κύρια στοιχεία των ελληνικών
ασφαλιστικών εταιριών για το έτος 2002.

€ 2.831.388.000 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (+13,3%)
€ 1.306.131.000 η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής (+5,9%)
€ 1.525.257.000 η συνολική παραγωγή γενικών κλάδων (+20,6%)
€ 757.612.000 τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων (+18,8%)
€ 767.645.000 τα ασφάλιστρα των λοιπών κλάδων (+22,4%)
-369,6% τα κέρδη (από € 47.137.000 το 2001 στα € –127.066.000 το 2002)
-11,4% η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (2,96% κατά το 2001)
78 ασφαλιστικές εταιρίες

Στρεφόμενοι στις επενδύσεις και τις ασφαλιστικές προβλέψεις παρατηρούμε ότι ο
κλάδος αύξησε τις επενδύσεις του κ ατά 12% περίπου. Η κατανομή των επενδύσεων
έχει ως εξής:
o ακίνητα 9,4%
o συμμετοχές 10,4%
o χρηματοοικονομικές επενδύσεις 80,3%

Στις χρηματοοικονομικές επενδύσεις, το ποσοστό των μετοχών και των μεριδίων
Α/Κ ήταν 34,2%, των δε ομολογιών 60,6%. Έτσι ο κλάδος δείχνει να εμπιστεύεται
περισσότερο τους τίτλους σταθερής αποδόσεως, καθώς έχει καεί από τις μετοχές
(αλλά και κερδίσει, την εποχή των «παχέων αγελάδων» ).
Ενδιαφέρον έχει και η σύγκριση του ύψους των επενδύσεων, όπου οι
ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο, με το σύνολο των λοιπών επενδύσεων
15,4%.

Ο λόγος των επενδύσεων προς προβλέψεις για το σύνολο του κλάδου ήταν 90,4%,
που σημαίνει πως υπάρχει ανάγκη αυξήσεως του λόγου αυτού, αν είναι οι επενδύσεις
να καλύπτουν τις ασφαλιστικές προβλέψεις. Εξ άλλου ο λόγος των προβλέψεων για
εκκρεμείς αποζημιώσεις κλειομένης χρήσεως προς την παραγωγή αυτοκινήτων ήταν
126,5% (το ελάχιστο, περίπου από την εμπειρία της αγοράς πρέπει να έχει μία
ασφαλιστική εταιρία για να αντιμετωπίζει ζημιές από αυ τοκίνητα), ενώ ο αντίστοιχος
λόγος για τις λοιπές ζημιές ήταν όπως αναμένει κανείς, μικρότερος, στο 50,5%.
Ενδιαφέρον, τέλος έχουν άλλα δύο ποσοστά: Ο λόγος των αποζημιώσεων προς
ασφάλιστρα και ο λόγος προμηθειών προς ασφάλιστρα. Αυτοί είχαν ως εξής:

Αποζημιώσεις

Προμήθειες

/ασφάλιστρα

/ασφάλιστρα

Ζωή

54,10%

15,35%

Αυτοκίνητα

81,70%

16,50%

Λοιπές ζημιές

35,05%

18,10%

Πιστοποιείται έτσι ότι ο ζημιογόνος κλάδος για άλλη μια φορά, είναι τα
αυτοκίνητα και ο λιγότερο ζημιογόνος οι λοιπές ζημίες (πυρ, σεισμός, κλοπή κ.ά.). Η
ζωή είναι κάπου στο μέσον μεταξύ των δύο άλλων κλάδων. Οι προμήθειες δείχνουν
να έχουν μικρή διαφορά από κλάδο σε κλάδο, πάντοτε ως ποσοστό επί των
ασφαλίστρων.

Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2001

1. Ατυχήματα
2. Ασθένειες
3. Χερσαία οχήματα
5. Αεροσκάφη
6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)
7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα
8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως
9. Λοιπές ζημίες αγαθών
10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων
11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη
12. Αστική ευθύνη πλοίων
13. Γενική αστική ευθύνη
14. Πιστώσεις
15. Εγγυήσεις
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες
17. Νομική προστασία
18. Βοήθεια

Ασφάλιστρα από
Πρωτασφαλίσεις
51.395.792,87
3.833.375,17
155.062.604,28
888.154,61
12.844.728,91
39.425.038,40
200.635.530,27
77.363.437,39
680.950.412,59
4.524.313,58
4.204.502,56
28.769.757,74
10.022.015,20
2.833.470,83
10.672.744,23
17.610.764,81
49.406.489,59

Ποσοστό
(%)
3,81%
0,28%
11,48%
0,07%
0,95%
2,92%
14,86%
5,73%
50,42%
0,34%
0,31%
2,13%
0,74%
0,21%
0,79%
1,30%
3,66%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

1.350.443.133,03

100,00%

( Ποσά σε € )

(Ετήσια έρευνα της ΕΑΕΕ)

Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ζημιών έτους 2001
1. Ατυχήματα
2. Ασθένειες
15. 0,21% 16. 0,79%
14. 0,74%
13. 2,13%
12. 0,31%
11. 0,34%

3. Χερσαία οχήματα
17. 1,30%
18. 3,66%
1. 3,81%

5. Αεροσκάφη
6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)

2. 0,28%
3. 11,48%

5. 0,07%
6. 0,95%
7. 2,92%

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα
8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως
9. Λοιπές ζημίες αγαθών
10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων
11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη

8. 14,86%
10. 50,42%

12. Αστική ευθύνη πλοίων
13. Γενική αστική ευθύνη

9. 5,73%

14. Πιστώσεις
15. Εγγυήσεις
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες
17. Νομική προστασία
18. Βοήθεια

Συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2001
Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε την συνολική παρα γωγή ασφαλίστρων για το
έτος 2001. Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής παραγωγής
ασφαλίστρων το έχουν:
 Ο κλάδος ζωής
 Ο κλάδος ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις ( Unit Linked)
 Η αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων

VII. 5,263%
VI. 0,012%

1. 1,945%
2. 0,145%

VIII. 0,535%

3. 5,869%

IV. 1,211%

5. 0,034%
6. 0,486%
7. 1,492%
8. 7,594%

ΙΙΙ. 15,496%

9. 2,928%

10. 25,774%
Ι. 26,369%
11. 0,171%
12. 0,159%

18. 1,870%
17. 0,667%

13. 1,089%
16. 0,404%

14. 0,379%

15. 0,107%

1. Ατυχήματα

2. Ασθένειες

3. Χερσαία οχήματα

5. Αεροσκάφη

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως

9. Λοιπές ζημίες αγαθών

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη

12. Αστική ευθύνη πλοίων

13. Γενική αστική ευθύνη

14. Πιστώσεις

15. Εγγυήσεις

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες

17. Νομική προστασία

18. Βοήθεια

I. Κλάδος Ζωής

III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις

IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας

VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης

VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Ταμείων

VΙII. Κλάδος Ομαδ. Προγρ. Πρόνοιας

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
Γενικά
Ένας πληθυσμός που οι μονάδες του αποτελούνται από τις τι μές μιας και μόνης
μεταβλητής

Χ,

ονομάζεται

μονομεταβλητός

στατιστικός

πληθυσμός.

Οι

αναλυτικές (μαθηματικές) σχέσεις με τις οποίες διερευνάμε ένα μονομεταβλητό στα τιστικό πληθυσμό λέγονται μονομεταβλητά μαθηματικά υποδείγματα. Οι θεωρητικές κατανομές πιθανότητας, Διωνυμική, Poisson, Κανονική (Gauss - Laplace), t Student, Χί Τετράγωνο (Χ2) καθώς και οι μαθηματικές σχέσεις με τις οποίες
προσδιορίζουμε τα διάφορα στατιστικά μέτρα είναι μονομεταβλητά μαθηματικά
υποδείγματα.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, κατά τις οποίες η εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων και η λήψη ορθών αποφάσεων δεν είναι δυνατή με τη μελέτη μιας
και μόνης μεταβλητής, αλλά χρειά ζεται η μελέτη (συνεξέταση) δύο ή περισσότερων
μεταβλητών, δηλαδή χρειάζεται να μελετήσουμε ταυτόχρονα τη δομή δύο ή
περισσότερων

στατιστικών

πληθυσμών.

Οι

πληθυσμοί

αυτοί

ονο μάζονται

διμεταβλητοί ή πολυμεταβλητοί στατιστικοί πληθυσμοί και οι αντίστοιχες
μαθηματικές σχέσεις, οι οποίες συνδέουν τις συνεξεταζόμενες μεταβλητές, λέγονται
διμεταβλητά ή πολυμεταβλητά μαθηματικά υποδείγματα. Π.χ. τα αναστήματα

  Xi  και τα βάρη   Ψi 

μιας ομάδας ατόμων, συνεξεταζόμενα απο τελούν ένα “δι-

μεταβλητό στατιστικό πληθυσμό”. Η μαθηματική σχέ ση που θα προκύψει από την
ταυτόχρονη ανάλυση των δεδομένων των δύο μεταβλητών  X i ,  i  είναι ένα διμεταβλητό μαθηματικό υπόδειγμα. Το κόστος   Ψ i  ενός βιομηχανικού προϊόντος
είναι συνάρτηση των πρώτων υλών

  Xi  ,

των ημερομισθίων    i  , και των

γενικών εξόδων    i  . Από την ταυτόχρονη ανάλυση και των τεσσάρων αυτών μεταβλητών μπορεί να προκύψει ένα τετετραμεταβλητό μαθηματικό υπόδειγμα.
Με τα διμεταβλητά μαθηματικά υποδείγματα εξετάζουμε αν υπάρχει σχέση
εξαρτήσεως της μιας μεταβλητής Ψ από μιά άλλη μεταβλητή Χ. Η μεταβλητή Χ - η

οποία ενδέχεται να επιδρά και να διαμορφώνει τις τιμές της μεταβλητής Ψ –
ονομάζεται ανεξάρτητη μεταβλητή (independent variable), ενώ η μεταβλητή Ψ - η
οποία δέχεται τις επιδράσεις της μεταβλητής Χ - ονομάζεται εξαρτημένη μεταβλητή
(dependent variable).
Το κεντρικό πρόβλημα της ανάλυσης διμεταβλητών στατιστικών πληθυσμών
είναι να διαπιστώσουμε αν υπάρχει σχέση εξάρτησης (συσχέτιση) μεταξύ των
μεταβλητών Ψ και Χ (δηλαδή αν η ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζει τη διαμόρφωση
των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής) και να μετρήσουμε το βαθμό (την ένταση)
της συσχέτισης. Ο προσδιορισμός και η μέτρηση της συσχέτισης είναι πολύ χρήσι μος για την επιχειρηματική πρόβλεψη, για τον προγραματισμό της δράσεως μιας
επιχειρήσεως και γενικά για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων .
Υπάρχουν δύο μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για να εξάγουμε συμπεράσματα
για την εξάρτηση (συνάφει α) μεταξύ δύο μεταβλητών Χ και Ψ.
α) Η πρώτη μέθοδος ονομάζεται ανάλυση παλινδρόμησης

7

(Regression

Analysis) και αποβλέπει στον προσδιορισμό μιας γενικής σχέσε ως εξαρτήσεως
μεταξύ των συνεξεταζόμενων μετα βλητών Χ και Ψ, δηλαδή στον προσδιορισμό μιας
μαθηματικής εξισώσεως, η οποία ονομάζεται Εξίσωση Παλινδρόμησης (Regression
Equation). Με άλλα λόγια, στην Ανάλυση Παλινδρόμησης εξετάζουμε τη σχέση
εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών Ψ και Χ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβλέ ψουμε μελλοντικά την τιμή της μιας μεταβλητής με βάση την άλλη. Η μετα βλητή η
οποία λαμβάνεται σαν βάση της πρόβλεψης καλείται ανεξάρτητη μεταβλητή ( =Χ ).
Σαν ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρεί ται εκείνη της οποίας οι τιμές είναι
προκαθορισμένες ή επιλέγονται κατά κάποιο τρόπο. Π.χ. επιλέγουμε άτομα
ορισμένου εισοδήματος για να εξετάσουμε την επίδραση που έχει το ει σόδημα ( = Χ)
επί της δαπάνης για ψυχαγωγία ( = Ψ). Η μεταβλη τή που θέλουμε να προβλέψουμε
και η οποία δέχεται τις επι δράσεις της ανεξάρτητης μεταβλητής, καλείται
εξαρτημένη μεταβλητή ( = Ψ) και είναι μία τυχαία μεταβλητή.
7

0 όρος "παλινδρόμηση" οφείλεται στο Sir Francis Galton C1822-1911), ο οποίος παρατήρησε ότι

πατέρες χαμηλού αναστήματος αποχτούσαν γιους, των οποίων το μέσο ανάστημα "παλινδρομεί"
(μετακινείται) προς το μέσο ανάστημα του πληθυσμού. Στη Στατιστική σήμερα, ο όρος "παλινδρόμηση"
χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την εξάρτηση (συνάφεια) μεταξύ δυο ή περισσοτέρων
μεταβλητών.

Η μορφή της εξάρτησης των διαφόρων μεταβλητών μπορεί να είναι γραμμική ή
καμπυλόγραμμη. Λέγοντας ότι η σχέση εξάρτησης μεταξύ δύο μεταβλητών είναι
γραμμική, εννοούμε ότι ο μέσος όρος της εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών
μπορεί να αναπαρασταθεί με μία ευθεία γραμμή Ψ  α  β  Χ. Αντίθετα όταν
έχουμε δεδομένα τα οποία μπορούν να αναπαρασταθούν με μία καμπύλη, τότε λέμε
ότι η σχέση εξάρτησης μεταξύ των μετα βλητών είναι καμπυλόγραμμη. Σε αυτή την
περίπτωση το μαθηματικό υπόδειγμα είναι της μορφής : Ψ  α  β  X  γ  X 2 . Η
πρώτη περίπτωση λέγεται γραμμική παλινδρόμηση (Linear Regression) και η
δεύτερη καμπυλόγραμμη παλινδρόμηση (Curvilinear Regression). Επίσης, η
Ανάλυση Παλινδρόμησης μπορεί να περι λαμβάνει περισσότερες από δύο με ταβλητές. Για παράδειγμα η ζητούμενη ποσότητα ( = Ψ ) ενός αγαθού εξαρτάται από
την τιμή ( = Χ ) του αγαθού, από το διαθέσιμο εισόδημα ( =Υ ), από την τιμή των
συναγωνιζόμενων αγαθών ( = Ζ ) , κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή λέ με ότι έχουμε μία
πολλαπλή σχέση εξαρτήσεως, η οποία ονομά ζεται πολλαπλή παλινδρόμηση
(Multiple Regression) και η οποία μπορεί να είναι γραμμική ή καμπυλόγραμμη.
β) Η δεύτερη μέθοδος ονομάζεται Συσχέτιση (Correlation). Η συγκεκριμένη
μέθοδος ασχολείται με τον πο σοτικό προσδιορισμό του βαθμού (της έντασης) της
εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών και με τη φύση της συσχετίσεως (θετική ή
αρνητική). Η μέτρηση του βαθμού της συσχέτισης με ταξύ δύο ή περισσοτέρων
μεταβλητών γίνεται με μία στατιστι κή παράμετρο που ονομάζεται Συντελεστής Συσχέτισης (Correlation Coefficient). Η συσχέτιση διακρίνεται σε θετι κή και αρνητική.
Θετική καλείται η συσχέτιση, όταν σε κάθε αύξηση (ή μείωση) της μιας μεταβλητής
παρατηρείται αύξηση (ή μείωση) και της άλλης μεταβλητής – για παράδειγμα αύξηση
του εισοδήματος ( = Χ ) συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης για ψυχαγωγία ( = Ψ) και
αντίστροφα. Αρνητική καλείται η συσχέτιση, όταν σε κάθε αύξηση (ή μείωση) της
μιας μεταβλητής έχουμε μείωση (ή αύξηση) της άλλης μεταβλητής. Π.χ. αύξηση της
τιμής ενός αγαθού ( = Χ ) συνεπάγεται μείωση της ζητούμενης ποσότητας ( = Ψ ) του
αγαθού και αντίστροφα. Αν τώρα οι μεταβλητές Χ και Ψ είναι ανεξάρτη τες μεταξύ
τους τότε θα είναι και ασυσχέτιστες (το αντίστροφο δεν ισχύει). Σ’ αυτή την
περίπτωση η μεταβολή των τιμών της μιας μεταβλητής ( =Χ ) δεν θα προ καλεί επιδράσεις στις τιμές της άλλης μεταβλητής ( = Ψ) και επομένως δεν θα υπάρχει σίγου ρα καμία σχέση εξάρτησης μεταξύ τους.

Αν διαθέτουμε ένα δείγμα n ζευγών - τιμών των μεταβλητών Ψ και Χ και θέλουμε
να έχουμε μία πρώτη εικόνα για την ύπαρξη ή όχι εξάρτησης (συσχέτισης) μεταξύ
των μεταβλητών είναι χρήσιμο να απεικονίσουμε τις τιμές των Ψ και Χ πάνω σ' ένα
σύστημα ορθογώνιων αξόνων. Τα σημεία του επιπέδου, τα οποία έχουν τεταγμένες
τις τιμές της μεταβλητής Ψ και τετμημένες τις τιμές της μεταβλητής Χ, δημιουργούν
ένα "νέφος" σημείων, το οποίο ονομάζεται Διάγραμμα Διασποράς (Scatter Plot).
Το Διάγραμμα Διασποράς είναι χρησιμότατο, γιατί μας δίνει μία πρώτη εικόνα για
το είδος της εξαρτήσεως της μεταβλητής Ψ από τη μεταβλητή Χ (δηλ. αν η εξάρτηση
είναι γραμμική ή καμπυλόγραμμη, θετική ή αρνητική), και επιπλέον μας δείχνει το
βαθμό (ένταση) της συσχέτισης μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών μας.
Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 1) παραθέτουμε αντιπροσωπευτικά παρα δείγματα γραμμικής εξάρτησης και συσχέτισης μεταξύ των με ταβλητών Ψ και Χ, με τις
αντίστοιχες εξισώσεις γραμμικής πα λινδρομήσεως.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Παραδείγματα γραμμικής εξαρτήσεως και συσχετίσεως

Από το Διάγραμμα 1 συνάγονται τα ακόλουθα:
α) Όταν τα σημεία σχηματίζουν ευθεία γραμμή, η οποία έχει θετικό γωνιακό
συντελεστή (περίπτωση 1α), τότε έ χουμε θετική εξάρτηση και τέλεια θ ετική
συσχέτιση,δηλαδή και οι δύο μεταβλητές κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ ό ταν τα σημεία σχηματίζουν ευθεία γραμμή, η οποία έχει αρνη τικό γωνιακό
συντελεστή (περίπτωση 1β), τότε υπάρχει αρ νητική εξάρτηση και τέλεια αρνητική
συσχέτιση, δηλαδή οι μεταβλητές κινούνται προς αντίθετη κατεύθυνση.
β) Όταν τα σημεία δεν σχηματίζουν ευθεία γραμμή αλλά και δεν απομακρύνονται
πολύ απ'αυτή (περίπτωση 1γ και 1δ), τότε υπάρχει θετική ή αρνητική εξάρτηση
ανάλογα αν η ευθεία που περνάει μέσα από το "νέφος" των σημείων έχει θετικό ή
αρνητικό γωνιακό συντελεστή και η συσχέτιση είναι έν τονη. Όταν όμως τα σημεία
απομακρύνονται από την ευθεία (πε ρίπτωση 1ε), τότε εξακολουθεί να υπάρχει
εξάρτηση, αλλά η συσχέτιση γίνεται πιο ασθενής.
γ) Τέλος, όταν τα σημεία σχηματίζουν κύκλο (περίπτωση 1στ) ή τετράγωνο, τότε δεν
υπάρχει καμιά εξάρτηση άρα και καμιά συσχέτιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1. Σκοπός της μελέτης
Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η συσχέτιση μεταξύ πληθωρισμού και μέσου κόστους
πληρωθείσων ζημιών από τις ασφαλιστικές εταιρίες για τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή σης για το χρονικό διάστημα 1992 -2006. Η μελέτη είναι στατιστικού χαρακτήρα η
οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει πίνακες, γραφικές παραστάσεις,
τους πίνακες συντελεστών συ σχέτισης και ανάλυσης παλινδρόμησης.
2. Μεταβλητές και σύμβολα
π: πληθωρισμός μέσα ένα δεδομένο έτος (μετράται ως το ποσοστό αύξησης του
συνολικού τιμαρίθμου μέσα στο ίδιο έτος)
Κ: μέσο κόστος ανά πληρωθείσα ζημιά σε ονομαστικές (τρέχουσες) τιμές
ΑΚ: μέσο κόστος ανά πληρωθείσα ζημιά σε αποπληθωρισμένες (πραγματικές) τιμές
ΔΚ/Κ: ετήσιο ποσοστό αύξησης του μέσου κόστους ανά πληρωθείσα ζημιά σε ονο μαστικές (τρέχουσες) τιμές
ΔΑΚ/ΑΚ: ετήσιο ποσοστό αύξησης του μέσου κόστους ανά πληρωθείσα ζημιά σε α πόπληθωρισμένες (πραγματικές) τιμές
3. Τρόπος αποπληθωρισμού ονομαστικών αξιών
Ο αποπληθωρισμός των ονομαστικών αξιών έγινε με την διαίρεση των ονομαστικών
αξιών κάθε έτους με τον αποπληθωριστή για το έτος αυτό, ο οποίος οριζεται ως:
Αποπληθωριστής  1  π

Ο αποπληθωρισμός των αξιών έγινε ως επιπρόσθετο μέσο ανάλυσης της συσχέτισης
του πληθωρισμού με την εξέλιξη του ποσοστού αύξησης του μέσου κόστους πληρω μών.

4. Στατιστική ανάλυση

4.1 Τα δεδομένα
Στον κατωτέρω πίνακα 1 παρουσιάζονται τα πρωτογενή δ εδομένα (στήλες 2 και 3)
και τα επεξεργασμένα (στήλες 4, 5, 6 και 7)
Πίνακας 1: Πρωτογενή και επεξεργασμένα δεδομένα
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Αποπληθωρισ
μένο μέσο
Μέσο

Ποσοσ

κόστος

Έτ

Ποσοστό

κόστος

τό

Αποπληθω

ανά

Ποσοστό

ος

πληθωρι

ανά

μεταβο

ριστής

πληρωθείσα

μεταβολή

σμού

πληρωθε

λής

απαίτηση

ς

(%)

ίσα

(%)

(1991=1)

(Eυρώ

απαίτηση

αποπληθ.

αγοραστικής

(Eυρώ)

δύναμης
1991)

μέσου
κόστους
(%)

19
92

15,87

491,836

1,1587

424,472

14,41

602,749

22,55

1,1441

526,832

24,11

10,92

699,011

15,97

1,1092

630,194

19,62

8,94

751,812

7,55

1,0894

690,116

9,51

8,20

769,743

2,39

1,0820

711,408

3,09

5,54

866,227

12,53

1,0554

820,757

15,37

4,77

906,923

4,70

1,0477

865,632

5,47

19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98

19
99

2,64

915,463

0,94

1,0264

891,916

3,04

3,17

955,005

4,32

1,0317

925,662

3,78
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Πηγή ποσοστών πληθωρισμού: ΕΣΥΕ

4.2 Γραφικές παραστάσεις
Το γραφικό Ι παρουσιάζει την εξέλιξη του (ετήσιου) πληθωρισμού σε σχέση με το
(ετήσιο) ποσοστό μεταβολής του ονομαστικού μέσου κόστους. Από το γράφημα
συνάγεται ότι :
α. και τα δύο μεγέθη παρουσιάζουν μακροχρόνια πτωτική τάση
β. Το ποσοστό μεταβολής του μέσου κόστους   /   εμφανίζει έντονη διακύμανση
παίρνοντας το έτος 2004 αρνητική τιμή
γ. Οι μεταβολές του ποσοστού μεταβολής του μέσου κόστους   /   ακολουθεί
ελάχιστα τις μεταβολές του πληθωρισμού
Εντούτοις η ταυτόχρονη μακροχρόνια πτωτική τάση και των δύο μεγεθών οδηγεί σε
θετικό συντελεστή συσχέτισης των δύο μεγεθών. Η τιμή του συντελεστή εμφανίζεται
στον πίνακα 2 και ισούται με 0,65.

Γ ρ α φ ικ ό Ι Εξ έ λ ιξ η π λ η θ ω ρ ι σ μ ο ύ κ α ι π ο σ ο σ τ ο ύ
α ύ ξ η σ η ς τ ο υ μ έ σ ο υ κ ό σ τ ο υ ς α ν ά π λ η ρ ω θ ε ίσ α
α π α ίτ η σ η
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1 5 ,0 0
1 0 ,0 0
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5 ,0 0

Έ το ς
Π ο σ ο σ τ ό π λ η θ ω ρ ισ μ ο ύ
π ο σ ο σ τό α ύ ξ η σ η ς μ έ σ ο υ κ ό σ το υ ς

Η μέτρια επίδραση του πληθωρισμού στο ποσοστό του μέσου κόστους
επιβεβαιώνεται και στα γραφικά ΙΙ και ΙΙΙ όπου φαίνεται καθαρά ότι σε κάθε επίπεδο
πληθωρισμού τα ποσοστά μεταβολής του ονομαστικού και αποπληθωρισμένου μέσου
κόστους πληρωθείσας ζημιάς (γραφικό ΙΙ) καθώς και των απολύτων μεγεθών
(γραφικό ΙΙΙ) ακολουθούν παράλληλη εξέλιξη. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από
την τιμή του συντελεστή συσχέτισης των ποσοστών  /  και  /  όπως
διαφαίνεται στον πίνακα 2 (0,99).

Γραφικό ΙΙ Εξέλιξη ονομαστικού και αποπληθωρισμένου
μέσου κόστους ανά πληρωθείσα απαίτηση
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Πίνακας 2: Πίνακας συντελεστών συσχέτισης
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

(π)
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4.3 Ανάλυση παλινδρόμησης
Για πληρέστερη έρευνα της σχέσης μεταξύ πληθωρισμού και ποσοστού μεταβολής
του ονομαστικού μέσου κόστου ς πληρωθείσας ζημιάς, εφαρμόζεται παλινδρόμηση
μεταξύ των δύο μεγεθών π και  /  . Η παλινδρόμηση είναι της μορφής :

ΔΚ/Κ  α  β  π  ε

1 

όπου α και β οι συντελεστές προς εκτίμηση και ε το τυχαίο σφάλμα, το οποίο ακο λουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή 0.
Τα λεπτομερή αποτελέσματα της παλινδρόμησης παρατίθενται στον κατωτέρω
πίνακα 3.

1

Πίνακας 3: Αποτελέσματα παλινδρόμησης ΔΚ / Κ = α +β  π +ε
Regression
Statistics
Multiple R

0,651

R Square

0,423

Adjusted R
Square

0,375

Standard Error

5,477

Observations

14

ANOVA
Significance
df
Regression

SS
1

MS

265,041 265,041

Residual

12

360,073

Total

13

625,115

8,832

0,011

P-

Lower
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t Stat

value

95%

95%

2,787 0,299

0,769

-5,237

6,908

0,421 2,972

0,011

0,334

2,169

Error

Intercept 0,835

F

30,006

Standard
Coeff

F

Inflation
%

1,251

Επομένως, η εκτιμώμενη εξίσωση παλινδρόμησης είναι :

ΔΚ/Κ  0.835  1, 251 π.
Εξετάζουμε τις τιμές των P-value. Παρατηρούμε ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 5% η
τιμή της σταθεράς α είναι στατιστικά μη σημαντική αφού P-value  0, 769   0, 05  ,
α 0,
δηλαδή δεν απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση H 0 :  αντίθετα ο συντελεστής β είναι στατιστικά σημαντικός αφού P-value  0, 011   0, 05 , δηλαδή απορρίπβ 0.
τουμε την μηδενική υπόθεση H 0 : 
Εξάλλου ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού ( adjusted R square) έχει
μικρή τιμή (0,375)

Περαιτέρω για λόγους πληρότητας της μελέτης εφαρμόζεται παλινδρόμησης του
απόλυτου ονομαστικού μέσου κόστους Κ στο ποσοστό πληθωρισμού π της μορφής :

Κ  γ  δπ  η

2 

Τα λεπτομερή αποτελέσματα της παλινδρόμησης παρατίθενται στον κατωτέρω
πίνακα 4.
Πίνακας 4: Αποτελέσματα παλινδρόμησης Κ = γ +δ  π +η

Regression
Statistics
Multiple R

0,845

R Square

0,714

Adjusted R Square

0,692

Standard Error

136,073

Observations

15

ANOVA
Significance
df
Regression

SS

MS

F

F

1 601538,3 601538,3 32,48761

Residual

13 240707,1 18515,93

Total

14 842245,5

Standard
Coeff

Error

t Stat

7,3E-05

P-

Lower

value

95%

Upper 95%

5,55EIntercept 1227,3

63,2

19,4

Inflation
rate %

11

1090,7

1364,0

-65,4

-29,4

7,3E-47,4

8,3

-5,6

Η εκτιμώμενη εξίσωση παλινδρόμησης είναι :
π.
  1227.3  47.4 

05

Εξετάζουμε και πάλι τις τιμές των P-value για να δούμε τη στατιστική σημαντικότητα
των συντελεστών του μοντέλου μας. Παρατηρούμε ότι σε επίπεδο σημαντικότητας
5% η τιμή της σταθεράς γ είναι στατιστικά σημαντική αφού P-value  0   0.05 , δηγ 0.
λαδή απορρίπτουμε την μηδενικ ή υπόθεση H 0 :  Τέλος και ο συντελεστής δ εί ναι στατιστικά σημαντικός αφού P-value  0   0.05 , δηλαδή απορρίπτουμε την μη δ 0.
δενική υπόθεση H 0 : 

5. Σύνοψη συμπερασμάτων
Τα ανωτέρω ευρήματα και συμπεράσμα τα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
1. Όπως διαφαίνεται από την γραφική παράσταση IV και επιβεβαιώνεται από την
παλινδρόμηση 2 ενώ το ποσοστό πληθωρισμού ελαττώνεται συστηματικά, το απόλυτο
μέσο κόστος ανά πληρωθείσα απαίτηση αυξάνεται επίσης συστηματικά.
2. Εντούτοις, όπως διαφαίνεται στον πίνακα συσχετίσεων και ενισχύεται από την
παλινδρόμηση (1) ο πληθωρισμός συσχετίζεται θετικά, αν και ασθενώς, με το
ποσοστό αύξησης του μέσου κόστους ανά πληρωθείσα απαίτηση.
3. Η στενή και παράλληλη εξέλιξη του ονομαστ ικού και του αποπληθωρισμένου
μέσου κόστους ανά πληρωθείσα απαίτηση υποδηλώνει μικρή επίδραση του
πληθωρισμού στο μέσο κόστος ανά πληρωθείσα απαίτηση.
4. Επομένως μπορούμε εύλογα να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η επιβάρυνση των
ασφαλιστικών εταιρειών από τις πληρωθείσες απαιτήσεις δεν συσχετίζονται άμεσα
από τον πληθωρισμό αλλά από άλλους παράγοντες.
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