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Ευχαριςτίεσ  
 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θν Σήλην Πιάησλ γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε δίλνληαο κνπ ηε δπλαηφηεηα λα εθπνλήζσ ηελ 

πηπρηαθή κνπ εξγαζία ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα πνπ επηζπκνχζα. Δπίζεο, ζα 

ήζεια λα ηoλ επραξηζηήζσ γηα ηε δηάζεζε ηνπ λα κε βνεζήζεη θαη λα κνπ ιχζεη 

νπνηαδήπνηε απνξία νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην ρξεηαδφκνπλ.  

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ θα Γεσξγίνπ Ρίηα, θν 

Γηαζάθν Νηθφιαν, θν Κνιέηζν Μηραήι θαη θν Κπξγηαλλή Γεψξγην, νη νπνίνη 

κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ φιν απηφ ηνλ θαηξφ θαη κε βνήζεζαλ νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ην ρξεηαδφκνπλ. 

 Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ εζηθή 

θαη νηθνλνκηθή ζπκπαξάζηαζε φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο 

πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο αιιά θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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Ειςαγωγή 

Σν παξφλ εξεπλεηηθφ ζχγγξακκα εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα ζηνλ θιάδν αζθάιηζεο Πηζηψζεσλ. 

Ζ αζθάιηζε πηζηψζεσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ‘ε αζθάιεηα δσήο ησλ 

εηαηξηψλ’ εθφζνλ πξνζθέξεη πξνζηαζία ζε έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ην νπνίν είλαη νη απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο. 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε έθβαζε 

ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηελ  ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ θαη πσο ε 

πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηνλ θιάδν ιακβάλνληαο ππφςε 

ηζηνξηθά ζηνηρεία.  

Ζ αλάιπζε ζηεξίδεηαη ζηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ 

θιάδνπ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο (κε ηελ έγθξηζε ηεο 

εηαηξίαο, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη ιφγνο άξζεο δενληνινγίαο), φπνπ απφ ην ηέινο 

ηνπ 2010 έρεη ‘παγψζεη’ ηηο εξγαζίεο ηνπ κε αλαιακβάλνληαο λέεο εξγαζίεο θαη 

κε αλαλεψλνληαο ηα ήδε ππάξρνληα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.  

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη ζε δχν βαζηθέο ελφηεηεο. ηελ πξψηε 

γίλεηαη αλαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη πεξηγξαθηθή αλάιπζε 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010. ηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ 

πηζηψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. ηελ δεχηεξε ελφηεηα 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε κε έκθαζε ζηηο επηπηψζεηο 

ηεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σέινο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα παγθνζκίσο, κε 

έκθαζε ζηνλ θιάδν πηζηψζεσλ, θαη κειεηάηαη ζηαηηζηηθά ε ζπζρέηηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θιάδνπ πηζηψζεσλ ηεο Δζληθήο 

Αζθαιηζηηθήο.  
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Κεφάλαιο 1 

ΚΛΑΔΟ ΑΥΑΛΙΗ ΠΙΣΩΕΩΝ 

ην παξφλ θεθάιαην δίλνληαη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο 

πηζηψζεσλ θαζψο θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θιάδνπ ζε παγθφζκην θαη ζε 

εγρψξην επίπεδν. Σέινο γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηνλ θιάδν αζθάιηζεο 

πηζηψζεσλ ππφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο.  

1.1. Οριςμόσ Αςφάλιςησ Πιςτώςεων Και Σύποι Αςφάλιςησ 

Πιςτώςεων 

Ζ αζθάιηζε Πηζηψζεσλ (credit insurance) θαιχπηεη ηελ επηρείξεζε 

έλαληη ηνπ θηλδχλνπ θάπνηνο πειάηεο – αγνξαζηήο λα κελ εμνθιήζεη ηηο 

εκπνξηθέο ηνπ νθεηιέο. Απηφ είλαη δπλαηφ λα ζπκβεί γηαηί ν πειάηεο – 

αγνξαζηήο πηψρεπζε ή γηαηί δελ πιήξσζε ηηο νθεηιέο ηνπ κέζα ζηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο  πξνζεζκίεο. Ζ αζθάιηζε πηζηψζεσλ θαιχπηεη 

βξαρππξφζεζκεο επί πηζηψζεη πσιήζεηο δειαδή εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

κε δηάξθεηα πίζησζεο έσο 180 εκέξεο ζπλήζσο, εθηφο εμαηξεηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ ε δηάξθεηα πίζησζεο ππεξβαίλεη ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε, βάζε ζπκβνιαίνπ, ηφηε ε αζθαιηζηηθή δελ θαιχπηεη ηηο επί 

πηζηψζεηο πσιήζεηο πνπ έγηλαλ κεηά ην πέξαο ηεο. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ηχπνη αζθάιηζεο πηζηψζεσλ πνπ παξέρνπλ νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο
1
: 

 Αζθάιηζε εγρψξησλ πηζηψζεσλ ή Αζθάιηζε εγρψξησλ πηζηψζεσλ γηα ην 

ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ  

Αθνξά ηηο πσιήζεηο ζηελ ηνπηθή αγνξά κηαο επηρείξεζεο. Ζ 

αζθάιηζε εγρψξησλ πηζηψζεσλ θαιχπηεη ηελ απψιεηα ρξένπο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ αθεξεγγπφηεηα ή ηελ παξαηεηακέλε αζέηεζε 

                                                             
1 Icisa: International Credit Insurance & Surety Assosiation, Directory 2010 
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ππνρξεψζεσλ γηα έλα κφλν αγνξαζηή ή γηα νιφθιεξν ην ραξηνθπιάθην 

ησλ απαηηήζεσλ (ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ). 

 Αζθάιηζε εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ ή Αζθάιηζε εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ 

γηα ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

Αθνξά ηηο πσιήζεηο ζηελ δηεζλή αγνξά. Ζ αζθάιηζε θαιχπηεη 

δηάθνξνπο θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηψρεπζεο, ηεο 

παξαηεηακέλεο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη πνιηηηθψλ  

γεγνλφησλ ζηελ μέλε ρψξα. Ζ θάιπςε είλαη δηαζέζηκε γηα έλαλ κφλν 

αγνξαζηή ηνπ εμσηεξηθνχ ή γηα νιφθιεξν ην ραξηνθπιάθην ησλ μέλσλ 

απαηηήζεσλ (ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ). 

 πλδπαζηηθή αζθάιηζε εγρψξησλ θαη εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ 

Αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεχνληαη ζηελ εγρψξηα θαη ζηελ 

δηεζλή αγνξά. Σν εχξνο ηεο θάιπςεο είλαη παξφκνην κε απηφ ηεο 

αζθάιηζεο εγρψξησλ πηζηψζεσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 

ζρεδηαζκέλν φκσο γηα ηελ θάιπςε εγρψξησλ θαη εμαγσγηθψλ 

απαηηήζεσλ.  

 Πξν – Παξαδνηέα θάιπςε  

Ζ θάιπςε απηή έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

εκπνξεχκαηα θαηαζθεπάδνληαη επί παξαγγειία. Απηφ ην είδνο πνιηηηθήο 

πξνζηαηεχεη απφ ηπρφλ αθεξεγγπφηεηα ή αζέηεζε γηα παξαιαβή ηνπ 

εκπνξεχκαηνο απφ ηνλ αγνξαζηή. Πξνζθέξεηαη αλεμάξηεηα ή 

ζπλδπαζηηθά κε ηελ αζθάιηζε εγρψξησλ ή εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ. 

 Δηδηθφο ινγαξηαζκφο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ 

Αθνξά ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ γηα έλαλ κφλν πειάηε, θαηά ην 

πιείζηνλ είλαη ν κεγαιχηεξνο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ θάιπςε 

ζπλήζσο πξνβιέπεηαη κφλν γηα αθεξεγγπφηεηα ηνπ αγνξαζηή θαη ε 

απνδεκίσζε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ρνξεγψληαο πηζησηηθφ φξην. 
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 Key account αζθάιηζε πηζηψζεσλ  

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αζθάιηζεο πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο 

θάιπςε γηα ηπρφλ αθεξεγγπφηεηα ή παξαηεηακέλε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αγνξαζηή, αιιά θαιχπηεη κφλν έλαλ απφ ηνπο 2 κέρξη 

20 κεγαιχηεξνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Αζθάιηζε πηζηψζεσλ θαηαζηξνθήο  

Ζ αζθάιηζε πηζηψζεσλ θαηαζηξνθήο έρεη σο ζθνπφ λα 

πξνζηαηεχζεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 

10 εθαηνκκπξίσλ £ θαη θαζνξηζκέλν ζχζηεκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ. 

Οπζηαζηηθά αζθαιίδεηαη ην ζχζηεκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ θαη νξίδεηαη 

έλα εηήζην ζπγθεληξσηηθφ αθάιππην πνζφ, πέξαλ ηνπ νπνίνπ νη 

απαηηήζεηο είλαη πιεξσηέεο. Σν αθάιππην πνζφ ζπλήζσο θαζνξίδεηαη ζε 

επίπεδν ηνπιάρηζηνλ 25.000 £, ζηηο κέξεο καο βέβαηα παξαηεξείηαη κία 

αχμεζε ηνπ αθάιππηνπ πνζνχ ζηηο 50.000£ - 100.000 £. 

 Καζνιηθή αζθάιηζε πηζηψζεσλ  

Ζ θαζνιηθή αζθάιηζε πηζηψζεσλ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

πνιπεζληθψλ εηαηξψλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αζθάιηζε πηζηψζεσλ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα 

θαιχπηεη ην θφζηνο απνηειεζκαηηθφηεηαο φισλ ησλ ηκεκάησλ ή θιάδσλ 

ηεο επηρείξεζεο, είηε ζην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ είηε βάζε 

θαηαζηξνθήο αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο. Οη 

πνιηηηθέο απηέο δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα ειαθξχλνπλ ην βάξνο 

πςεινχ θηλδχλνπ ησλ ηνκέσλ ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ πεξηθεξηθψλ ηνπο 

ζπλαιιαγψλ.  
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1.2. Ιςτορία Αςφάλιςησ Πιςτώςεων  

   Ζ αζθάιηζε Πηζηψζεσλ δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ έλαλ αηψλα πεξίπνπ, 

γηα λα θαιχςεη ηελ αλάγθε επέθηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο επνρήο, ζηελ 

Ακεξηθή αξρηθά θαη ιίγν αξγφηεξα ζηελ Δπξψπε.  

Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, πνπ ην παγθφζκην πεξηβάιινλ έρεη αιιάμεη θαη 

πνιινί επηρεηξεκαηηθνί θιάδνη δηέξρνληαη θξίζε, έρεη αλαδεηρηεί ζε ζνβαξφ 

κέηξν πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ.  

Απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηεζήθαλ πξψηεο ζην ρψξν ησλ 

πηζηψζεσλ ήηαλ ζηελ Ακεξηθή ε ACI ( απφ ην 1893 ) ελψ ζηελ Δπξψπε, θαηά 

ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε Hermes θαη ε Gerling ζηελ Γεξκαλία, ε 

SFAC θαη ε Coface ζηελ Γαιιία, ε SIAC ζηελ Ηηαιία θαη ε GOBAC ζην 

Βέιγην. 

Παξάιιεια, ηδξπζήθαλ κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί αζθάιηζεο 

πηζηψζεσλ κε ζπκκεηνρή ή θαη πιήξε έιεγρν ηνπ θξάηνπο, φπσο νη: Trade 

Indemnity ζηελ Αγγιία θαη ε NCM ζηελ Οιιαλδία. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο – νξγαληζκνί 

πνπ πξνσζνχζαλ ηελ αζθάιηζε πηζηψζεσλ ήηαλ πεξίπνπ 25. Ο ράξηεο ηεο 

αζθαιηζηηθήο βηνκεραλίαο άιιαμε ξηδηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, θαζψο ε 

παγθφζκηα παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ζπγθεληξψζεθε, κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ, ζε έλα νιηγνπψιην ιίγσλ ηζρπξψλ νκίισλ κε δηεζλή παξνπζία. Οη 

ηξείο πξψηεο, θαηά ζεηξά κεγέζνπο, είλαη: ε Euler Hermes, ε Atradius θαη ε 

Coface. Απφ απηέο εθηηκάηαη φηη πξνέξρεηαη ην 80% - 85% πεξίπνπ ηηο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο. Σν ππφινηπν 15% - 20% κνηξάδεηαη ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο αγνξέο θαη 

είηε είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζηελ αζθάιηζε πηζηψζεσλ είηε αζθνχλ ηνλ θιάδν ησλ 

πηζηψζεσλ σο εμεηδηθεπκέλν θνκκάηη ησλ γεληθψλ θιάδσλ
2
.  

Οη θξαηηθνί νξγαληζκνί πηζηψζεσλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην δηάζηεκα 

ιεηηνπξγίαο ηνπο είραλ ζπζζσξεχζεη κεγάιεο δεκίεο, δηφηη δελ ελδηέθεξε αξρηθά 

                                                             
2 Icisa: International Credit Insurance & Surety Assosiation, Directory 2010 
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ηηο δηνηθήζεηο ηνπο λα έρνπλ θέξδε, γη’ απηφ θαη δελ είραλ θαιφ ηερληθφ θίιηξν. 

ηελ ζπλέρεηα, αξθεηνί απφ απηνχο αλαγθάζηεθαλ λα εμνξζνινγήζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο θαη γη’ απηφ πξνρψξεζαλ ζε ζχκπξαμε ή απνξξνθήζεθαλ 

απφ αληίζηνηρνπο ηδησηηθνχο θνξείο ( π.ρ. ε NCM ελνπνηήζεθε κε ηελ Gerling ). 

 

1.3. ICISA: Διεθνήσ Ένωςη Αςφάλιςησ Πιςτώςεων & 

Εγγυήςεων 

 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε Αζθάιηζεο Πηζηψζεσλ θαη Δγγπήζεσλ (International 

Credit Insurance & Surety Association) έρεη πξνέιεπζε ην πξψην δηεζλέο 

ζπλέδξην αζθάιηζεο πηζηψζεσλ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λνλδίλν ην 

1926. Ζ Έλσζε ηδξχζεθε ζην Παξίζη ην 1928 θαη ε πξψηε νλνκαζία ηεο 

έλσζεο ήηαλ Γηεζλήο Έλσζε Αζθάιηζεο Πηζηψζεσλ ή ICIA. 

Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο έλσζεο ήηαλ ε Cobac ηνπ Βειγίνπ (ζεκεξηλή Euler 

Hermes), ε Crédito y Caucion ηεο Ηζπαλίαο (ζεκεξηλή Atradius), 

Eidgenössische ηνο Διβεηίαο (ζεκεξηλή ΑΥΑ Winterthur), ε Hermes ηεο 

Γεξκαλίαο ( ζεκεξηλή Euler Hermes ), ε NCM ηεο Οιιαλδίαο (ζεκεξηλή 

Atradius ), ε SFAC ηεο Γαιιίαο (ζεκεξηλή Euler Hermes), ε SIAC ηεο Ηηαιίαο 

(ζεκεξηλή Euler Hermes) θαη ε Trade Indemnity ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

(ζεκεξηλή Euler Hermes). 

Σν 2001 ην φλνκα άιιαμε ζε ICISA – Γηεζλήο Έλσζε Αζθάιηζεο 

Πηζηψζεσλ & Δγγπήζεσλ, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξα 

απφ ηα κηζά κέιε ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ αλαδνρή εγγπήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

ην παξφλ έγγξαθν ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε ηελ αζθάιηζε πηζηψζεσλ.   

Ζ ICISA παξέρεη ζπλερή αληαιιαγή ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ζθνπφ 

ηελ βειηίσζε θαη εηδίθεπζε ησλ κειψλ ηεο. Απηφ πεξηιακβάλεη αληαιιαγή 

απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

εμειίμεσλ ζηνλ βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Δπίζεο εθπξνζσπεί ηα 
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ζπκθέξνληα ηεο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ ζε δηεζλείο θπβεξλεηηθνχο, επνπηηθνχο 

θαη ξπζκηζηηθνχο θνξείο.    

ήκεξα, ε Έλσζε έρεη κέιε πνπ βξίζθνληαη θαη ζηηο πέληε επείξνπο, 

ζρεδφλ ζε θάζε ρψξα ηνπ πιαλήηε ππάξρεη αζθαιηζηηθή πνπ παξέρεη ην πξντφλ 

ηεο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ. Ζ εμάπισζε θαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζην απνηειεζκαηηθφηεξν θαη 

απνδνηηθφηεξν εκπφξην ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ζην εμαγσγηθφ 

εκπφξην.  

Με ηα ρξφληα ε ICISA άιιαμε απφ θνηλνχ κε ηελ βηνκεραλία πνπ 

αληηπξνζσπεχεη. Μεηά απφ κηα κεγάιε πεξίνδν φπνπ νη επηρεηξήζεηο 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ηνπο αγνξψλ, ην 

άλνηγκα ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ νδήγεζε ζε ζηαζεξνπνίεζε, θαζψο θαη ζε 

επέθηαζε πξνο λέεο αγνξέο. Απηέο νη αιιαγέο θαη ε εκθάληζε παγθφζκησλ 

παηθηψλ είραλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ ιεηηνπξγία ηεο έλσζεο. ήκεξα ε 

ICISA παξακέλεη κηα αλνηθηή θαη επέιηθηε έλσζε ζηελ ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελε αγνξά. 

ην Παξάξηεκα 1.1. παξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηηο αζθαιηζηηθέο 

πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηνλ θιάδν πηζηψζεσλ θαζψο θαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη.   
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1.4. Οι Σρεισ Μεγαλύτερεσ Αςφαλιςτικέσ τον Κλάδο 

Πιςτώςεων 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ νη ηξείο κεγαιχηεξεο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο πνπ πξνσζνχλ ηελ αζθάιηζε πηζηψζεσλ, θαηά ζεηξά κεγέζνπο, είλαη ε 

Euler Hermes, ε Atradius θαη ε Coface. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπο. 

 Euler Hermes
3
 

   Ζ Euler Hermes πξνζηαηεχεη ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηνλ θίλδπλν 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπ θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε 

ηνπο ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ζηηο εμαγσγέο ηνπο. Ωο ν 

κεγαιχηεξνο φκηινο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ κε παγθφζκην κεξίδην αγνξάο 

35,65% θαη παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο, ε Euler Hermes 

πξνζθέξεη κηα ζεηξά νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ 

πνπ θαιχπηνπλ θάζε θάζε ηεο ζπλαιιαγήο κεηαμχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη 

ηνπ πειάηε ηνπ. 

Ζ Euler Hermes απνηειείηαη απφ 6.275 κέιε – πξνζσπηθφ 

εμππεξεηψληαο εηαηξίεο φισλ ησλ κεγεζψλ θαη ηνκέσλ βηνκεραλίαο θαη 

πξνζηαηεχνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 700 δηο ζπλαιιαγέο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Ζ Euler Hermes παξαθνινπζεί ηελ ρξεκαηνδνηηθή 

θεξεγγπφηεηα 40 εθαηνκκπξίσλ επηρεηξήζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη έρεη 

αλαπηχμεη έλα απφ ηα θαιχηεξα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ.  

 Ωο κέινο ηνπ νκίινπ Allianz, ε Euler Hermes δηαζέηεη ηελ 

απαξαίηεηε ρξεκαηνδνηηθή δχλακε γηα λα παξέρεη καθξνπξφζεζκε 

ππνζηήξημε ζηνπο πειάηεο ηεο. Ζ Euler Hermes γηα ην 2010 έρεη 

βαζκνινγεζεί κε ‘ ΑΑ- ‘ απφ ηελ Standards & Poor’s θαη είλαη εηζεγκέλε 

ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Παξηζηνχ. 

                                                             
3 http://www.eulerhermes.com/en/  

http://www.eulerhermes.com/en/
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 Atradius 
4
 

   Ζ Atradius, πνπ παιηφηεξα νλνκαδφηαλ Nederlandsche 

Credietverzekering Maatschappij N.V. (NCM) θαη ζηελ ζπλέρεηα Gerling 

NCM, ηδξχζεθε ζην Άκζηεξληακ ην 1925 απφ νιιαλδηθέο, γεξκαληθέο, 

ειβεηηθέο θαη βξεηαληθέο εηαηξίεο. Σν 1932 έγηλε ζπκθσλία κε ηελ 

νιιαλδηθή θπβέξλεζε λα επηηξαπεί ε αληαζθάιηζε ηφζν ζηνπο 

εκπνξηθνχο φζν θαη ζηνπο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο γηα εμαγσγέο. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 άξρηζε ε ζηξαηεγηθή δηεζλνχο 

επέθηαζεο, κε πξψην βήκα ηελ εμαγνξά ηεο Insurance Service Group 

(ISG), ηκήκαηνο ηνπ UK Export Credits Guarantee Department. Καζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 εμαθνινχζεζε ε ζηξαηεγηθή ζπλερνχο 

επέθηαζεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2001, ε NCM Group θαη ε Gerling Credit 

Insurance Group έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο. Σν 2004, ε εηαηξία 

κεηνλνκάζηεθε ζε Atradius.  

Ζ Atradius έρεη ζπλνιηθά έζνδα άλσ ησλ 1,8 δηο θαη έρεη ην 31% 

ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Με 

πξνζσπηθφ άλσ ησλ 4.000 αηφκσλ ζε πάλσ απφ 160 γξαθεία ζε 42 ρψξεο 

έρεη πξφζβαζε ζε 52 εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη 

παξέρεη 22.000 φξηα πίζησζεο εκεξεζίσο. 

Ζ Atradius γηα ην 2010 έρεη βαζκνινγεζεί κε ‘ Α- ‘ απφ ηελ 

Standards & Poor’s θαη κε ‘Α3’ απφ ηελ Moody’s. 

 Coface
5
 

   Ζ Coface, ζπγαηξηθή ηεο Natixis, ηδξχζεθε ην 1946, εδξεχεη ζην 

Παξίζη θαη έρεη ην 25% ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ 

ζε φιν ηνλ θφζκν. Έρεη σο απνζηνιή ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ φισλ ησλ εηαηξηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Αμηνπνηεί ηελ 

εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο ζε φιν ην θάζκα ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

                                                             
4
 http://global.atradius.com  

5 http://www.coface.com/  

http://global.atradius.com/
http://www.coface.com/
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γηα ηελ παξνρή ελφο επξένο θάζκαηνο απνδνηηθφηεηαο θαη ππεξεζηψλ, κε 

ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηε δηαρείξηζε θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο εκπνξηθέο 

απαηηήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν. ηε Γαιιία, ε Coface  δηαρεηξίδεηαη επίζεο 

θαη ηηο δεκφζηεο εμαγσγέο πνπ παξέρεη ην γαιιηθφ θξάηνο. 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. 

 
Πεγή: Icisa: International Credit Insurance & Surety Assosiation, Directory 2010 

 

 

1.5. Αςφάλιςη Πιςτώςεων την Ελλάδα   

 

ηελ ειιεληθή αγνξά, ε αζθάιηζε πηζηψζεσλ μεθίλεζε λα πξνσζείηαη ην 

1964 απφ ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή, ε νπνία  ήηαλ θαη ε κνλαδηθή αζθαιηζηηθή 

πνπ αζθνχζε απηφλ ηνλ θιάδν κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ άξρηζε νπζηαζηηθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990. Μέρξη ηφηε ε 

Δζληθή Αζθαιηζηηθή αζθάιηδε κφλν εμαγσγέο ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ. 

Παξάιιεια, ε θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επεθηάζεθε θαη ζηελ εγρψξηα 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ βειηηψζεθε ην πξνζθεξφκελν 

πξντφλ, ψζηε λα κελ πξνυπνηίζεηαη πιένλ ε πηψρεπζε ηεο επηρείξεζεο γηα λα 

36% 

31% 

25% 

8% 

      Διάγραμμα 1.1. 
Μερίδιο Αγοράσ 2010 

euler hermes atradius coface others
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απνδεκησζεί έλαο πξνκεζεπηήο ηεο απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία, θάηη πνπ 

ίζρπε κέρξη ην 1993. 

Μεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηε 

Διιάδα δχν δηεζλείο φκηινη, κε εμεηδίθεπζε ζηελ αζθάιηζε πηζηψζεσλ, ε 

Φνίλημ Αζθάιεηεο Πηζηψζεσλ (λπλ Euler Hermes Emporiki Πηζηψζεσλ) θαη ε 

Atradius, γεγνλφο πνπ ηφλσζε ηνλ αληαγσληζκφ θαη έθαλε πην γλσζηφ ην πξντφλ 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Δπίζεο, έκκεζε παξνπζία ζηελ εγρψξηα αγνξά έρεη 

ε Coface κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ Δζληθή.  

Οη ζπλζήθεο νιηγνπσιίνπ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ ειιεληθή αγνξά 

νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ε άζθεζε ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ 

απαηηεί ζεκαληηθή επέλδπζε ζε ππνδνκή (κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ) θαη ηελ 

εμεχξεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ – ην νπνίν είλαη αξθεηά δχζθνιν, θαζψο 

είλαη πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο ηέηνησλ ζηειερψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

Παξάιιεια, είλαη δχζθνιε ε εμεχξεζε θπξίσο αλαινγηθήο αληαζθάιηζεο, δηφηη 

νη αζθαιηζηηθέο πξέπεη λα απνδείμνπλ ζηνπο αληαζθαιηζηέο φηη έρνπλ 

εμεηδηθεπκέλα θαη έκπεηξα ζηειέρε θαζψο θαη θαηάιιειε ππνδνκή. 

Σν 1988, ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα ζηελ ειιεληθή αγνξά ν 

κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο αζθάιηζεο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ ΟΑΔΠ, ν 

νπνίνο αζθαιίδεη ηηο εμαγσγηθέο πηζηψζεηο πνπ παξέρνπλ νη Έιιελεο εμαγσγείο 

ζε πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή αθφκα 

θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, έλαληη εκπνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ κε 

πιεξσκήο. Ζ δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί είλαη ζρεηηθά ίδηεο κε απηέο ησλ 

ππφινηπσλ ηξηψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ πνπ παξέρνπλ αζθάιηζε πηζηψζεσλ 

ζηελ Διιάδα κε ηελ δηαθνξά φηη αζθαιίδεη κφλν εμαγσγέο.  
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1.5.1. Αςφαλιςτικέσ Εταιρίεσ Που Παρέχουν Αςφάλιςη 

Πιςτώςεων την Ελλάδα 

 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα αλαθέξνληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εηαηξηψλ πνπ παξέρνπλ ηελ αζθάιηζε πηζηψζεσλ ζηελ Διιάδα. 

 

 Δζληθή Αζθαιηζηηθή  

   Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή, ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, απφ ην 1964 δηαζέηεη θιάδν αζθάιηζεο πηζηψζεσλ. Απαζρνιεί 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 16 αηφκσλ θαη δηαηεξεί ζπλεξγαζία κε ηελ Coface, 

κέζσ ηεο νπνίαο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αγνξαζηέο ζην εμσηεξηθφ θαη 

δηεθδηθεί ηηο αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο. 

Παξαθάησ ζα δνζνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ θιάδν ηεο 

Αζθάιηζεο Πηζηψζεσλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο εθφζνλ ε εξγαζία ζα 

ζηεξηρζεί ζην ραξηνθπιάθην ηεο, κηαο θαη θαηέρεη ην 55,8% ηνπ κεξηδίνπ ηεο 

Διιεληθήο Αγνξάο Πηζηψζεσλ. 

 Atradius  

    Σν Διιεληθφ ππνθαηάζηεκα ηεο Atradius ηδξχζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

1998 θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ήδε 12 θεξδνθφξεο ρξήζεηο ζηελ Διιεληθή 

αζθαιηζηηθή αγνξά. 

Ζ αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηιεθηηθή 

πξφζθηεζε λέσλ πειαηψλ θαη φρη απφ ηελ αιφγηζηε αχμεζε ηνπ πειαηνινγίνπ 

ηεο. Απηφ εμαζθαιίδεη – εθηφο απφ ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ – ηελ 

θαιή δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ πειαηνινγίνπ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ εζηθνχ 

θηλδχλνπ, ην θαιφ ηερληθφ απνηέιεζκα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ 

δείθηε δεκηψλ. 

Ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφο επίζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί θαη ν εηήζηνο 

ξπζκφο  αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηα ηειεπηαία 5 έηε, 

παξάγνληαο πνπ έρεη νδεγήζεη ηελ Atradius ζην λα θαηέρεη πεξίπνπ ην 20% ηεο 

Διιεληθήο Αγνξάο Πηζηψζεσλ. 
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 Euler Hermes Emporiki 

   H Euler Hermes Emporiki είλαη ε εηαηξία πνπ εθπξνζσπεί ζηελ Διιάδα 

ηνλ Όκηιν Euler Hermes, πξψην Αζθαιηζηή Πηζηψζεσλ παγθνζκίσο.  

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 1996 ππφ ηελ επσλπκία Φνίλημ Αζθάιεηεο 

Πηζηψζεσλ, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εηαηξηθή ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ηεο 

Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ Οκίινπ Euler θαη ηνπ Οκίινπ Hermes.  

Σν 2002, ν Όκηινο Euler θαη ν Όκηινο Hermes ζπγρσλεχηεθαλ, 

δεκηνπξγψληαο ηελ Euler Hermes, ην κεγαιχηεξν Όκηιν Αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξηψλ Πηζηψζεσλ ζηνλ θφζκν, κε κεξίδην ζήκεξα 36% ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο Πηζηψζεσλ θαη πεξηζζφηεξν απφ 2 δηο € αζθάιηζηξα. 

Σν 2004, ε Δuler Hermes, ζηξαηεγηθφο πιένλ κέηνρνο ηεο Φνίλημ 

Αζθάιεηεο Πηζηψζεσλ, αχμεζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

θαηέρνληαο ζήκεξα ην 60%, ελψ παξάιιεια απέθηεζε θαη ηε δηνηθεηηθή επζχλε 

ηεο εηαηξίαο. Σαπηφρξνλα, απνθαζίζηεθε ε κεηνλνκαζία ηεο εηαηξίαο απφ 

Φνίλημ Αζθάιεηεο Πηζηψζεσλ ζε Euler Hermes Emporiki.  

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα δίλεηαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ αληηζηνηρεί 

ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα. 

 

Πεγή: ύλνιν αθαζαξίζηωλ εγγεγξακκέλωλ αζθαιίζηξωλ θαη δηθαηωκάηωλ, όπωο δεκνζηεύεηαη ζην site 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx). 

55,8% 
24% 

20,2% 

Διάγραμμα  1.2. 
Μερίδιο ελληνικήσ αγοράσ 2010 

εκνικι αςφαλιςτικι euler hermes atradius
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1.6. Εθνική Αςφαλιςτική – Κλάδοσ Πιςτώςεων 

 

   ηα επφκελα θεθάιαηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ραξηνθπιάθην ηεο 

Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο γηα ηελ κειέηε ηεο πνξείαο ηνπ θιάδνπ Πηζηψζεσλ ζηελ 

Διιάδα, κηαο θαη θαηείρε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 50% ζην κεξίδην αγνξάο. 

Άξα θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί ην αληηθείκελν αζθάιηζεο θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κιάδνπ Πηζηψζεσλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. 

1.6.1. Αντικείμενο Σησ Αςφάλιςησ 

   Ζ αζθάιηζε πηζηψζεσλ πνπ πξνζθέξεη ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή έρεη ζαλ 

αληηθείκελν ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ απψιεηαο ηεο πίζησζεο πνπ έρεη 

ρνξεγήζεη κηα επηρείξεζε ζηνπο πειάηεο ηεο. Γελ θαιχπηνληαη νη επί πηζηψζεη 

πσιήζεηο ζε θπζηθά πξφζσπα, ζε επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαζψο θαη 

ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Απφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 

εμαηξνχληαη δηθαζηηθά έμνδα, ηφθνη ππεξεκεξίαο θαζψο θαη ζπκβαηηθέο ξήηξεο, 

νη νπνίεο έρνπλ ζπκθσλεζεί. ηηο αζθαιίζεηο ησλ εμαγσγψλ δελ θαιχπηνληαη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ε ππνηίκεζε. 

1.6.2. Αςφαλιςμένοι Κίνδυνοι 

Ζ Δζληθή αζθαιίδεη ηε κε πιεξσκή ησλ επί πηζηψζεη πσιήζεσλ ιφγσ 

αθεξεγγπφηεηαο ηνπ πειάηε (νθεηιέηεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ). Δπίζεο, αζθαιίδεη 

ηε δεκηά, ε νπνία ζα πξνθιεζεί ζηνλ αζθαιηζκέλν φηαλ, απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 

εκπνξεχκαηνο θαη κέρξη ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ ζηνλ πειάηε ηνπ, ν πειάηεο 

(αγνξαζηήο) βξεζεί ζε δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή 

θαιχπηνληαη ηα έμνδα κεηαθνξάο, ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη ε δηαθνξά ηηκήο 

κεηαμχ ηεο ζπκθσλεκέλεο (ηηκνινγεκέλεο) θαη ηηκήο πνπ ηπρφλ πσιεζνχλ ζε 

ηξίην κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δζληθήο.   
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1.6.3. Διαδικαςίεσ Για Σην Αςφάλιςη  

   Ο ππνςήθηνο πειάηεο (επηρείξεζε) ζπκπιεξψλεη ηελ αίηεζε ηνπ 

Κιάδνπ θαη ηελ ππνγξάθεη πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ππνβιεζεί ε πξνζθνξά 

αζθάιηζεο φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη φξνη, ην θφζηνο θαη ππφδεηγκα ζπκβνιαίνπ. 

   Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη είλαη: 

 Πιήξε επσλπκία, Α.Φ.Μ., ΓΟΤ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δίδνο εξγαζηψλ. 

 Πνίεο πσιήζεηο δεηά λα αζθαιίζεη ( Διιάδα - Δμσηεξηθφ). 

 Ζ δηάξθεηα πίζησζεο πνπ ρνξεγεί θαη ζε ηη πνζνζηά επί ησλ ζπλνιηθψλ 

εηήζησλ πσιήζεσλ ζηνπο πειάηεο ηεο. 

 Σν χςνο πηζηψζεσλ ζε δεδνκέλεο θιίκαθεο. 

 Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. 

 Εεκηέο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (επηζθάιεηεο). 

 εκαληηθφηεξνη πειάηεο. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζνξίδνπλ ην αζθάιηζηξν δηφηη: 

 Ο θιάδνο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε δίλεη κηα πξψηε αίζζεζε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ θηλδχλσλ. 

Κιάδνη ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε θξίζε 

ή ζε έληνλεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ είλαη πςειήο επηθηλδπλφηεηαο. Αλ 

πξφθεηηαη γηα αζθάιηζε επί πηζηψζεη πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα ή ζην 

εμσηεξηθφ, εμεηδηθεχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. 

 Ζ δηάξθεηα πίζησζεο δίλεη ηελ ζπζζψξεπζε θηλδχλνπ πνπ ππάξρεη θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή. 

 Σν χςνο ησλ πηζηψζεσλ θαηά νκάδεο αγνξαζηψλ δίλεη ηε θαηαλνκή ηνπ 

θηλδχλνπ. 

 Ζ χπαξμε ιίγσλ αγνξαζηψλ κε πςειά φξηα πίζησζεο είλαη θίλδπλνη 

πςεινχ ξίζθνπ. 



Η Επίδραςη Τησ Χρημ/κήσ Κρίςησ Στον Κλάδο Αςφάλιςησ Πιςτώςεων Σελίδα 20 
 

 Οη επηζθάιεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ δείρλνπλ ην 

βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζεί ν ππνςήθηνο πειάηεο. 

 Ζ αλαθνξά ησλ θπξηφηεξσλ πειαηψλ ζηελ Διιάδα είλαη αθφκε έλα 

ζηνηρείν γηα ηνλ θίλδπλν ηνλ νπνίν ζα αλαιάβεη ε Δζληθή. Γηα ηηο 

εμαγσγέο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ αγνξαζηψλ θαη ε ρψξα. 

   Ο ππνινγηζκφο ηνπ αζθαιίζηξνπ είλαη εκπεηξηθφο. ηαζκίδνληαο φια ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία ππνινγίδεηαη εκπεηξηθά έλα πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ σο 

αζθάιηζηξν ην νπνίν εθδίδεηαη θάζε κήλα θαη αθνξά ηελ θάιπςε ησλ 

πσιήζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Ζ πξνζθνξά ζπληάζζεηαη θαη 

απνζηέιιεηαη ζηνλ ππνςήθην πειάηε. 

Δθφζνλ γίλεη απνδεθηή πξνζθνξά, εθδίδεηαη ζπκβφιαην, ην νπνίν ζα 

πξέπεη πιένλ λα ππνγξάςεη ν Αζθαιηζκέλνο, απνζηέιινληαο ζηελ Δζληθή ην 

πιήξεο πειαηνιφγην ηνπ κε ηα δεηνχκελα φξηα πίζησζεο. Ζ Δζληθή εγθξίλεη 

εγγξάθσο φξηα πίζησζεο γηα θάζε έλα αγνξαζηή μερσξηζηά θαη είλαη ππεχζπλε 

κέρξη ηνπ πνζνχ απηνχ. 

Όξην πίζησζεο ζεσξείηαη ην πνζφ ηεο αλψηαηεο πξαγκαηηθήο νθεηιήο 

ηνπ αγνξαζηή θαη φρη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, αθνχ ζε απηφ ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα αλείζπξαθηα αμηφγξαθα. Γελ παξεκβαίλεη φκσο 

ζηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πσιήζεηο πάλσ απφ ην φξην πίζησζεο. 

   Γηα ηελ έγθξηζε ησλ νξίσλ πίζησζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη εμήο 

παξάκεηξνη: 

 Ο ηνκέαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. 

 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Γηα εηαηξίεο νη νπνίεο 

δεκνζηεχνπλ ηζνινγηζκνχο γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο κέζνπο δείθηεο ηνπ θιάδνπ. Δμεηάδεηαη 
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επίζεο ε πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

ηνπιάρηζηνλ. 

 Γπζκελή νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

 Παιαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εηδηθά γηα Πξνζσπηθέο εηαηξίεο) 

 Αξηζκφο πξνζσπηθνχ. 

 Γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

   Γηα ηνπο αγνξαζηέο εμσηεξηθνχ ε Δζληθή έρεη πξνρσξήζεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γαιιηθή εηαηξία αζθάιηζεο πηζηψζεσλ Coface, έρνληαο on-

line πξφζβαζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ 35 εθαηνκκπξίσλ επηρεηξήζεσλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν αιιά θαη δηθηχνπ δηεθδίθεζεο απαηηήζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν.  

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο ε Δζληθή παξαθνινπζεί ηελ πνξεία 

ησλ αγνξαζηψλ (κεηαβνιή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, δπζκελή) θαη ελεκεξψλεη 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Δάλ επηδεηλσζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελφο αγνξαζηή 

κεηψλεη ή κεδελίδεη ην φξην πίζησζεο πξνθπιάζζνληαο ηνλ αζθαιηζκέλν ηεο. 

ην ηέινο θάζε κήλα ν αζθαιηζκέλνο απνζηέιιεη θαηάζηαζε κε ηηο 

πσιήζεηο θαηά αγνξαζηή.  

Ο αζθαιηζκέλνο ζε πεξίπησζε πνπ κία πίζησζε δελ εμνθιεζεί, πξέπεη 

λα ελεκεξψζεη δειψλνληαο δεκηά θαη λα πξνρσξήζεη ζε ελέξγεηεο αλάινγα κε 

ην πξφγξακκα αζθάιηζεο πνπ έρεη επηιέμεη. Μεηά ηελ επέιεπζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ε Δζληθή θαηαβάιεη ηελ απνδεκίσζε, αθνχ αθαηξεζεί 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηνλ θίλδπλν.  

Μεηά ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ε Δζληθή ππνθαζίζηαηαη ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη κέζσ ζπλεξγαδνκέλσλ δηθεγφξσλ ζπλερίδεη 

κε εμψδηθεο θαη δηθαζηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα επαλεηζπξάμεη ηελ 

απαίηεζε. ε πεξίπησζε επαλείζπξαμεο, αθνχ αθαηξεζνχλ ηα έμνδα, ην 

εηζπξαρζέλ πνζφ θαηαλέκεηαη αλαινγηθά κεηαμχ ηεο Δζληθήο θαη ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ. 
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Σέινο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη αληίζηνηρε πξαθηηθή 

αθνινπζνχλ θαη ε Euler Hermes θαη ε Atradius. 
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Κεφάλαιο 2 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΤΝΑ 

     ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πιήζνπο ησλ 

ζπκβνιαίσλ, ησλ εγγεγξακκέλσλ νξίσλ, εγγεγξακκέλσλ αζθαιίζηξσλ θαη 

δεκηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία 2005-2010 ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Κιάδνπ 

Πηζηψζεσλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεκνζηεχνληαη 

απφ ηελ Δπνπηεία Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο πνπ είλαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Σξάπεδαο 

Σεο Διιάδνο θαζψο θαη ιεπηνκεξψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ 

εηαηξία. Σέινο γίλεηαη πεξηγξαθηθή αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δζληθήο 

Αζθαιηζηηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010.  

2.1 Σρόποσ Διεξαγωγήσ Έρευνασ   

Σα πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ γηα θάζε 

αζθαιηζκέλν μερσξηζηά. Τπήξραλ ζηνηρεία γηα ηα εγγεγξακκέλα φξηα πνπ ηνπο 

δφζεθαλ, ηα αζθάιηζηξα πνπ ‘έγξαςαλ’ θάζε έηνο θαζψο θαη νη δεκηέο ηνπο. 

Γηα ιφγνπο αλσλπκίαο αιιά θαη γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο νη αζθαιηζκέλνη θαηά 

ηελ πεξίνδν απηή ρσξίζηεθαλ ζε δψδεθα θιάδνπο κε βάζε ην αληηθείκελν πνπ 

εκπνξεχνληαη. 

Σν δηάζηεκα πνπ εμεηάδεηαη είλαη γηα ηηο ρξνληέο 2005-2010, γηα ην 2011 

δελ ππάξρνπλ αθφκε δηαζέζηκα ζηνηρεία, άιισζηε ν θιάδνο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2011 δελ ζπλάπηεη λέα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα νχηε αλαλεψλεη ηα ήδε 

ππάξρνληα. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζπλερίδεη θαη ην 2011 λα γξάθεη 

αζθάιηζηξα θαη δεκίεο εθφζνλ δελ έρνπλ ιήμεη φια ηα ζπκβφιαηα θαζψο θαη ν 

ρξφλνο πίζησζεο. Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα ζηνηρεία θαηά ηελ δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο γηα ην 2010 αθνξνχζαλ ην 9κελν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ γίλεηαη ε 

ππφζεζε ηνπ αλαινγηθνχ θαλφλα (ηα ζηνηρεία ππνινγίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ) θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνβάιινληαη ηα δεδνκέλα ηνλ 12
ν
 ηνπ 2010.  
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Σέινο θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη σο εγγεγξακκέλεο δεκηέο 

εθηφο απφ ηηο πιεξσζείζεο πνπ έρνπλ ήδε εθηακηεπζεί, ππνινγίδνληαη θαη νη 

εθθξεκείο. Ο ρξφλνο σξίκαλζεο ησλ εθθξεκψλ δεκηψλ θαη κεηαηξνπήο ηνπο ζε 

πιεξσζείζεο είλαη πεξίπνπ ηξία ρξφληα. Γηα επθνιία ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ινγίδνληαη αζξνηζηηθά εθθξεκείο θαη πιεξσζείζεο δεκηέο.΄ 

 

2.2  Περιγραφικά τοιχεία 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ππνελφηεηα 2.1. ηα πξσηνγελή δεδνκέλα 

νκαδνπνηεζήθαλ ζε δψδεθα θιάδνπο. ην παξάξηεκα 2.1. δίλνληαη νη πίλαθεο 

γηα θάζε έηνο. Ο θάζε πίλαθαο απνηειείηαη απφ ην πιήζνο ησλ ζπκβνιαίσλ, ηα 

εγγεγξακκέλα φξηα, ηα εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα θαζψο θαη ηηο δεκηέο αλά 

θιάδν αλά έηνο. 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα δίλνληαη νξηζκέλα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα 

θάζε έηνο ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηα παξαξηήκαηα 2.2. – 2.7. πγθεθξηκέλα 

παξαηίζεληαη δηαγξακκαηηθά ε δηάξζξσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αλά πιήζνο 

ζπκβνιαίσλ θαη αλά εγγεγξακκέλα φξηα. Ζ ζπλνιηθή έθζεζε αλά θιάδν 

παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα πνπ δίλεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

αλά εγγεγξακκέλα φξηα. Παξαηεξνχκε φηη ε δηάξζξσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

φζνλ αθνξά ην πιήζνο ησλ ζπκβνιαίσλ δηαθέξεη ζεκαληηθά έλαληη ηεο 

δηάξζξσζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ νξίσλ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην κέγεζνο 

ησλ εηαηξηψλ θαη αληίζηνηρα ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ απαξηίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο. 

ην παξάξηεκα 2.8. παξαηίζεληαη πίλαθεο κε ηα ζπλνιηθά εγγεγξακκέλα 

φξηα, εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα, δεκηέο θαζψο θαη πνηνί  θιάδνη είραλ κέγηζηεο 

θαη ειάρηζηεο ηηκέο.  
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Κεφάλαιο 3 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά αλαιχεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ θιάδνπ πηζηψζεσλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο ηελ 

ηειεπηαία εμαεηία 2005-2010 θαη ηέινο γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο δηαρξνληθήο 

εμέιημεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, ηεο Euler Hermes θαη 

ηεο Atradius. 

3.1 Διαχρονική Ανάλυςη Φαρτοφυλακίου Και Ανάλυςη Σων   

Αποτελεςμάτων  

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηελ 

ηειεπηαία εμαεηία. Παξνπζηάδνληαη βαζηθνί δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη βαζηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ζθνπφ ηελ εμνκάιπλζε ηνπ.  

3.1.1.  Διαχρονική Εξέλιξη Πλήθουσ υμβολαίων Εθνικήσ 

Αςφαλιςτικήσ 

Απφ ην δηάγξακκα 3.1. παξαηεξείηαη φηη ην δηάζηεκα 2005-2008 ππήξμε 

αχμεζε ησλ ζπκβνιαίσλ, ελψ ην 2009-2010 ηα ζπκβφιαηα κεηψζεθαλ.  

 

Γηάγξακκα 3.1. 

Γηαρξνληθή εμέιημε πιήζνπο ζπκβνιαίωλ 2005-2010 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 



Η Επίδραςη Τησ Χρημ/κήσ Κρίςησ Στον Κλάδο Αςφάλιςησ Πιςτώςεων Σελίδα 26 
 

ην παξάξηεκα 3.1. δίλεηαη επίζεο δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο 

δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ πιήζνπο ησλ ζπκβνιαίσλ αλά θιάδν.  

3.1.2. Διαχρονική Εξέλιξη Εγκεκριμένων Ορίων 

Ο πίλαθαο 3.1. απνηειείηαη απφ ηηο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ νξίσλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο έγηλε 

ζηάζκηζε κε ην πιήζνο ησλ ζπκβνιαίσλ (βιέπε παξάξηεκα 2.1.) γηα ηελ ζσζηή 

έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο ζην δηάγξακκα 3.2. δίλεηαη απεηθφληζε ησλ 

ζπλνιηθψλ νξίσλ πνπ δφζεθαλ ηελ εμαεηία.  

Πίλαθαο 3.1. 

Πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο εγθεθξηκέλωλ νξίωλ γηα θάζε θιάδν. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

Γηάγξακκα 3.2. 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηωλ κεηαβνιώλ ηωλ εγθεθξηκέλωλ νξίωλ. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

TEXTILE -4,46% -9,66% -16,39% 5,18% -17,44%

FOOD & DRINK INDUSTRY 20,33% -14,28% -13,32% 16,31% -5,87%

METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT 35,22% 4,65% -34,63% 28,77% -20,56%

PHARMACEUTICALS & PERFUMES 29,86% -28,33% -38,06% 137,27% -57,64%

CHEMICAL PRODUCTS 42,19% 162,24% -7,24% 10,12% 12,38%

ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS -28,26% 9,64% 22,60% 10,59% -13,88%

FACTORING 28,16% 61,25% 24,33% -29,82% -64,42%

PRESS - PRINITING - ADVERTISING -24,30% 15,01% -30,21% -31,65% 30,60%

CARS - TRANSPORTATION - WAREHOUSING -12,61% 9,59% -20,08% 110,86% -11,99%

OTHER WHOLESALE & SEGVICES 22,04% -7,04% -33,43% 43,45% 47,81%

WOOD - PAPER - GLASS -PLASTIC 13,08% 21,10% 35,05% -12,64% -44,67%

FUEL TRADE 390,46% 127,76% 8,58% -12,81%

11,74% 6,91% -19,23% 5,41% -8,17%
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Παξαηεξείηαη φηη ην δηάζηεκα 2005-2007 ππάξρεη αχμεζε ησλ 

εγθεθξηκέλσλ νξίσλ, ελψ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 2008-2010 ππάξρεη κείσζε. 

ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ε κείσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ ζην δηάζηεκα 

2007-2008 είλαη -19,23%, απηφ νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο κεηψζεηο ησλ νξίσλ ζε 

πνιινχο θιάδνπο. Σν 2009 έθιεηζε κε κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ησλ 5,41%, πνπ 

νθείιεηαη ζηελ κεγάιε αχμεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ ζηνπο θιάδνπο 

PHARMACEUTICALS & PERFUMES θαη CARS - TRANSPORTATION – 

WAREHOUSING. Αληηζέησο ην 2010 έρνπκε κείσζε ησλ νξίσλ ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Σν 2010 ε ζπλνιηθή κείσζε ησλ νξίσλ είλαη ίζε κε -

8,17%.  

3.1.3. Διαχρονική Εξέλιξη Ζημιών 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαξηήκαηνο 2.1. δίλεηαη δηαγξακκαηηθή 

απεηθφληζε (Γηάγξακκα 3.3.) ηεο πνξείαο ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ γηα ην 

δηάζηεκα 2005-2010.  

 

Γηάγξακκα 3.3. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

εκεηψλεηαη φηη γηα θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ νη δεκίεο 

δηαηξέζεθαλ κε ηα ζπκβφιαηα γηα θάζε έηνο, κε ζθνπφ ηελ εμνκάιπλζε ησλ 
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ηηκψλ. Απηφ γίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ αλάιπζε φζν αθνξά ηα εγγεγξακκέλα 

φξηα θαη ηα αζθάιηζηξα. 

Παξαηεξείηαη φηη νη δεκίεο ην 2005 είλαη πςειέο, ν ιφγνο πνπ ζπλέβε 

απηφ είλαη φηη ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξφληα ππήξραλ πνιιέο δεκηέο ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν (ζηνηρεία ζα δνζνχλ ζε παξαθάησ αλάιπζε). Σν 2007 νη 

δεκίεο είλαη ειαθξψο κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ην 2006 ελψ απφ ην 2008 κέρξη ην 

2010 παξαηεξείηαη αχμνπζα πνξεία ησλ δεκηψλ. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη 

αξρηθά ζηε αχμεζε ησλ εξγαζηψλ (αζθάιηζηξα, εγγεγξακκέλα φξηα) θαη θπξίσο 

ζηε ζπλερψο επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζα αλαθεξζεί ζηα 

επφκελα θεθάιαηα.   

Οη δεκηέο θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2008 είραλ αχμεζε 72,85% θαη ηελ 

πεξίνδν 2008-2009 είραλ 170,06%. Με βάζε ηελ αλαινγηθή ππφζεζε πνπ έγηλε, 

ην 2010 ζα θιείζεη κε 36,46% αχμεζε ησλ δεκηψλ ζε ζρέζε κε ην 2009. 
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3.1.4. Διαχρονική Εξέλιξη ζημιών Ανά Κλάδο  

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα γίλεηαη αλάιπζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ 

δεκηψλ αλά θιάδν.   

 

 TEXTILE 

ηνλ θιάδν TEXTILE ζην δηάζηεκα 2005-2010 ζεκεηψζεθαλ ζπλνιηθέο 

δεκηέο ίζεο κε 7.327.351,84 €. Σν πςειφηεξν πνζφ δεκηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν ζπλέβε ην 2010, ελψ ην 2006 ν θιάδνο είρε ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή 

δεκηά ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα έηε.  

 
Πίλαθαο 3.2. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ TEXTILE ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 
Γηάγξακκα 3.4. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ TEXTILE ην δηάζηεκα 2005-2010 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

Valid 6

Missing 0

1221225,3067

916856,0750

683398603950,642

414999,80

2338296,72

7327351,84

Minimum 2006

Maximum 2010

Sum

N

Mean

Median

Variance



Η Επίδραςη Τησ Χρημ/κήσ Κρίςησ Στον Κλάδο Αςφάλιςησ Πιςτώςεων Σελίδα 30 
 

 FOOD & DRINK INDUSTRY 

Οη δεκίεο ζηνλ θιάδν FOOD & DRINK INDUSTRY παξνπζηάδνπλ κηα 

αχμνπζα πνξεία ζηελ εμαεηία (εθηφο ην 2007 πνπ ν θιάδνο έρεη ηηο ιηγφηεξεο 

δεκίεο ζε ζρέζε κε ηα άιια έηε) κε κέγηζηε ζπλνιηθή δεκηά ην 2010 

5.154.200,07 €. πλνιηθά ζην δηάζηεκα 2005-2010 έρνπλ ζεκεησζεί δεκηέο 

πνζνχ 14.368.346,48 €. 

 
Πίλαθαο 3.3. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ FOOD & DRINK INDUSTRY ην δηάζηεκα 2005-2010 

 
 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 
 

Γηάγξακκα 3.5. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ FOOD & DRINK INDUSTRY ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 6

Missing 0

2394724,4128

1619175,9100

3764259515196,410

746169,50

5154200,07

14368346,48

Maximum

Sum

N

Mean

Median

Variance

Minimum
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 METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT 

Οη δεκηέο ζηνλ θιάδν METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT ην δηάζηεκα 2005-2007 θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα 

αληηζέησο ζην δηάζηεκα 2008-2010 ζεκεηψλνληαη κεγάιεο δεκίεο κε κέγηζηε 

ζπλνιηθή δεκηά ην 2009. Ο θιάδνο ζεκείσζε 31.926.398,68 € δεκηέο ηελ 

ηειεπηαία εμαεηία. 

 
Πίλαθαο 3.4. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT ην 

δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 
 

 
Γηάγξακκα 3.5. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT ην 

δηάζηεκα 2005-2010 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

 

Valid 6

Missing 0

5321066,4467

3140090,0000

24785235238858,000

940302,69

11835785,88

31926398,68

Mean

Median

Variance

Minimum

Maximum

Sum

N
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 PHARMACEUTICALS & PERFUMES 

Ο θιάδνο PHARMACEUTICALS & PERFUMES ζπλνιηθά ζην 

δηάζηεκα 2005-2010 έρεη ζεκεηψζεη δεκηέο πνζνχ € 1.989.796,35. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην 2006 δελ παξνπζηάζηεθε θακία δεκηά ζηνλ 

θιάδν. 

 
Πίλαθαο 3.5. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ PHARMACEUTICALS & PERFUMES ην δηάζηεκα 2005-

2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

Γηάγξακκα 3.6. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ PHARMACEUTICALS & PERFUMES ην δηάζηεκα 

2005-2010 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 6

Missing 0

331632,7256

342753,9050

80408491740,623

,00

643266,03

1989796,35

Minimum

Maximum

Sum

N

Mean

Median

Variance
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 CHEMICAL PRODUCTS 

ηνλ θιάδν CHEMICAL PRODUCTS νη δεκίεο βξίζθνληαλ ζε 

ρακειά επίπεδα εθηφο απφ ην 2009 φπνπ ζεκεηψζεθαλ ζπλνιηθέο δεκίεο 

1.603.039,68€. Οη ζπλνιηθέο δεκίεο ην δηάζηεκα 2005-2010 ήηαλ 

2.965.291,73 €. 

 
Πίλαθαο 3.6. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ CHEMICAL PRODUCTS ην δηάζηεκα 2005-2010 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 
Γηάγξακκα 3.7. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ CHEMICAL PRODUCTS ην δηάζηεκα 2005-2010 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 6

Missing 0

494215,2883

314736,0350

328220485995,767

13569,50

1603039,68

2965291,73

Median

Variance

Minimum

Maximum

Sum

N

Mean
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 ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS 

Ο θιάδνο ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS παξνπζίαζε 

ην πςειφηεξν πνζφ δεκηψλ ην 2005. Ζ δεκία ησλ 5.504.115,45 € ζεκεηψζεθε 

δηφηη ηελ ρξνληά απηή πηψρεπζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ειεθηξηθψλ 

εηδψλ ζηελ Διιάδα ε νπνία ήηαλ πειάηεο πνιιψλ αζθαιηζκέλσλ κε κεγάια 

εγθεθξηκέλα φξηα. Αληηζέησο ην δηάζηεκα 2006-2009 νη δεκίεο είλαη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα κε κία αχμεζε ησλ δεκηψλ ην 2010. Ο θιάδνο ζηελ εμαεηία 

‘έγξαςε’ 11.169.181,27€ δεκηέο.  

 
Πίλαθαο 3.7. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS ην δηάζηεκα 

2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 
Γηάγξακκα 3.8. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS ην 

δηάζηεκα 2005-2010 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

Valid 6

Missing 0

1861530,2122

1015893,8650

4005361647270,470

308950,45

5504115,45

11169181,27

Maximum

Sum

N

Mean

Median

Variance

Minimum
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 FACTORING 

ηνλ θιάδν FACTORING ην 2005-2006 νη δεκίεο θπκαίλνληαλ ζε 

ρακειά επίπεδα. πγθεθξηκέλα ην 2006 ήηαλ ε ρξνληά φπνπ ν θιάδνο είρε ην 

ρακειφηεξν πνζφ δεκηψλ. ηα επφκελα ρξφληα ππήξμε αχμεζε ησλ δεκηψλ κε 

κέγηζηε ζπλνιηθή δεκηά ην 2009. 

 
Πίλαθαο 3.8. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ FACTORING ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

Γηάγξακκα 3.9. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ FACTORING ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 6

Missing 0

1130841,5933

1214800,0050

405353140739,570

251427,50

1875745,12

6785049,56

Median

Variance

Minimum

Maximum

Sum

N

Mean
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 PRESS - PRINITING–ADVERTISING 

ηνλ θιάδν PRESS - PRINITING–ADVERTISING νη ζπλνιηθέο 

δεκίεο αλά έηνο δηαθπκαίλνληαη ζηελ εμαεηία, ην δηάζηεκα 2005-2007 έρνπλ 

θζίλνπζα πνξεία, ελψ ην 2008-2009 παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ δεκηψλ.  

 
Πίλαθαο 3.9. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ PRESS - PRINITING–ADVERTISING ην δηάζηεκα 2005-

2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 
Γηάγξακκα 3.10. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ PRESS - PRINITING–ADVERTISING ην δηάζηεκα 

2005-2010 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 6

Missing 0

303684,8639

264393,2167

37064626988,651

114192,89

619582,10

1822109,18

Variance

Minimum

Maximum

Sum

N

Mean

Median
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 CARS-TRANSPORTATION–WAREHOUSING 

Ο θιάδνο CARS-TRANSPORTATION–WAREHOUSING ζην δηάζηεκα 

2005-2010 ζπλνιηθά είρε δεκίεο ίζεο κε 697.778,25€. Σν 2007 ν θιάδνο δελ 

παξνπζίαζε δεκίεο, αληηζέησο ην 2010 ν θιάδνο είρε ην κέγηζην ησλ δεκηψλ ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε. 

 
Πίλαθαο 3.10. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ CARS-TRANSPORTATION–WAREHOUSING ην δηάζηεκα 

2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

Γηάγξακκα 3.11. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ PRESS - PRINITING–ADVERTISING ην δηάζηεκα 

2005-2010 

 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

 

Valid 6

Missing 0

116296,3756

121399,2700

6318882820,435

,00

244874,33

697778,25Sum

N

Mean

Median

Variance

Minimum

Maximum
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 OTHER WHOLESALE & SEGVICES 

Ο θιάδνο OTHER WHOLESALE & SEGVICES έγξαςε ηηο 

πεξηζζφηεξεο δεκίεο ην 2010 κε ζχλνιν 462.961,69€, πεξίπνπ ην 1/3 ησλ 

ζπλνιηθψλ δεκηψλ ηεο εμαεηίαο. 

 
Πίλαθαο 3.11. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ OTHER WHOLESALE & SEGVICES ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

Γηάγξακκα 3.12. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ OTHER WHOLESALE & SEGVICES ην δηάζηεκα 

2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 6

Missing 0

253131,1689

219113,2250

16099413885,467

122378,11

462961,69

1518787,01

Variance

Minimum

Maximum

Sum

N

Mean

Median



Η Επίδραςη Τησ Χρημ/κήσ Κρίςησ Στον Κλάδο Αςφάλιςησ Πιςτώςεων Σελίδα 39 
 

 WOOD - PAPER - GLASS –PLASTIC 

Οη δεκίεο ηνπ θιάδνπ WOOD - PAPER - GLASS –PLASTIC 

παξνπζηάδνπλ αχμνπζα πνξεία ζην δηάζηεκα 2005-2010. Ο θιάδνο παξνπζηάδεη 

κέγηζην πνζφ δεκίαο ζην δηάζηεκα 2008-2010. 

 
Πίλαθαο 3.12. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ WOOD - PAPER - GLASS –PLASTIC ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

Γηάγξακκα 3.13. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ WOOD - PAPER - GLASS –PLASTIC ην δηάζηεκα 2005-

2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 6

Missing 0

727256,0205

677093,3200

392428039623,932

92518,66

1448201,49

4363536,12Sum

N

Mean

Median

Variance

Minimum

Maximum
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 FUEL TRADE 

Σέινο ν θιάδνο FUEL TRADE ην 2006 δελ είρε θακία δεκία θαη ηα 

επφκελα δχν ρξφληα νη δεκίεο ηνπ ήηαλ ζε ρακειά επίπεδα. Αληηζέησο ην 2010 

παξαηεξείηαη κία αχμεζε ησλ δεκηψλ ηεο ηάμεσο ησλ 186% ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ησλ δεκηψλ ην 2009. Σν 2005 δελ ππήξρε αζθαιηζκέλνο κε αληηθείκελν 

εξγαζηψλ FUEL TRADE. 

 
Πίλαθαο 3.13. 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ FUEL TRADE ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 
Γηάγξακκα 3.14. 

Γηαρξνληθή εμέιημε δεκηώλ ηνπ θιάδνπ FUEL TRADE ην δηάζηεκα 2005-2010 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

 

Valid 5

Missing 1

504814,7074

143268,7500

513297142228,255

,00

1715320,39

2524073,54

Variance

Minimum

Maximum

Sum

N

Mean

Median
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3.1.5. Ποςοςτό Ορίων Που Γίνονται Ζημιέσ 

Σν πνζνζηφ ησλ νξίσλ πνπ γίλεηαη δεκίεο είλαη βαζηθφ κεηξφ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θιάδνπ. Σν πνζνζηφ ησλ νξίσλ πνπ γίλεηαη δεκίεο δελ ζα 

πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 1%.  ηνλ πίλαθα 3.14. δίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ νξίσλ 

πνπ γίλεηαη δεκίεο γηα ηελ εμαεηία 2005-2010. 

 

Πίλαθαο 3.14. 

Πνζνζηό ηωλ νξίωλ πνπ γίλνληαη δεκίεο γηα ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

Γηάγξακκα 3.15. 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ πνζνζηνύ ηωλ νξίωλ πνπ γίλνληαη δεκίεο γηα ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

Παξαηεξείηαη φηη ηα ηξία πξψηα ρξφληα ππάξρεη κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ. Απφ ην 2008 θαη χζηεξα ην πνζνζηφ απμάλεηαη κε κέγηζηε ηηκή 

ην 2010 φπνπ νη δεκηέο μεπεξλνχλ ην 1% ησλ νξίσλ πνπ δφζεθαλ. 

Σέινο ζηνλ πίλαθα 3.15. θαη ζην δηάγξακκα 3.16. δίλεηαη απεηθφληζε 

ηνπ κέηξνπ γηα θάζε θιάδν ηελ ηειεπηαία εμαεηία. 

 

year claims/limits

2005 0,55%

2006 0,22%

2007 0,15%

2008 0,33%

2009 0,84%

2010 1,24%
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Πίλαθαο 3.15. 

Πνζνζηό ηωλ νξίωλ πνπ γίλνληαη δεκίεο αλά θιάδν γηα ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

Γηάγξακκα 3.16. 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ πνζνζηνύ ηωλ νξίωλ πνπ γίλνληαη δεκίεο αλά θιάδν γηα ην δηάζηεκα 

2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

ηνλ πίλαθα 3.15. παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ νξίσλ πνπ γίλεηαη 

δεκίεο μεπεξλά ην 1% ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο. Σα πξνεγνχκελα 

ρξφληα ην πνζνζηφ ήηαλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα εθηφο απφ ηελ αθξαία ηηκή 

ηνπ θιάδνπ ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS ην 2005 κε 

πνζνζηφ 6,78% ιφγσ ηεο πηψρεπζε κεγάιεο αιπζίδαο ειεθηξηθψλ φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Σελ ίδηα εηθφλα ηελ βιέπνπκε θαη ζην 

SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TEXTILE 0,54% 0,19% 0,27% 0,26% 1,29% 2,80%

FOOD & DRINK INDUSTRY 0,30% 0,33% 0,18% 0,42% 0,66% 1,21%

METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT 0,19% 0,18% 0,06% 0,38% 1,30% 1,67%

PHARMACEUTICALS & PERFUMES 0,15% 0,00% 0,02% 0,59% 0,75% 0,74%

CHEMICAL PRODUCTS 0,07% 0,44% 0,20% 0,29% 1,59% 0,38%

ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS 6,78% 0,80% 0,21% 0,21% 0,45% 1,35%

FACTORING 0,35% 0,13% 0,32% 0,21% 0,51% 0,85%

PRESS - PRINITING - ADVERTISING 0,32% 0,13% 0,07% 0,07% 0,26% 0,16%

CARS - TRANSPORTATION - WAREHOUSING 0,45% 0,61% 0,00% 0,28% 0,53% 1,25%

OTHER WHOLESALE & SEGVICES 1,02% 0,30% 0,51% 0,89% 0,23% 1,23%

WOOD - PAPER - GLASS -PLASTIC 0,24% 0,18% 0,28% 0,47% 0,68% 1,51%

FUEL TRADE 0,00% 0,53% 0,11% 0,67% 1,47%
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δηάγξακκα 3.16. πνπ θαίλεηαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα θάζε 

θιάδν. 

3.1.6. Διαχρονική Εξέλιξη Αςφαλίςτρων  

ηνλ πίλαθα 3.16. δίλεηαη ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ 

αζθαιίζηξσλ ηνπ θιάδνπ γηα ην δηάζηεκα 2005-2006 θαζψο θαη 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε.  

Πίλαθαο 3.16. 

Μεηαβνιή αζθαιίζηξωλ γηα ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

Γηάγξακκα 3.17. 

Γηαρξνληθή εμέιημε αζθαιίζηξωλ γηα ην δηάζηεκα 2005-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

Παξαηεξείηαη φηη ελψ ην 2009 έρεη κεησζεί ην ραξηνθπιάθην απφ 275 

αζθαιηζκέλνπο  ζε 241 ζε ζρέζε κε ην 2008 ππάξρεη αχμεζε ζηελ 

παξαγσγή αζθάιηζηξσλ θαηά 63,71% . Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θαηά 

year Αύξηση - Μείωση Ασφαλίστρων

2010 28,44%

2009 63,71%

2008 -0,79%

2007 -13,95%

2006 -3,90%

2005
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θχξην ιφγν ζηηο ξήηξεο bonus malus νη νπνίεο εθαξκνζηήθαλ ζην ζχλνιν 

ησλ ζπκβνιαίσλ ην 2008 αιιά θαη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκνιφγεζεο. 

Σν πξφζζεην κέηξν bonus malus πάξζεθε κεηά ηα πξψηα ζεκάδηα θάκςεο 

ηεο νηθνλνκίαο ψζηε λα κεησζνχλ δηαθαηλφκελεο απψιεηεο. Οπζηαζηηθά 

εθαξκφζηεθε αχμεζε ηνπ αζθάιηζηξνπ ζε ελδερφκελε αχμεζε ηνπ loss 

ratio. Απηφ έγηλε κε ηνλ εμήο ηξφπν, ζηελ ιήμε θάζε ζπκβνιαίνπ 

ππνινγίδεηαη ην loss ratio θαη αλ απηφ μεπεξάζεη ηελ αλψηαηε θιίκαθα ηνπ 

loss ratio πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβφιαην ηφηε 

ρξεψλεηαη επαζθάιηζηξν.   Ζ αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ παξαηεξείηαη θαη ην 

2010 ζε 28,44% ζε ζρέζε κε ην 2009. Σν κεησκέλν πνζνζηφ αχμεζεο 

νθείιεηαη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ απφ 241 ζε 192 αιιά 

θπξίσο ζην φηη νη θιίκαθεο malus είραλ ήδε εμαληιεζεί απφ ηελ 

πξνεγνπκέλε ρξφληα.  

3.1.7. Loss Ratio  

Ωο Loss Ratio ππνινγίδεηαη ν ιφγνο ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ κε ηα 

ζπλνιηθά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα. ηνπο πίλαθεο 3.17. θαη 3.18. δίλνληαη 

δχν ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηνπ loss ratio γηα θάζε έηνο.  

 

Πίλαθαο 3.17. 

Loss ratio αλά accounting year 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΖΗΜΙΕ LOSS RATIO

2010 19.789.907,61 € 28.739.152,95 € 145,22%

2009 19.340.659,48 € 26.434.659,28 € 136,68%

2008 13.480.910,29 € 11.169.354,64 € 82,85%

2007 10.623.209,08 € 5.052.082,68 € 47,56%

2006 9.761.696,07 € 5.339.939,10 € 54,70%

2005 9.082.709,28 € 10.722.511,38 € 118,05%
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Πίλαθαο 3.18. 

Loss ratio αλά underwriting Year 

 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

ηνλ πξψην πίλαθα ππνινγίδεηαη ην loss ratio αλά accounting year θαη 

εκπεξηέρεη κφλν ηηο πιεξσζείζεο δεκίεο θάζε έηνπο, δειαδή δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη εθθξεκείο δεκηέο. Παξαηεξείηαη φηη ηελ ηξηεηία 2006-

2008 ν θιάδνο πηζηψζεσλ έγξαθε θέξδε. Σν 2005 ην loss ratio ήηαλ 

118,05%, απηφ ζπλέβε ιφγσ ηεο πηψρεπζεο αιπζίδαο ειεθηξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ, φπσο πξναλαθέξζεθε. Σέινο ηελ ηειεπηαία δηεηία 2009-

2010 ην loss ratio ηνπ θιάδνπ πηζηψζεσλ ήηαλ 136,68% θαη 145,22% 

αληίζηνηρα.  

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παξαηεξνχληαη θαη ζην ππνινγηζκφ ηνπ 

loss ratio αλά underwriting year, κε εκθαλψο κεγαιχηεξα πνζνζηά. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ππνινγίδνληαη θαη νη εθθξεκείο δεκίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ 

εθηακηεπζεί αθφκε πξνο απνδεκίσζε, αιιά δελ παχεη λα ζεκαίλεη φηη είλαη 

δεκίεο θαη νθεηιφκελεο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Ωο επηζπκβάζεο 

νξίδνληαη νη εθθξεκείο δεκίεο ηέινπο ρξήζεο κείνλ εθθξεκείο δεκίεο 

ελάξμεσο ρξήζεο ζπλ πιεξσζείζεο ρξήζεο,  κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ 

ππνινγίδνληαη δηπιά νη «παιηέο» εθθξεκείο δεκίεο. 

ΕΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΕ ΖΗΜΙΕ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΖΗΜΙΕ ΕΠΙΤΜΒΑΕΙ

30/9/2010 2.193.000.000 17.177.000,00 30.000.000

2009 3.187.098.000 19.979.009,00 11.040.526 27.022.537 24.881.101

2008 3.555.086.000 13.480.910,00 4.265.258 13.181.962 11.787.151

2007 3.339.316.000 10.980.318,00 4.402.449 5.660.069 5.117.247

2006 2.477.890.000 9.761.696,00 12.898.791 4.945.271 5.659.295

2005 1.967.489.000 9.082.709,00 5.253.215 12.184.767 11.466.239

2004 1.701.044.000 7.794.980,00 2.322.998 5.971.743

ΕΣΟ ΖΗΜΙΕ/ΟΡΙΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ/ΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ LR

2010 1,37% 0,78% -0,58% 143,92%

2009 0,78% 0,63% -0,15% 165,12%

2008 0,33% 0,38% 0,05% 87,44%

2007 0,15% 0,33% 0,18% 48,17%

2006 0,23% 0,39% 0,17% 57,97%

2005 0,58% 0,46% -0,12% 126,24%

2004
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Σέινο ζηνλ πίλαθα 3.19. δίλεηαη ην loss ratio αλά θιάδν γηα ην 

δηάζηεκα 2005-2010 θαζψο θαη δηάγξακκα πνπ δείρλεη ην ζπλνιηθφ loss ratio 

γηα θάζε θιάδν ηελ ηειεπηαία εμαεηία.  

 

Πίλαθαο 3.19. 

Loss ratio (αλά accounting year) αλά θιάδν 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

Γηάγξακκα 3.18. 

πλνιηθό loss ratio γηα θάζε θιάδν ηελ ηειεπηαία εμαεηία. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TEXTILE 90,12% 28,20% 52,31% 55,29% 149,94% 201,80%

FOOD & DRINK INDUSTRY 58,11% 62,90% 41,90% 82,47% 101,35% 133,71%

METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT 56,10% 65,77% 27,84% 99,37% 226,10% 191,33%

PHARMACEUTICALS & PERFUMES 65,99% 0,00% 6,48% 89,21% 79,24% 87,02%

CHEMICAL PRODUCTS 5,25% 49,05% 66,30% 104,98% 287,82% 75,97%

ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS 387,91% 86,08% 34,29% 38,38% 60,34% 141,01%

FACTORING 144,28% 50,86% 170,08% 90,64% 142,00% 104,31%

PRESS - PRINITING - ADVERTISING 77,39% 59,12% 24,63% 26,74% 70,23% 44,67%

CARS - TRANSPORTATION - WAREHOUSING 48,30% 32,36% 0,00% 22,86% 39,75% 88,62%

OTHER WHOLESALE & SEGVICES 189,54% 53,06% 84,90% 103,71% 33,73% 111,04%

WOOD - PAPER - GLASS -PLASTIC 38,81% 37,13% 84,05% 177,96% 112,52% 138,73%

FUEL TRADE 0,00% 81,38% 25,39% 61,21% 134,82%

118,05% 54,70% 47,56% 82,85% 136,68% 145,22%
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Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη: 

 Ο θιάδνο TEXTILE ην δηάζηεκα 2005-2008 ήηαλ θεξδνθφξνο, 

αληηζέησο ην 2009 θαη 2010 ην loss ratio είλαη 149,94% θαη 201,80% 

αληίζηνηρα. Απηφ αληηζηνηρεί ζε δεκηά -705.693,35€ ην 2009 θαη -

1.179.562,37€ ην 2010. 

 Ο θιάδνο FOOD & DRINK INDUSTRY ήηαλ θεξδνθφξνο κέρξη ην 

2008. Σν 2009 έθιεηζε κε δεκηά -58.988,97€ θαη ην 2010 κε -

1.299.483,92. 

 Ο θιάδνο METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT  

παξνπζηάδεη ηελ ίδηα εηθφλα κε ηνπο δχν παξαπάλσ θιάδνπο, ην 

δηάζηεκα 2005-2008 είρε θέξδνο θαη ην 2009-2010 δεκία -6.601.043,95€ 

θαη -5.401.451,91€ αληίζηνηρα.     

 Ο θιάδνο PHARMACEUTICALS & PERFUMES παξνπζηάδεη θέξδνο 

φιν ην δηάζηεκα ηεο εμαεηίαο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 2006 φπνπ ην 

loss ratio είλαη 0%,  απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δελ ππήξρε θακία δεκηά ην 

ζπγθεθξηκέλν έηνο. 

 Ο θιάδνο CHEMICAL PRODUCTS ην δηάζηεκα 2005-2007 θαη 2010 

παξνπζηάδεη θέξδνο ελψ ην δηάζηεκα 2008-2009 δεκία. 

 Ο θιάδνο ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS παξνπζηάδεη 

loss ratio 387,91% ην 2005 κε δεκία -4.085.183,85€. Σν δηάζηεκα 2006-

2009 ν θιάδνο  ήηαλ θεξδνθφξνο ελψ ην 2010 έθιεηζε κε δεκηά -

828.925,64€. 

 Ο θιάδνο FACTORING παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ζην δηάζηεκα 2005-

2010. Δλψ ην  2006 θαη 2008 παξνπζίαδε θέξδε ηα ππφινηπα έηε ππήξρε 

δεκία κε κέγηζηε ην 2007 πνπ παξνπζίαζε -554.266,16€. 

 Ο θιάδνο PRESS - PRINITING – ADVERTISING ήηαλ θεξδνθφξνο 

φιε ηελ εμαεηία. 
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 Ο θιάδνο CARS - TRANSPORTATION – WAREHOUSING ήηαλ 

επίζεο θεξδνθφξνο ζην δηάζηεκα 2005-2010. 

 Ο θιάδνο OTHER WHOLESALE & SEGVICES ην δηάζηεκα 2006-

2007 θαη 2009 παξνπζηάδεη θέξδνο ελψ ηα ππφινηπα έηε είλαη 

δεκηνγφλνο. 

 Ο θιάδνο WOOD - PAPER - GLASS –PLASTIC ην δηάζηεκα 2005-

2007 ήηαλ θεξδνθφξνο, ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είρε δεκία κε κέγηζηε ην 

2008. 

 Ο θιάδνο FUEL TRADE παξνπζίαζε δεκία -443.040,48€ ην 2010 κε 

loss ratio 134,82%. 

Σέινο απφ ην δηάγξακκα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν πην δεκηνγφλνο 

θιάδνο είλαη ν ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS θαη ν πην 

θεξδνθφξνο θιάδνο ν CARS - TRANSPORTATION – WAREHOUSING. 

3.1.8. Κέρδοσ - Ζημία 

Σν δηάγξακκα 3.19. παξνπζηάδεη ζπλνιηθά ην θέξδνο-δεκία πνπ έθιεηζε 

θάζε έηνο. 

Γηάγξακκα 3.19. 

Κέξδνο – Εεκία  

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 
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 Παξαηεξείηαη φηη ην 2010 θιείλεη κε ηελ κεγαιχηεξε δεκία ίζε κε 

8.949.245,33€ ελψ ην 2007 κε ην πςειφηεξν θέξδνο ίζν κε 5.571.126,41€.   

Σέινο ζην δηάγξακκα 3.20. απεηθνλίδεηαη ην ζπλνιηθφ θέξδνο-δεκία ησλ 

θιάδσλ γηα ηελ εμαεηία. 

Γηάγξακκα 3.20. 

πλνιηθό θέξδνο – δεκία γηα θάζε θιάδν  

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 
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3.2. ύγκριςη Σου Loss – Ratio Σου Κλάδου Αςφάλιςησ 

Πιςτώςεων Με Σουσ Τπόλοιπουσ Κλάδουσ Αςφάλιςησ Σησ 

Εθνικήσ Αςφαλιςτική 
 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην Loss – Ratio ησλ θιάδσλ 

αζθάιηζεο ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο φπσο δεκνζηεχεηαη απφ ηελ ΔΠ.Δ.Η.Α. 

γηα ην 9κελν ηνπ 2010.  

ηνλ πίλαθα 3.20. δίλνληαη ηα εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα θαη δεκίεο θάζε 

θιάδνπ αζθάιηζεο. Οη δεκίεο επηκεξίδνληαη ζε ηδία θξάηεζε θαη ζε πνζνζηφ 

αληαζθαιηζηηθήο θάιπςεο.  ηελ ηειεπηαία ζηήιε ππνινγίδεηαη ην Loss – Ratio 

βάζε ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Κιάδνο Πηζηψζεσλ ιεηηνπξγεί καδί κε ηνλ 

Κιάδν Δγγπήζεσλ.  

 
Πίλαθαο 3.20. 

Loss Ratio ηωλ θιάδωλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο γηα ην 9κελν ηνπ 2010 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ ηεο Παξαγωγήο αζθαιίζηξωλ θαη πιεξωζεηζώλ απνδεκηώζεωλ, όπωο 

δεκνζηεύεηαη  ζην site Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

( http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx ) 

 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη νη πην δεκηνγφλνη θιάδνη ηεο Δζληθήο 

Αζθαιηζηηθήο είλαη απηνί ηνπ Κιάδνπ Πηζηψζεσλ θαη Δγγπήζεσλ. Σν Loss – 

Ratio ηνπ Κιάδνπ Πηζηψζεσλ είλαη 87,45% θαη ησλ Δγγπήζεσλ ην ζπληξηπηηθφ 

πνζνζηφ ησλ 1.128,77 %. Αληηζέησο νη ππφινηπνη θιάδνη παξνπζηάδνπλ loss 

ratio ζε ρακειά επίπεδα εθηφο απφ ιίγν πςειφηεξν πνζνζηφ ζηνλ θιάδν Εσήο 

κε loss ratio 64.31%. 

 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΑ ΚΡΑΣΗΗ ΑΝΣΑΦΑΛΙΣΕ

ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ 225.907,52 € 106.691,02 € 106.691,02 € 0,00 € 47,23%

ΧΕΡΑΙΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 70.893.751,24 € 32.830.250,85 € 32.795.332,58 € 34.918,27 € 46,31%

ΠΛΟΙΑ 1.863.595,72 € 1.054.013,16 € 407.730,00 € 646.283,16 € 56,56%

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ 2.716.041,35 € 350.011,62 € 214.993,89 € 135.017,73 € 12,89%

ΠΤΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΦΤΕΩ 81.104.823,75 € 16.079.725,42 € 13.367.157,25 € 2.712.568,17 € 19,83%

ΛΟΙΠΕ ΖΗΜΙΕ ΑΓΑΘΩΝ 19.615.813,04 € 2.744.661,26 € 1.262.933,13 € 1.481.728,13 € 13,99%

ΑΣ. ΕΤΘΤΝΗ ΑΠO ΧΕΡΑΙΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 215.865.154,18 € 100.114.521,00 € 98.855.378,81 € 1.259.142,19 € 46,38%

ΑΣ. ΕΤΘΤΝΗ ΑΠO ΑΕΡΟΚΑΦΗ 0,00 € 79.154,19 € 76.772,79 € 2.381,40 €

ΑΣ. ΕΤΘΤΝΗ ΠΛΟΙΩΝ, ΚΑΦΩΝ 727.947,58 € 74.535,87 € 22.458,86 € 52.077,01 € 10,24%

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ 13.873.368,10 € 1.315.528,62 € 380.838,51 € 934.690,11 € 9,48%

ΠΙΣΩΕΙ 20.571.838,49 € 17.990.463,89 € 7.196.494,34 € 10.793.969,55 € 87,45%

ΕΓΓΤΗΕΙ 152.205,93 € 1.718.054,09 € 432.981,31 € 1.285.072,78 € 1128,77%

ΔΙΑΦΟΡΕ ΧΡΗΜΑΣΙΚΕ ΑΠΩΛΕΙΕ 1.411.256,24 € 20.816,45 € 20.816,45 € 0,00 € 1,48%

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 8.315.388,80 € 200.416,57 € 200.416,57 € 0,00 € 2,41%

ΚΛΑΔΟ ΖΩΗ 397.485.544,06 € 255.636.513,62 € 255.521.178,54 € 115.335,08 € 64,31%

ΤΝΟΛΟ 834.822.636,00 427.570.696,37 410.862.174,05 19.453.183,58

ΖΗΜΙΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ loss ratio

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx
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3.3. ύγκριςη Σων Φαρτοφυλακίων Σησ Εθνικήσ 

Αςφαλιςτικήσ, Σησ Euler Hermes Και Σησ Atradius. 
 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο 2008-

2009 ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξηψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ πνπ παξέρνπλ 

αζθάιηζε πηζηψζεσλ ζηελ Διιάδα. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ νη ηξεηο αζθαιηζηηθέο αθνινπζνχλ 

θαηά θχξην ιφγν ηηο ίδηεο ηαθηηθέο ζηνλ θιάδν πηζηψζεσλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

θιάδνπ δελ δηαθέξεη κεηαμχ ηνπο.  

Σα πξσηνγελή ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ Δπνπηεία Ηδησηηθήο 

Αζθάιηζεο (ΔΠ.Δ.Η.Α.). Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δίλνληαη νη πιεξσζείζεο 

δεκίεο αλά έηνο, γηα ηηο εθθξεκείο δεκίεο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.  

3.3.1. ύγκριςη Διαχρονικήσ Εξέλιξησ Πλήθουσ υμβολαίων 

ην δηάγξακκα 3.21. απεηθνλίδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ πιήζνπο ησλ 

ζπκβνιαίσλ γηα θάζε αζθαιηζηηθή εηαηξία. 

Γηάγξακκα 3.21. 

Γηαρξνληθή εμέιημε πιήζνπο ζπκβνιαίωλ  

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ ηεο Παξαγωγήο αζθαιίζηξωλ θαη πιεξωζεηζώλ απνδεκηώζεωλ, όπωο 

δεκνζηεύεηαη  ζην site Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

( http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx ) 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx
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 Παξαηεξείηαη φηη θαη νη ηξείο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο κείσζαλ ην 

ραξηνθπιάθην ηνπο ην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εηψλ. Ζ Euler Hermes θαη ηα ηξία 

ρξφληα έρεη κεγαιχηεξν πιήζνο ζπκβνιαίσλ ελψ ζπλερίδεη ε Δζληθή 

Αζθαιηζηηθή θαη ηέινο ε Atradius.  

3.3.2. ύγκριςη Διαχρονικήσ Εξέλιξησ Ζημιών 

Ο πίλαθαο 3.21. πνπ αθνινπζεί εκπεξηέρεη ηηο πιεξσζείζεο δεκίεο ζην 

δηάζηεκα 2008-2010 γηα θάζε αζθαιηζηηθή.  

Πίλαθαο 3.21. 

Πιεξωζείζεο δεκηέο 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ ηεο Παξαγωγήο αζθαιίζηξωλ θαη πιεξωζεηζώλ απνδεκηώζεωλ, όπωο 

δεκνζηεύεηαη  ζην site Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

( http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx ) 

 

Παξαηεξείηαη φηη ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζε ζχλνιν 

δεκίεο ελψ αθνινπζεί ε  Euler Hermes θαη ε Atradius. Όκσο ρξεζηκνπνηψληαο  

ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν γηα θάζε εηαηξία βάζεη ησλ ζπκβνιαίσλ θάζε εηαηξίαο 

παξαηεξείηαη ζην δηάγξακκα φηη ε Atradius έρεη πεξηζζφηεξεο δεκίεο ζε ζρέζε 

κε ηελ Euler Hermes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010

ΕΘΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ 4.265.258,36 € 11.040.256,56 € 17.097.427,51 €

EULER HERMES 3.353.836,69 € 8.606.119,31 € 8.393.205,64 €

ATRADIUS 2.893.688,57 € 6.489.699,19 € 7.247.454,51 €

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx
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Γηάγξακκα 3.22. 

Γηαρξνληθή εμέιημε πιεξωζεηζώλ δεκηώλ (ζηαζκίδνληαο κε ην πιήζνο ηωλ ζπκβνιαίωλ) 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ ηεο Παξαγωγήο αζθαιίζηξωλ θαη πιεξωζεηζώλ απνδεκηώζεωλ, όπωο 

δεκνζηεύεηαη  ζην site Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

( http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx ) 

3.3.3. ύγκριςη Διαχρονικήσ Εξέλιξησ Αςφαλίςτρων 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα ησλ ηξηψλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ.  

Πίλαθαο 3.22. 

Δγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ ηεο Παξαγωγήο αζθαιίζηξωλ θαη πιεξωζεηζώλ απνδεκηώζεωλ, όπωο 

δεκνζηεύεηαη  ζην site Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

( http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx ) 

 

Παξαηεξείηαη φηη ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή θαη ε Atradius έρνπλ αχμεζε 

ησλ αζθαιίζηξσλ ζηελ ηξηεηία. Αληηζέησο ε Euler Hermes κείσζε ηα 

αζθάιηζηξα ηεο ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, ελψ ην 2010 παξαηεξείηαη κηα 

κηθξή αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ.  Όκσο ρξεζηκνπνηψληαο  ηνλ ζηαζκηζκέλν 

2008 2009 2010

ΕΘΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ 13.480.910,29 € 19.340.659,48 € 19.789.907,61 €

EULER HERMES 12.846.549,63 € 10.147.530,49 € 10.333.701,19 €

ATRADIUS 6.774.583,92 € 7.124.623,98 € 8.256.495,84 €

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx
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κέζν (Γηάγξακκα 3.23.) γηα θάζε εηαηξία βάζεη ησλ ζπκβνιαίσλ θάζε εηαηξίαο 

παξαηεξείηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα φηη ε Euler Hermes κε ηελ κείσζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο πέηπρε αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ. 

Γηάγξακκα 3.23. 

Γηαρξνληθή εμέιημε εγγεγξακκέλωλ αζθαιίζηξωλ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ ηεο Παξαγωγήο αζθαιίζηξωλ θαη πιεξωζεηζώλ απνδεκηώζεωλ, όπωο 

δεκνζηεύεηαη  ζην site Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

( http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx ) 

 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ 

παξαηεξείηαη ζην ραξηνθπιάθην ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο νθείιεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ξεηξψλ bonus-malus, πνπ θακία εηαηξεία απφ ηηο ππφινηπεο δελ 

εθάξκνζε, βέβαηα αθφκε θαη απηφ ην κέηξν δελ κπφξεζε λα ηελ βγάιεη απφ ηελ 

δπζρεξή θαηάζηαζε εθφζνλ νη δεκίεο απμάλνληαλ κε ηαρχηεξν ξπζκφ ζε ζρέζε 

κε ηα αζθάιηζηξα. 

3.3.4. ύγκριςη Loss Ratio 

ηνλ πίλαθα 3.23. ππνινγίδεηαη ην loss ratio γηα ηηο ηξεηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο. Σνλίδεηαη φηη ην loss-ratio έρεη ππνινγηζηεί βάζε ησλ πιεξσζεηζψλ 

δεκηψλ, εθφζνλ δελ ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηηο εθθξεκείο δεκίεο θάζε 

ραξηνθπιαθίνπ.  

 

 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx
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Πίλαθαο 3.23. 

Loss Ratio 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ ηεο Παξαγωγήο αζθαιίζηξωλ θαη πιεξωζεηζώλ απνδεκηώζεωλ, όπωο 

δεκνζηεύεηαη  ζην site Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

( http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx ) 

 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή έρεη έλα 

ζπλερψο απμαλφκελν loss-ratio ελψ νη άιιεο δχν αζθαιηζηηθέο κείσζαλ ην loss-

ratio ην 2010. Ζ ίδηα εηθφλα δίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 3.24..  

 

Γηάγξακκα 3.24. 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ Loss Ratio 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ ηεο Παξαγωγήο αζθαιίζηξωλ θαη πιεξωζεηζώλ απνδεκηώζεωλ, όπωο 

δεκνζηεύεηαη  ζην site Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

( http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx ) 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη ε Euler Hermes θαη ε Atradius κπφξεζαλ λα 

κεηψζνπλ ην loss-ratio ελψ αληίζεηα ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή πάξα ηηο ξήηξεο πνπ 

2008 2009 2010

ΕΘΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ 31,64% 57,08% 86,39%

EULER HERMES 26,11% 84,81% 81,22%

ATRADIUS 42,71% 91,09% 87,78%

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/history/news.aspx
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επέβαιε ην loss ratio ηεο απμήζεθε κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο θαη ηελ ζηαδηαθή απνρψξεζε ηεο απφ ηελ αγνξά  

αζθάιηζεο πηζηψζεσλ. 
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Κεφάλαιο 4 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΙΗ ΠΙΣΩΕΩΝ 

Όπσο έγηλε ζαθέο απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο 

θάκςεο ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ θάλεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

2008. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο Υξεκαηνπηζησηηθή 

Κξίζε ηνπ 2008 ζηνλ θιάδν πηζηψζεσλ. 

Αξρηθά δίλνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο παγθνζκίσο αιιά 

θαη ζε  εγρψξην επίπεδν. Δπίζεο ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηηο κηθξφ κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο σο πξνο ηελ ζχζηαζή ηνπο αιιά θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπο ζήκεξα. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο 

ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα παγθνζκίσο, κε έκθαζε ζηνλ θιάδν πηζηψζεσλ, θαη 

κειεηάηαη ζηαηηζηηθά ε ζπζρέηηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ θιάδνπ πηζηψζεσλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο.  

4.1. Η Αρχή Σησ  Κρίςησ την Αμερική Σο 20086 

    Γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία, ππήξρε ζπλερήο εηζξνή θεθαιαίσλ ζηηο 

Ζ.Π.Α. απφ επελδπηέο απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά. Απηή ε επεκεξία πξνζέθεξε 

ζε αξθεηά λνηθνθπξηά, εθ ησλ νπνίσλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ δελ κπνξνχζε λα 

ιάβεη δάλεην πξνεγνπκέλσο, ηε δπλαηφηεηα ηψξα λα δαλεηνδνηεζνχλ. Σν 

εχθνιν ρξήκα, ε εχθνιε πίζησζε θαη ε πίζηε φηη νη αμίεο ησλ αθηλήησλ ζα 

ζπλερίζνπλ λα αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία επζχλνληαη γηα ηελ αξρή. Πνιινί 

δαλεηνδφηεο ελέθξηλαλ δάλεηα ρσξίο ηελ εμέηαζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πηζησηή λα 

ηα απνπιεξψζεη. Δπηπιένλ, θαη ζηελ αγνξά ησλ θαηνηθηψλ ε πξνζθνξά 

ππεξέβε ηε δήηεζε κε απνηέιεζκα λα επέιζεη θνξεζκφο, ην νπνίν είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπο. Οη δαλεηνδφηεο, 

κεηαπνχιεζαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνζεθψλ ζε εηαηξίεο ζε νιφθιεξν ην 

παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.  

                                                             
6
 Γκίκασ Χ.. 2008. Διεκνείσ Οικονομικι Κρίςθ του 2007 και Οικονομικζσ Επιπτώςεισ, Ομιλία ςτο Κζντρο 

Ερευνών Προοδευτικισ Πολιτικισ ( Κ.Ε.Π.Π.) 
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Μέζα ζην έηνο 2008 νη απψιεηεο ζηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα μεπέξαζαλ ηα 

16 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, φζν πεξίπνπ ην ΑΔΠ ησλ ΖΠΑ (14,4 

ηξηζεθαηνκκχξηα), ελψ νη δηαγξαθέο θαη νη δεκηέο ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ μεπεξλνχλ ηα 520 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Αηηία ηεο 

ζθνδξφηεηαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε θξίζε μεθίλεζε ζηηο ΖΠΑ, κηα ρψξα 

πνπ παξάγεη ην 27% ηνπ παγθφζκηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο.  

Ζ ππεξβνιηθή επθνξία, ν κεγάινο δαλεηζκφο είηε ησλ επελδπηψλ είηε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε απιεζηία, νη κε νξζνινγηθέο πξνζδνθίεο θαη ε έιιεηςε γλψζεο 

δχλαηαη λα νδεγήζνπλ θαηαζηξνθηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο. Σν λέν ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ πξφζθαηε 

θξίζε απφ ηηο παξειζνχζεο είλαη ε ραιάξσζε ησλ εγρψξησλ ζεζκηθψλ θαη 

άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πεξηνξηζκψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

έλα ληφκηλν εμειίμεσλ, ζπκπαξαζχξνληαο ζηελ θξίζε θαη άιιεο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ηφζν ησλ αλεπηπγκέλσλ φζν θαη ησλ αλαδπφκελσλ 

αγνξψλ.  

4.2. Οι Επιπτώςεισ Σησ Κρίςησ Παγκοςμίωσ   

Ζ ηδηαίηεξε θχζε ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο –ν ζπλδπαζκφο ηεο έθξεμεο ησλ 

ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, ην πάγσκα ησλ πηζηψζεσλ θαη ε θαηάξξεπζε ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ θαζηζηά δχζθνιε ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεψλ 

ηεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.  

 Ρεπζηφηεηα  

Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε παγθφζκηα αγνξά δηέξρεηαη θξίζε ξεπζηφηεηαο, κε 

απνηέιεζκα νη δπζθνιίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηηο ηξάπεδεο λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά νδήγεζε ζε απηφ πνπ 

νλνκάδεηαη πηζησηηθή αζθπμία. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη επηρεηξήζεηο θαη ηα 

λνηθνθπξηά βξίζθνπλ φιν θαη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηελ άληιεζε δαλείσλ. Οη 

εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο εηαηξίεο έρνπλ δπζθνιία «αλαρξεκαηνδφηεζεο» 
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ησλ δαλείσλ ηνπο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ δαλείδνληαλ σο ηψξα. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη νη ηξάπεδεο δε δαλείδνπλ ρξήκαηα ε κηα ζηελ άιιε θνβνχκελεο 

ηπρφλ δπζάξεζηεο εθπιήμεηο. Τπάξρεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ηνπο, γηα 

ην αλ είραλ πγηείο ηζνινγηζκνχο ή αλ έθξπβαλ ζθειεηνχο δαλείσλ subprime. 

Αθφκα θαη αλ δαλείζνπλ δεηνχλ πςειφηεξεο εγγπήζεηο θαη κεγαιχηεξνπο 

ηφθνπο γηα ηα ίδηα δάλεηα. Ζ ζρέζε δαλείσλ - θαηαζέζεσλ ζε αξθεηέο ηξάπεδεο 

είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ηνπ 1, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη αλαγθαίνο ν 

δαλεηζκφο ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπληεξήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ρνξεγήζεηο 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη νη ηξάπεδεο ζηακαηνχλ λα δαλείδνληαη, ηφηε 

απηνκάησο ζα πξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπο λα δεηήζνπλ πίζσ (ή λα κελ 

αλαλεψζνπλ) θαηά πεξίπησζε ην 10% - 20% ησλ ρνξεγήζεψλ ηνπο, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη απμεκέλεο ρξενθνπίεο ζε ππεξδαλεηζκέλεο εηαηξίεο. Αξθεηέο ηξάπεδεο 

έρνπλ ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμή ηνπο ζε ηηηινπνηήζεηο θαη ζε νκνινγηαθά δάλεηα, 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νπνίσλ κάιηζηα πξφθεηηαη λα ιήμεη απφ ηψξα θαη κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2010. Οη ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο φκσο είηε έρνπλ "παγψζεη" είηε 

δαλείδνπλ ρξήκα κε πνιχ αθξηβφηεξνπο φξνπο απ' φηη ζην παξειζφλ. Ζ 

θαηάζηαζε απηή ζα έρεη ζαλ δπζάξεζηε ζπλέπεηα ην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο, 

φρη απιψο δελ ζα απμήζνπλ ηα δάλεηά ηνπο, αληηζεηα ζα πξέπεη λα ηα 

πεξηθφςνπλ δξαζηηθά θαη ηαπηφρξνλα λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ζηηο νπνίεο 

δαλείδνπλ. Ωο απνηέιεζκα απηνχ παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηα 

πεξηζψξηα επηηνθίσλ (Spreads) κεηαμχ ηξηκήλνπ θαη εκεξεζίνπ (overnight) 

δαλεηζκνχ.  

 Δπηπηψζεηο ζηηο αγνξέο
7
  

Απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2008 είρακε κηα πξσηνθαλή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, θαζψο ραξαθηεξίζηεθε κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ καδηθέο πσιήζεηο, πνπ νδήγεζαλ ηνπο 

κεηνρηθνχο δείθηεο αλά ηνλ θφζκν ζε απφηνκε πηψζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ 

                                                             
7
 Γκίκασ Χ.. 2008. Διεκνείσ Οικονομικι Κρίςθ του 2007 και Οικονομικζσ Επιπτώςεισ, Ομιλία ςτο Κζντρο 

Ερευνών Προοδευτικισ Πολιτικισ ( Κ.Ε.Π.Π.) 



Η Επίδραςη Τησ Χρημ/κήσ Κρίςησ Στον Κλάδο Αςφάλιςησ Πιςτώςεων Σελίδα 60 
 

πηψζε απηή ησλ κεηνρηθψλ δεηθηψλ, είλαη θαλεξφ φηη νη αγνξέο βξίζθνληαη ζε 

θαζνδηθή πνξεία (bear market), ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία.  

Ζ απμεκέλε αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαζηζηά νπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα ηελ πνξεία ησλ 

ρξεκαηηζηεξίσλ εμαηξεηηθά επηζθαιή, θαζψο δελ είλαη αθφκα μεθάζαξν ζε πνην 

βαζκφ ζα επεξεαζηεί ε νηθνλνκία, αλ θαη θαίλεηαη φηη ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε ζα παξαηεξεζεί ζηαζηκφηεηα ζην εγγχο κέιινλ. Σν θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αγνξψλ είλαη ε πςειή κεηαβιεηφηεηα. Δίλαη αμηνζεκείσηε 

ε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πνξεία ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ησλ 

αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ απφ απηή ησλ αλαπηπγκέλσλ -ην απνθαινχκελν 

decoupling, ηδηαίηεξα κεηά ην 2008. 

 Οηθνλνκηθή αλάπηπμε  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε γηα ηελ Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή πγθπξία γηα ην 

2008, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα επηζεκαίλεη φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο επηβξαδχλζεθε ην 2007 ζην 3,6% ζε ζχγθξηζε κε ην 

3,9% ην 2006. Ζ απνδπλάκσζε ηνπ δνιαξίνπ, ε πξννπηηθή ηεο χθεζεο ζηε 

κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ θαη ε αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο 

ρξεκαηαγνξέο κπνξεί αθφκα θαη λα επηζθηάζνπλ ην ζελάξην πεξί αλάπηπμεο 

3,3%, ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Οη θίλδπλνη απηνί κπνξεί λα κεηψζνπλ ηα 

έζνδα πξνεξρφκελα απφ ηηο εμαγσγέο, αιιά θαη ηελ αμία ησλ επελδπηηθψλ 

ξνψλ. ηελ έθζεζε αθφκα επηζεκαίλεηαη φηη νη αλαηαξαρέο ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πηζησηηθή θξίζε ζα εκείλνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011, 

ηνλίδνληαο σζηφζν φηη ην θφζηνο γηα ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο 

ζα παξακείλεη ππφ έιεγρν. Οη πξννπηηθέο είλαη δπζνίσλεο γηα ηε κειινληηθή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νθείινληαη ζε επηβξάδπλζε ηφζν ηεο εζσηεξηθήο 

φζν θαη εμσηεξηθήο δήηεζεο. Ζ ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ε 

εμαζζέληζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο άξρηζε ην 2008 λα πιήηηεη ηηο θαηαλαισηηθέο 

δαπάλεο, ελψ νη πξννπηηθέο γηα ηηο επελδχζεηο ζε έλα πεξηβάιινλ πςειψλ 

επηηνθίσλ θαη απζηεξφηεξσλ φξσλ δαλεηζκνχ δελ ήηαλ ζεηηθέο. 
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4.3.  Η Οικονομία Σησ Ελλάδασ Σην Σελευταία 6ετια   

   ε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία δελ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί 

θαη ε παγθφζκηα θξίζε. Έηζη ινηπφλ, ε θξίζε απηή έρεη ζπλέπεηεο ζην ζχλνιν 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. ηελ 

παξνχζα ππνελφηεηα γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαδξνκή ζηελ νηθνλνκία ηεο 

Διιάδαο ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα. 

Με βάζε ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Διιάδαο, είλαη ζίγνπξν φηη ε 

Διιάδα δελ ήηαλ θαηάιιεια «νρπξσκέλε», ψζηε λα κελ επεξεαζηεί απφ κηα 

ηφζν κεγάιε θξίζε. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηε δίλε κηαο δηεζλνχο 

θξίζεο, ην βάζνο θαη ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. ε έλα 

ηφζν αβέβαην πεξηβάιινλ, ζε ηέηνηεο πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο, νη επηπηψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ θξίζε ζηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά είλαη πνιιέο. 

Ζ Διιάδα ην δηάζηεκα 2001-2005 βξέζεθε λα παξαβηάδεη ην θξηηήξην γηα 

έιιεηκκα θάησ απφ 3% ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο, ην νπνίν έρεη ζθνπφ λα 

δηαζθαιίδεη φηη ηα θξάηε κεηά ηελ έληαμε ζηελ επξσδψλε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ θξηηεξίσλ ηνπ Μάαζηξηρη, ζπλερίδνπλ λα ηα ηεξνχλ. 

Σελ πεξίνδν 2005-2007 ππήξραλ θάπνηα ελζαξξπληηθά ζηνηρεηά γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο Διιάδαο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 4.1. ν πιεζσξηζκφο, 

δηαηεξήζεθε ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ 3,7%. Αληίζεηα ην 

αλεζπρεηηθφ δεδνκέλν ηεο πεξηφδνπ απηήο, είλαη φηη ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο απμήζεθαλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.  

Απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη αξρέο 2010, εμαηηίαο ζπλδπαζκνχ δηεζλψλ 

(νηθνλνκηθή θξίζε) θαη ηνπηθψλ παξαγφλησλ ε ειιεληθή νηθνλνκία 

αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, θαζψο έρεη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν εηήζην 

έιιεηκκα θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν δεκφζην ρξένο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ηνλ πίλαθα 4.1. παξνπζηάδνληαη ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

Διιάδαο ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο. 
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Πίλαθαο 4.1. 

Γεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Διιάδαο 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη εθζέζεηο. 

 

4.4.  Μικρέσ Και Μεςαίεσ Επιχειρήςεισ8   

   Οη κηθξέο θαη νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ βαζηθφ δηαζξσηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ ζηελ 

Διιάδα.  

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα δηαζέηνπλ δηαρξνληθά πςειφ 

κεξίδην ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ζπλερίδνπλ λα επηδεηθλχνπλ πνηθίιν 

κείγκα ζηξαηεγηθψλ. ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε χπαξμε πνιιψλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ παξνπζηαδφηαλ σο ξεηή απφδεημε γεληθεπκέλεο νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο δπζιεηηνπξγίαο. ην ίδην δηάζηεκα θαη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, θπξηαξρνχζαλ αλαιχζεηο πνπ πξνέβιεπαλ εθηεηακέλε θαηαζηξνθή 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ελφςεη ηεο έληαζεο ζηελ επξσπατθή 

θνηλφηεηα, κε ηηο κεηξηνπαζέζηεξεο πξνβιέςεηο λα θηλνχληαη ζην πνζνζηφ ηνπ 

ελφο ηξίηνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη επηβίσζαλ θαη επαπμήζεθαλ. Δπίζεο 

παξέκεηλαλ πνιχ εηεξνγελείο, επηδεηθλχνληαο δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο θαη 

                                                             
8 Σ. Γιαννίτςθσ, Alpha Bank, 2008. Ελλθνικι οικονομία: Κρίςιμα ηθτιματα οικονομικισ πολιτικισ. 

Ζτοσ

Ζλλειμμα - 

Πλεόναςμα 

(ωσ % ΑΕΠ)

υνολικό 

Δθμόςιο 

Χρζοσ 

(ωσ % 

ΑΕΠ)

ΑΕΠ (Ρυκμόσ 

Μεταβολισ %)

Ανεργία 

(%)

2005 5,20% 100% 3,70% 9,90%

2006 5,70% 106,10% 3,70% 8,90%

2007 6,40% 105,40% 4,20% 8,30%

2008 9,80% 110,70% 4,00% 7,70%

2009 15,40% 127,10% 2,90% 9,50%

2010 10,50% 142,80% -2,90% 12,60%
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πνηθηιία ηθαλφηεηαο αληαπφθξηζεο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Απηφ πνπ 

έρεη ελδηαθέξσλ είλαη πσο ηα ζρεηηθά κεξίδηα δπλακηθψλ θαη ακπληηθψλ 

επηρεηξήζεσλ παξακέλνπλ ιίγν πνιχ ηα ίδηα κέζα ζε έλα δηάζηεκα εηθνζαεηίαο 

κεγάισλ αιιαγψλ. Οη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη απφ 

κνλαρηθή επηρεηξεκαηηθή ηαπηφηεηα θαη επηθπιαθηηθφηεηα πξνο ζπλεξγαζίεο 

ηνπηθέο, εζληθέο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν δηεζλείο. Οη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο είλαη αξθεηέο ηζρπξέο γηα λα επηβηψζνπλ αιιά είλαη αλίζρπξεο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ην πνηνηηθφ άικα ζε πείζκα ηεο ζπγθπξίαο κε πνιιέο 

πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο. Δλψ ινηπφλ ην κηθξφ κέγεζνο δελ απνηειεί 

πξφβιεκα, εληνχηνηο νη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αλακεηξψληαη κε 

δπλάκεηο αλάζρεζεο πνπ ηηο εκπνδίδνπλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο καθξάο βηνκεραληθήο παξάδνζεο θαη εκπεηξίαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

αλαγθαίνπ πνηνηηθνχ άικαηνο. 

Ζ ίδηα πεξίπνπ εηθφλα επηβεβαηψλεηαη θαη ζήκεξα κε ηελ ηάζε εμφδνπ 

πξνο νηθνλνκίεο ρακειφηεξνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή καο. 

Ζ ηάζε κεηεγθαηάζηαζεο δελ αθνξά κφλν ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη 

ηηο κηθξέο. Όρη κφλν ηηο δπλακηθέο θαη ζχγρξνλεο, αιιά θαη ηηο ακπληηθέο 

βξαρχβησλ νξηδφλησλ. Καηά θάπνην ηξφπν επαλαιακβάλεηαη ή ίδηα ηζηνξία ησλ 

αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980: νη αθνξηζκνί, ε επηθείκελε θαηαζηξνθή. 

ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο νη αζθνχκελεο πνιηηηθέο είραλ 

πνιιά απφ ηα ζπζηαηηθά φισλ ησλ επηηπρεκέλσλ εγρεηξηδίσλ πνιηηηθήο: 

έκθαζε ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, κηθξεο παξεκβάζεηο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο πξνζθνξάο, πξνζπάζεηα ελζάξξπλζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηεο δηθηχσζεο, 

έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δηαβνχιεπζε θαη αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ 

εηαηξηψλ, ππνγξάκκηζε ζεκαζίαο πνηφηεηαο θαη ζηφρεπζεο ζε εμεηδηθεπκέλεο 

λεζίδεο ηεο αγνξάο. Σα απνηειέζκαηα φκσο ήηαλ κηθξά θαη είλαη ακθίβνιν αλ ε 

επεξγεηηθή ηνπο επίπησζε παξακέλεη αηζζεηή ζε καθξνρξφλην νξίδνληα. 
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4.5. Η Φρηματοοικονομική Κατάςταςη Σων Επιχειρήςεων9
  

 

H ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ κε 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα επηδεηλψζεθε ηελ πεξίνδν 2009 - 2010 ιφγσ ηεο 

δπζκελνχο εμέιημεο ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ αιιά θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα, ε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε άλνδνο ηεο αλεξγίαο, ε ξαγδαία πηψζε ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ θαη ε ππνρψξεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ εμαγσγψλ 

ζπλεηέιεζαλ, κεηαμχ άιισλ, ψζηε λα επηδεηλσζνχλ νξηζκέλα βαζηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ε θεξδνθνξία θαη ε 

ξεπζηφηεηα. Παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ εμσηεξηθά θεθάιαηα (θπξίσο ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ) πεξηνξίζηεθε. ην άκεζν κέιινλ, πηέζεηο εθηηκάηαη φηη ζα αζθήζνπλ 

ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ ιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Σα κέηξα απηά ζα πεξηνξίζνπλ ην εγρψξην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη 

ζπλεπψο ηελ εγρψξηα δήηεζε, ελψ νη δπζκελείο επηπηψζεηο κφλν κεξηθψο 

ελδέρεηαη λα αληηζηαζκηζηνχλ απφ ηελ άλνδν ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο, θαζψο ην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, παξά ηηο δηαθαηλφκελεο ελδείμεηο 

αλάθακςεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε αβεβαηφηεηα. 

 Κεξδνθνξία  

    Καηά ην 2009, ζε ζχγθξηζε κε ην 2008, ηα θέξδε πξν θφξσλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ππνρψξεζαλ θαηά 16,7% (2008:-34,0%), ελψ ην 1/3 

ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαηέγξαςε δεκίεο. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ επηκέξνπο 

ζπληζησζψλ ηεο θεξδνθνξίαο πξνθχπηεη φηη ε ππνρψξεζε ησλ θεξδψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ (θαηά 12,7%) 

ηνπ θχθινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο θαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ινηπψλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ ηνπο (θαηά 16,8% θαη 35,6% 

                                                             
9  Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, Ιοφλιοσ 2010. Ζκκεςθ για τθ Χρθματοπιςτωτικι τακερότθτα. 
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αληίζηνηρα). Αληίζεηα, ε κεγάιε κείσζε (31,0%) ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εμφδσλ ηνπο ζπλέβαιε ζηε ζπγθξάηεζε ηεο ππνρψξεζεο ησλ θεξδψλ. Ζ 

εμέιημε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο απνηππψλεηαη ζηελ 

επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ 

θεθαιαίσλ, ελψ ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο παξέκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεην. 

Ζ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνέξρεηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ο ξπζκφο αλφδνπ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα εγρψξηα 

Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα (ΝΥΗ) παξνπζίαζε έληνλε 

επηβξάδπλζε ην 2009, ε νπνία ζπλερίζηεθε θαη ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2010 

(Μάηνο 2010: 2,9%, δ’ ηξίκελν 2009: 5,4%, δ’ ηξίκελν 2008: 23,6% ). Ζ 

ηξηκεληαία θαζαξή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ κε 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, κεηά ηε κηθξή αχμεζε πνπ είρε παξνπζηάζεη ην β’ 

θαη γ’ ηξίκελν ηνπ 2009, πεξηνξίζηεθε ην δ’ ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη 

δηακνξθψζεθε ζε νξηαθά ζεηηθφ επίπεδν ην α’ ηξίκελν ηνπ 2010, ελψ ην δίκελν 

Απξηιίνπ-Μαΐνπ ήηαλ αξλεηηθή.  

Ζ ππνρψξεζε ηνπ ξπζκνχ πηζησηηθήο επέθηαζεο ησλ ΝΥΗ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο ζπλδέεηαη κε παξάγνληεο ηφζν ηεο δήηεζεο φζν θαη ηεο πξνζθνξάο 

επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, νη ρακειφηεξεο πάγηεο 

επελδχζεηο, ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο θαη νη δπζκελείο 

νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο πεξηφξηζαλ ηε δηάζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αλάιεςε 

πεξαηηέξσ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.  

Ζ επηβξάδπλζε ήηαλ εληνλφηεξε γηα ηα δάλεηα βξαρχηεξεο δηάξθεηαο, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη επηρεηξήζεηο ππνθαηέζηεζαλ σο έλα βαζκφ 

βξαρππξφζεζκα δάλεηα κε καθξνπξφζεζκα δάλεηα πξνθεηκέλνπ λα κεηαζέζνπλ 

ην ρξφλν εμφθιεζεο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ ζην κέιινλ. Ζ αλσηέξσ 

εθηίκεζε εληζρχεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Σξαπεδηθψλ 

Υνξεγήζεσλ, απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαρξεκαηνδφηεζεο απνηέιεζαλ 
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βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, ηδηαίηεξα ην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2009.  

Ζ επηβξάδπλζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζεκεηψζεθε ην δηάζηεκα απηφ ζπλδέεηαη, απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, κε 

ηελ εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα ΝΥΗ. ε απηφ 

ζπλέβαιαλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα, νη πξνζδνθίεο ησλ ηξαπεδψλ 

γηα επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην ελδερφκελν κείσζεο ηεο 

αμίαο ησλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ δαλείσλ. Δπίζεο, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζπλέβαιε ν 

πεξηνξηζκφο ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηξαπεδψλ. Μεγαιχηεξε θαίλεηαη 

λα είλαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ δαλεηζκνχ πξνο ηηο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο. Γηεπθξηλίδεηαη σζηφζν φηη ε παξαηεξνχκελε ζπγθξάηεζε ηεο 

πξνζθνξάο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ είλαη ζπλεπήο κε 

ηελ αλάγθε δηαθχιαμεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ηνπο, 

δεδνκέλνπ ηνπ απμεκέλνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

Ο ξπζκφο πηζησηηθήο επέθηαζεο δηαθαίλεηαη φηη ηνπο επφκελνπο κήλεο ζα 

παξακείλεη ζε ρακειά επίπεδα, θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΝΥΗ. 

 

 Γαλεηαθή επηβάξπλζε  

Σν ρξένο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ινγαξηαζκψλ, ζεκείσζε αχμεζε θαηά 

4,1% ην 2009 ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. ε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κείσζε ηνπ ΑΔΠ, ν ιφγνο ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ δηακνξθψζεθε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζε επίπεδν πςειφηεξν απφ εθείλν ηνπ 2008 (Γεθέκβξηνο 

2009: 69,6%, Γεθέκβξηνο 2008: 66,4%). Απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ρξένπο 

επηβεβαηψλεηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, ππήξμε κηθξήο έθηαζεο 

ππνθαηάζηαζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κε καθξνπξφζεζκεο.  
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Σέινο, ην ρξένο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ παξέκεηλε ζε επίπεδν ζεκαληηθά ρακειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην 

ζχλνιν ηεο δψλεο ηνπ επξψ (Γεθέκβξηνο 2009: 105,5%). ην ζχλνιν ηνπ 

εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο επηρεηξήζεσλ, ηα μέλα θεθάιαηα σο πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ αιιά θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απμήζεθαλ ειαθξά ην Γεθέκβξην ηνπ 

2009 ζε ζχγθξηζε κε έλα έηνο λσξίηεξα, κε απνηέιεζκα νη δείθηεο απηνί λα 

δηακνξθσζνχλ ζε 0,57 θαη 1,30 αληίζηνηρα. Ωζηφζν, ε δπλαηφηεηα ησλ ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεσλ λα εμππεξεηνχλ απφ ηα θέξδε ηνπο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ εμέιημε ηνπ δείθηε θάιπςεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ, εκθάληζε κηθξή βειηίσζε. Ζ εμέιημε απηή 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο κεηψζεθαλ ηαρχηεξα απφ ηα θέξδε ηνπο. Ζ ππνρψξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απνδίδεηαη ζηε ζπγθξάηεζε 

ηνπ δαλεηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ 

πνπ θαηαγξάθεθε ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

εκεηψλεηαη φηη, ελψ ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα ρνξεγήζεσλ παξνπζηάδνπλ 

αλνδηθή ηάζε απφ ην δ’ ηξίκελν ηνπ 2009, ηα πξαγκαηηθά (δειαδή 

απνπιεζσξηζκέλα) επηηφθηα αθνινπζνχλ πησηηθή πνξεία. 

 

 Ρεπζηόηεηα  

Μηθξή ππνρψξεζε εκθάληζε, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, θαη ε 

ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο νη δείθηεο γεληθήο θαη άκεζεο 

ξεπζηφηεηαο δηακνξθψζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 2009 ζε 1,21 θαη 0,93 αληίζηνηρα, 

επίπεδν ειαθξά ρακειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 
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4.6. Η Κρίςη Και Η Αγορά Αςφαλίςεων Διεθνώσ 

 

Ο αζθαιηζηηθφο ηνκέαο έπαημε ζεκαληηθφ ζπλνδεπηηθφ ξνιφ ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, θπξίσο κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ αλεβάδνληαο ηελ 

αμηνιφγεζε εηαηξηψλ θαη κνριεχνληαο πνιχπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα. 

Ζ παξαιίγν θαηάξξεπζε ηεο AIG Incorporated, ελφο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο αζθαιηζηηθνχο νκίινπο δηεζλψο, ζπλέβαιε ζηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηεο θξίζεο ηνλ επηέκβξε ηνπ 2008. Δπίζεο, ε νηθνλνκηθή αδπλακία πνιιψλ 

εηαηξηψλ θαη νη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο πξνθάιεζαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηηο αγνξέο αζθαιεηψλ πηζηψζεσλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

πξφζζεζαλ πξνβιήκαηα ζηηο εηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαζψο θαη πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο ζε ήδε επηβαξπκέλεο ιφγσ ηεο θξίζεο εηαηξίεο.  

 

4.6.1. Οι Επιπτώςεισ Σησ Κρίςησ τισ Αςφαλιςτικέσ Εταιρίεσ 

 

Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο επεξέαζαλ ζαθψο ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα 

κεηψλνληαο άκεζα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πνιιψλ εηαηξηψλ θπξίσο ιφγσ 

ηεο επηδείλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ: 

1. Σν πξψην θνκκάηη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ πνπ επεξεάζηεθε 

απφ ηελ θξίζε ήηαλ ην ίδην ην ελεξγεηηθφ ηνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο 

έθζεζεο ζε ηνμηθά πξντφληα, ηα νπνία θαη πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε. 

Ζ έθζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ ζηα πξντφληα απηά 

απνδείρηεθε εθ ησλ πζηέξσλ φηη ήηαλ κηθξή ιφγσ ησλ 

ζπληεξεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

ραξηνθπιαθίσλ ηνπο. Παξφια απηά ζε νξηζκέλεο ρψξεο θάπνηεο 

εηαηξίεο είραλ ζεκαληηθή έθζεζε ζε ηνμηθά πξντφληα θαη 

αλαγθάζηεθαλ λα γξάςνπλ κεγάιεο δεκίεο. ην παξαθάησ 
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δηάγξακκα ηνπ Bloomberg παξαηεξείηαη ε δηαθνξά ηνπ κεγέζνπο 

ησλ δεκηψλ ιφγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζε ηνμηθά πξντφληα ζηνλ 

αζθαιηζηηθφ θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Με βάζε ηα 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία απφ ην Bloomberg, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2010, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ αλαθέξεη 

απνζβέζεηο θαη πηζησηηθέο απψιεηεο χςνπο 261 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ, ελψ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 1.230 δηζ. Δπξψ. ηελ 

Δπξψπε, ν αζθαιηζηηθφο ηνκέαο έγξαςε 69 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα απνζβέζεηο θαη πηζησηηθέο απψιεηεο, ελψ ην πνζφ γηα ηηο 

ΖΠΑ είλαη 189 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2010, ηέζζεξηο κεγάιεο νκάδεο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ ην 54% ησλ εηαηξηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, δειαδή, 

AIG, ING Groep Ν.V., Ambac Financial Group Inc θαη Aegon NV, 

έγξαςαλ απνζβέζεηο αμίαο 98,2 δηο. δνιαξίσλ, 18,6 δηο. δνιαξίσλ, 

12,0 δηζ. επξψ θαη 10,7 δηο. δνιαξίσλ, αληίζηνηρα (βιέπε πίλαθα 

4.3.). 

 

Γηάγξακκα 4.2. 

Απνζβέζεηο θαη πηζηωηηθέο δεκίεο ζηνλ ηξαπεδηθό θαη αζθαιηζηηθό ηνκέα ζε όιν ηνλ 

θόζκν. 

  Πεγή: Bloomberg  
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Πίλαθαο 4.3. 

Απνζβέζεηο, πηζηωηηθέο απώιεηεο θαη θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ από κεγάιεο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

 

Πεγή: Bloomberg  

 

2. Έλα δεχηεξν θνκκάηη ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ 

επηδεηλψζεθε δξακαηηθά ιφγσ ηεο θξίζεο είλαη νη επελδχζεηο ζε 

κεηνρέο άιισλ εηαηξηψλ είηε εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην είηε 

φρη. 

3. Σέινο ε θξίζε είρε επηπηψζεηο ζηηο επελδχζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξηψλ ζε νκφινγα είηε εηαηξηθά είηε ρσξψλ, ζε πνιιά απφ απηά 

ππήξμε ζεκαληηθή άλνδνο ησλ spread θπξίσο ιφγσ ηεο 

πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο. Ο θίλδπλνο απηφο έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ηελ ηξαπεδηθή αγνξά αιιά θαη ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θιίκα ζε 

επίπεδν ρσξψλ. Όηαλ αξγφηεξα ην 2009 ζηεξίρζεθε ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ν θίλδπλνο ιφγσ ηεο έθζεζεο ζε νκφινγα πεξηνξίζηεθε.  
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Αλάινγα κε ηελ έθζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ ζηα επελδπηηθά 

πξντφληα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα 1-3, νη επηπηψζεηο ζην ελεξγεηηθφ θαη ζηελ 

απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ήηαλ αληίζηνηρε. Δηαηξίεο πνπ αθνινχζεζαλ 

ζπληεξεηηθέο επηινγέο ζηηο επελδχζεηο ηνπο θαη είραλ ζεκαληηθά 

δηαθνξνπνηεκέλα ραξηνθπιάθηα επεξεάζηεθαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο.    

 

 

4.6.2. Οι Επιπτώςεισ Σησ Κρίςησ τον Κλάδο Αςφάλιςησ 

Πιςτώςεων Παγκοςμίωσ 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζε αξθεηνχο γεληθνχο 

θιάδνπο, παξφια απηά ηηο κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ηεο είρε ν θιάδνο 

πηζηψζεσλ.  

Ζ πίζησζε απφ ηνπο πσιεηέο ζηνπο αγνξαζηέο είλαη κηα θνηλή πξαθηηθή 

γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο παγθνζκίσο, γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηζπαλία απνηειεί 

ην 60% ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ αζθάιηζε πηζηψζεσλ λα απνηειεί ην 30% απηνχ. 

χκθσλα κε ηνλ Marsh, έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αζθαιηζηηθνχο 

ζπκβνχινπο, ηα ζπλνιηθά αζθάιηζηξα γηα ην 2008 ήηαλ 8 δηο. δνιάξηα κε ην 

90% ηνπ ηδίξνπ κνηξαζκέλν ζε ηξείο εηαηξίεο, Heuler Hermes (36%), Atradius 

(31%) θαη Coface (20%). Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ε έθζεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ κεγάισζε θαζψο 

ζπλαγσλίζηεθαλ έληνλα γηα λα κεγαιψζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο κέζσ 

πνιέκνπ ηηκψλ θαη νξηαθνχ θφζηνπο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ρεηξνηέξεπζε ζεκαληηθά ηηο ζπλζήθεο ζηελ 

αζθάιηζε πηζηψζεσλ ην 2008-2009 θαηαιήγνληαο ζε έλα απμαλφκελν αξηζκφ 

εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ αδπλακηψλ θαη ρξενθνπηψλ.  Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

ην loss ratio ηεο Coface λα απμεζεί ζε 73%, ηεο Heuler Hermes ζε 78% θαη ηεο 

Atradius ζε 99% ην 2008.  Ζ αλνδηθή ηάζε ζπλερίζηεθε θαη ην 2009 κε loss 

ratio γηα ηελ Coface 116% θαη γηα ηελ Heuler Hermes 88%. 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πξνθεηκέλνπ κε κεηψζνπλ ηνλ απμαλφκελν 

ξπζκφ ησλ δεκηψλ άξρηζαλ λα κεηψλνπλ ηελ έθζεζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρψξεο, ηνκείο θαη αγνξαζηέο κε απνηέιεζκα νη πξνκεζεπηέο λα έρνπλ κεησκέλε 

θάιπςε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρσξίο θακία θάιπςε. Μεξηθνί απφ ηνπο 

θιάδνπο πνπ ζεσξεζήθαλ αζχκθνξνη γηα θάιπςε είλαη νη θαηαζθεπέο, ηα 
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εκπνξηθά αγαζά, ηα απηνθίλεηα, νη κεηαθνξέο θαζψο θαη ηα πνιχρξνλα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαηαξγήζεθαλ.  

Ζ θαηάζηαζε απηή είρε σο απνηέιεζκα νη ρξενθνπεκέλεο εηαηξίεο λα 

πξνθαινχλ κείσζε ή αθαίξεζε πηζησηηθήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, πξάγκα πνπ 

απεηιεί θαη άιιεο εηαηξίεο. Οη αγνξαζηέο αλαγθάδνληαη ζε ρξενθνπία ρσξίο 

αζθάιηζε πηζηψζεσλ θαη νη πξνκεζεπηέο κεηψλνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο ρσξίο ηελ 

χπαξμε απηήο.     

4.7. χέςη Σησ Πορείασ Σου Κλάδου Αςφάλιςησ Πιςτώςεων Σησ 

Εθνικήσ Αςφαλιςτικήσ Με Σα ημαντικότερα Μεγέθη Σησ 

Οικονομίασ 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηεο πνξείαο ηνπ θιάδνπ 

αζθάιηζεο πηζηψζεσλ κε ηα ζεκαληηθφηεξα κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο. 

Σν πξφβιεκα πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε είλαη αλ ππάξρεη ζρέζε 

ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ loss ratio ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ ηεο Δζληθήο 

Αζθαιηζηηθήο γηα ην δηάζηεκα 2007-2010 κε βαζηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηε ζρέζε απηή κε βάζε νξηζκέλεο 

παξαηεξήζεηο. 

4.7.1 Πολλαπλή Παλινδρόμηςη  

θνπφο ηεο Πνιιαπιήο Παιηλδξφκεζεο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ 

πνπ λα πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά ηε ζρέζε κεηαμχ κηαο εμαξηεκέλεο ζπλερνχο 

κεηαβιεηήο ς θαη κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ζπλερψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

….. . Αλ ε ζρέζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είλαη γξακκηθή 

ζπλάξηεζε ησλ παξακέηξσλ (αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ) ηφηε ε πεξηγξαθή ηεο 

ζρέζεο απηήο γίλεηαη βάζε ελφο γξακκηθνχ κνληέινπ.  

Ζ ζρέζε ζχλδεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηα αλεμάξηεηα κεγέζε 

ζα είλαη ηεο κνξθήο:  

 …. +  
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πλήζσο ε αλεμάξηεηε ή νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ είλαη γλσζηέο εθ 

ησλ πξνηέξσλ, αιιά πξέπεη λα επηιεγνχλ νη θαηαιιειφηεξεο απφ έλα ζχλνιν 

κεηαβιεηψλ.  

Με ηελ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κνληέινπ ηεο Γξακκηθήο 

Παιηλδξφκεζεο πεξηγξάθεηαη κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν ε πιεξνθνξία πνπ δίλνπλ 

ηα δεδνκέλα.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, θαλέλα κνληέιν, θαη θαηά ζπλέπεηα θαλέλα 

γξακκηθφ κνληέιν, δελ κπνξεί λαη πεξηγξάςεη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ζεη δεδνκέλσλ. Όζν θαιά πξνζαξκνζκέλε θαη λα είλαη ε γξακκή 

ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα δεδνκέλα, πάληα ζα ππάξρεη έλα κέξνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ζα εμαθνινπζεί λαη κελ εξκελεχεηαη κέζσ ηνπ κνληέινπ.  

Ο παξάγνληαο πνπ δελ εξκελεχεηαη απφ ην γξακκηθφ κνληέιν νλνκάδεηαη 

ιάζνο ηεο παιηλδξφκεζεο θαη βέιηηζηα δελ θξχβεη κέζα ηνπ θακία ζπζηεκαηηθή 

ζρέζε.  

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ παξάγνληα ιάζνο ην κνληέιν ηεο πνιιαπιήο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο  παίξλεη ηελ κνξθή:  

 …. +  + e 

φπνπ: e ν παξάγνληαο ιάζνπο. 

Σέινο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα εθαξκφζνπκε ην κνληέιν θαη νη 

εθηηκήζεηο καο λα είλαη ζπλεπείο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

 Καλνληθφηεηα 

 Οκνζθεδαζηηθφηεηα 

 Αλεμαξηεζία θαηαινίπσλ 

 Γξακκηθφηεηα  

 Έιιεηςε ζπγγξακκηθφηεηαο 
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4.7.2 Ανάλυςη Και Αποτελέςματα 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζα εμεηάζνπκε ηελ ζρέζε ζχλδεζεο 

κεηαμχ ηνπ loss ratio ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ κε βαζηθά κεγέζε ηεο 

νηθνλνκία.  

Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κνληέιν είλαη 

ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ζε ζηαζεξέο ηηκέο), ν γεληθφο δείθηεο, νη 

δηακαξηπξεκέλεο επηηαγέο-ζπλαιιαγκαηηθέο, ε αλεξγία θαη ηα επηηφθηα 

δηάζεζεο εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ. ην παξάξηεκα 4.1. 

δίλνληαη ηα πξσηνγελή δεδνκέλα.  

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ ε πηζαλή επίδξαζε 

ησλ παξαπάλσ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ δελ ζεκαίλεη φηη ζα είλαη ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζηηγκή. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα παξάδεηγκα ε αλεξγία ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2008 κπνξεί λα επεξεάζεη ην loss ratio θιάδνπ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ είηε ην 

αληίζηνηρν ηξίκελν είηε ην ηξίκελν ηεο επφκελεο ρξνληάο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ζην κνληέιν νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζα αλαιπζνχλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή 

κε ηελ θάζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, κε δηαθνξά ελφο ηξηκήλνπ, κε δηαθνξά δχν 

ηξηκήλσλ, κε δηαθνξά ηξηψλ ηξηκήλσλ θαη ηέινο κε δηαθνξά ελφο ρξφλνπ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη είθνζη πέληε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ηηο 

νπνίεο ζα εμεηαζηεί αλ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδνπ. 

 

 Loss Ratio 

ηφρνο είλαη ε εχξεζε ελφο κνληέινπ πνπ λα δείρλεη θαηά πφζν ε 

κεηαβιεηή loss ratio (LR) επεξεάδεηαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ΑΔΠ 

(GDP, GDP1, GDP2, GDP3, GDP4), Γεληθφ δείθηε (GD, GD1, GD2, GD3, 

GD4), Αλεξγία (UNEM, UNEM1, UNEM2, UNEM3, UNEM4), Δπηηαγέο- 

πλαιιαγκαηηθέο (SECUR, SECUR1, SECUR2, SECUR3, SECUR4) θαη ηα 

Δπηηφθηα Γηάζεζεο Δληφθσλ Γξακκαηίσλ (RATES, RATES1, RATES2, 

RATES3, RATES4). 
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Πξηλ ηελ εχξεζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ ζα πξέπεη λα γίλεη 

έιεγρνο αλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ ε νπνίεο είλαη: 

 Καλνληθφηεηα θαηαινίπσλ  

Σα θαηάινηπα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 0 

θαη δηαθχκαλζε  ζηαζεξή. 

Με ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ spss παξάγνληαη ηα θαηάινηπα  

(residuals) απφ ην κνληέιν (Analyze> Regression> Linear) θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

ηελ εληνιή Analyze> Descriptive Statistics> Explore κε Dependent List: 

Standardized Residual πξνθχπηεη ν πίλαθαο 4.4.. 

                                                 Πίλαθαο 4.4. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ. 

 

Ζ Καλνληθφηεηα κπνξεί λα ειεγρζεί κέζσ ηνπ ειέγρνπ Kolmogorov-

Smirnov θαη Shapiro-Wilks κε κεδεληθή ππφζεζε Ho : ηα θαηάινηπα 

αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή θαη Ζ1 : ηα θαηάινηπα δελ αθνινπζνχλ 

θαλνληθή θαηαλνκή. Όηαλ ην p-value ηνπ ειέγρνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ 0,05 

ηφηε γίλεηαη δεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε. ηελ πεξίπησζε απηή p-value>0,05 θαη 

ζηα δχν κνληέια, άξα ηζρχεη ε θαλνληθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ. 

 Οκνζθεδαζηηθφηεηα 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο θαηαζθεπάδεηαη ν πίλαθαο 4.5. 

δηαγξακκάησλ ζεκείσλ (Matrix Scatter Plot) ησλ θαηαινίπσλ κε ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο  πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ην κνληέιν καο. 
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Πίλαθαο 4.5. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ. 

 

Απφ ηελ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα 4.5. πνπ αθνξά ηα Standardized 

Residuals ζε ζρέζε κε ηηο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο παξαηεξείηαη φηη ηα 

ζεκεία είλαη ηπραηνπνηεκέλα, δειαδή ζχλλεθν (δελ είλαη ηφζν θαζαξφ αιιά δελ 

θαίλεηαη λα έρεη θάπνην πξφβιεκα) άξα ηζρχεη ε ππφζεζε ηεο  

Οκνζθεδαζηηθφηεηαο. 

 Αλεμαξηεζία θαηαινίπσλ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ θαηαινίπσλ θαηαζθεπάδεηαη 

δηάγξακκα (4.6.) ζεκείσλ κεηαμχ ησλ πξνβιεπφκελσλ ηηκψλ (Predicted values) 

θαη ησλ θαηαινίπσλ (Residuals) θαζψο θαη έιεγρνο κε ηελ βνήζεηα ηνπ κέηξνπ 

Durbin - Watson.  

Απφ ην δηάγξακκα 4.6. δελ παξαηεξείηαη θάπνηα ζρέζε ησλ ζεκείσλ 

θαζψο θαη απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ε ηηκή ηνπ δείθηε Durbin-Watson 

είλαη θνληά ζην 2 άξα δελ παξαβηάδεηαη ε ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

θαηαινίπσλ. Δπηπιένλ απφ απηφ ην πηλάθα 4.7. παξαηεξείηαη φηη απφ ην 

κνληέιν εμεγείηαη ην 94% ηεο ζπλνιηθή δηαθχκαλζεο. 
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Πίλαθαο 4.6. 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ. 

 

 

Πίλαθαο 4.7. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ. 
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 Γξακκηθφηεηα  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο γξακκηθφηεηαο θαηαζθεπάζηεθε ην δηάγξακκα 4.8. 

ησλ πξνβιεπφκελσλ ηηκψλ έλαληη ησλ θαηαινίπσλ. 

 

                                                      Πίλαθαο 4.8. 

  

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ. 

 

 

 

Αλακέλεηαη φηη 0.05*25 παξαηεξήζεηο εθηφο ηνπ [-2,2], δειαδή ην πνιχ 

1,25 παξαηεξήζεηο έμσ απφ ηνλ δηάζηεκα παξαπάλσ. ην δηάγξακκα θαλέλα 

ζεκείν δελ είλαη έμσ απφ ην δηάζηεκα νπφηε δελ παξαβηάδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

γξακκηθφηεηαο. 

 Έιιεηςε ζπγγξακκηθφηεηαο 

Σν κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο 

πνιπζπγγξακκηθφηεηα είλαη ην VIF. Γηα ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 10 έρνπκε 

ζνβαξφ πξφβιεκα πνιπζπγγξακκηθφηεηαο. Απφ ηνλ πίλαθα 4.8. παξαηεξείηαη 

φηη VIF<10 άξα δελ ππάξρεη πξφβιεκα πνιπζπγξακκηθφηεηαο. 
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Πίλαθαο 4.9. 

  
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ. 

 

Δθφζνλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ ην κνληέιν κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

θαη νη εθηηκήζεηο καο λα είλαη ζπλεπήο. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ιακβάλεηαη ην 

loss ratio θαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ην ΑΔΠ (GDP, GDP1, GDP2, GDP3, 

GDP4), ν Γεληθφ δείθηε (GD, GD1, GD2, GD3, GD4), ε Αλεξγία (UNEM, 

UNEM1, UNEM2, UNEM3, UNEM4), νη Δπηηαγέο- πλαιιαγκαηηθέο (SECUR, 

SECUR1, SECUR2, SECUR3, SECUR4) θαη ηα Δπηηφθηα Γηάζεζεο Δληφθσλ 

Γξακκαηίσλ (RATES, RATES1, RATES2, RATES3, RATES4). Δπηπιένλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαδηθαζία  Stepwise γηα λα θξαηήζνπκε ζην κνληέιν κφλν 

εθείλεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάιπζή καο. 

Δθαξκφδνληαο ην κνληέιν ζην spss ιακβάλνπκε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
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                                                         Πίλαθαο 4.10.   

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ 

 

Πίλαθαο 4.11. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ 
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Πίλαθαο 4.12. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ 

 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιιαπιή γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

παξαηεξείηαη φηη ε εμαξηεκέλε καο κεηαβιεηή loss ratio επεξεάδεηαη απφ ην 

αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ θαη εηδηθφηεξα επεξεάδεηαη απφ ηηο ηηκέο ηνπ έλα 

ρξφλν πξηλ, δχν ηξίκελα πξηλ θαζψο θαη έλα ηξίκελν πξηλ. Δπίζεο επεξεάδεηαη 

απφ ηνλ γεληθφ δείθηε έλα ρξφλν πξηλ θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο αλεξγία ηελ ίδηα 

ρξνληθή ζηηγκή.    

ηνλ πίλαθα 4.10. ην R Square (ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ) θαλεξψλεη 

ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεγείηαη απφ ην γξακκηθφ 

κνληέιν πνπ πξνζαξκφζηεθε. Γειαδή ην κνληέιν εμεγεί ην 95.8% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ.  

ηνλ πίλαθα 4.11. (αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε ηα F ηεζη) δνθηκάδνληαη 

πέληε κνληέια. Σα παξαηεξεζέληα επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη 

κεδέλ  θαη ζηα πέληε κνληέια. Σν κνληέιν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ην κνληέιν 

κε ηηο πέληε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ζηνπο πίλαθεο είλαη ην πέκπην 

κνληέιν. 
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Ο  πίλαθαο 4.12. πεξηέρεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ κνληέινπ. Σν κνληέιν 

δειαδή πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα απηά είλαη ην εμήο: 

 

 

 

Ζ ζηαζεξά -884,199 είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ε επζεία (ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ) ηέκλεη ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ζπληεηαγκέλσλ. Ο ζπληειεζηήο ηνπ 

GDP1 (-0.005) δείρλεη ηε κείσζε ζηελ αλακελφκελε κέζε ηηκή ηνπ loss ratio αλ 

απμήζνπκε ηo GDP1 θαηά κία κνλάδα, δεδνκέλνπ φηη θξαηάκε ζηαζεξέο ηηο 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο. Ο ζπληειεζηήο ηνπ GDP2 (0.004) δείρλεη ηελ αχμεζε 

ζηελ αλακελφκελε κέζε ηηκή ηνπ loss ratio αλ απμήζνπκε ην GDP2 θαηά κία 

κνλάδα, δεδνκέλνπ φηη θξαηάκε ζηαζεξέο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. Ο 

ζπληειεζηήο ηνπ GDP4 (0.012) δείρλεη ηελ αχμεζε ζηελ αλακελφκελε κέζε 

ηηκή ηνπ loss ratio αλ απμήζνπκε ηo GDP4 θαηά κία κνλάδα, δεδνκέλνπ φηη 

θξαηάκε ζηαζεξέο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. Ο ζπληειεζηήο ηνπ GD4 (0.021) 

δείρλεη ηελ αχμεζε ζηελ αλακελφκελε κέζε ηηκή ηνπ loss ratio αλ απμήζνπκε ηo 

GD4 θαηά κία κνλάδα, δεδνκέλνπ φηη θξαηάκε ζηαζεξέο ηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο. Σέινο ν ζπληειεζηήο ηνπ UNEM (42.934) δείρλεη ηελ αχμεζε ζηελ 

αλακελφκελε κέζε ηηκή ηνπ loss ratio αλ απμήζνπκε ηo UNEM θαηά κία 

κνλάδα, δεδνκέλνπ φηη θξαηάκε ζηαζεξέο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. 

χκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηνπ κνληέινπ ην loss ratio ηνπ θιάδνπ 

επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ πξντφληνο, ηνπ Γεληθνχ 

Γείθηε θαζψο θαη ηεο Αλεξγίαο. Σν κνληέιν απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ επηπέδσλ loss ratio κε γλσζηά ηα επίπεδα ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.   
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Κεφάλαιο 5 

υμπεράςματα 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έγηλε αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο θαζψο θαη έιεγρνο γηα ην πψο ε νηθνλνκηθή θξίζε 

επεξέαζε ηνλ θιάδν.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη εκθαλέο φηη ν θιάδνο επεξεάζηεθε 

δξακαηηθά απφ ηελ θξίζε θαζψο θαη απφ ηελ δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηζαγσγή ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή έρεη ‘παγψζεη’ ηνλ 

θιάδν. Απφ ηα ηέιε ηνπ 2010 δελ ζπλάπηεη λέα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζην 

θιάδν πηζηψζεσλ νχηε αλαλεψλεη ηα ήδε ππάξρνληα.  

Απφ πιεπξάο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πάλσ ζηνλ ελζνπζηαζκφ 

ελφο θεξδνθφξνπ θιάδνπ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ δφζεθαλ ηεξάζηηα 

πηζησηηθά φξηα θαζψο θαη ιαλζαζκέλε θαηαλνκή αζθαιηζκέλσλ ζηνπο δψδεθα 

θιάδνπο. Απηά ηα δηαρεηξηζηηθά ιάζε είραλ σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

κεηαβαιιφκελνπ ραξηνθπιαθίνπ ρσξίο ζπλέπεηα ζηελ επηινγή θαη ζσζηή 

θαηαλνκή ησλ αζθαιηζκέλσλ. Κιάδνη παξαγσγήο πνπ έδεημαλ απφ λσξίο φηη 

εκθάληδαλ πνιιέο δεκίεο δελ ζπξξηθλψζεθαλ αιιά ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ θαη 

κάιηζηα κε κεγάια εγθεθξηκέλα φξηα.  

ηελ δηάξθεηα ηνπ 2008 θαη χζηεξα φπνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε ήξζε ζην 

πξνζθήλην νη δχν άιιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ αζθνχλ ηνλ θιάδν 

πηζηψζεσλ (Euler Hermes θαη ηελ Atrudius) παξαηεξείηαη φηη κεηψλνληαο ην 

ραξηνθπιάθην ηνπο θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ ην Loss – Ratio ηνπο ελ κέζσ 

θξίζεο ρσξίο λα κεησζνχλ αηζζεηά ηα αζθάιηζηξα ηνπο. Αληηζέησο ε Δζληθή 

Αζθαιηζηηθή, έρνληαο έλα θπκαηλφκελν θαη κεγάισλ απνθιίζεσλ 

ραξηνθπιάθην, ελψ θαηλνηφκεζε ζηελ επηβνιή ξεηξψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ απφ ην 2009 θαη χζηεξα, δελ θαηάθεξε λα κεηψζεη ην 

Loss- Ratio εθφζνλ δελ κείσζε εγθαίξσο ηα εγθξηζέληα φξηα. 
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Απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ κνληέινπ πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

παξαηεξείηαη φηη ην loss ratio ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ επεξεάδεηαη 

απφ ηηο ζπλερείο κεηαβνιέο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη εηδηθφηεξα απφ ην 

ΑΔΠ, ηνλ Γεληθφ Γείθηε θαζψο θαη απφ ηελ Αλεξγία.  

Μεηά ηελ απφθαζε λα κελ εθδνζνχλ λέα ζπκβφιαηα αιιά θαη λα κελ 

αλαλεσζνχλ ηα ήδε ππάξρνληα ζπκβφιαηα, ζπλεξγαζίαο πνιιψλ εηψλ, έρεη 

επέιζεη αλαζηάησζε ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο. Ίδε πνιινί πειάηεο ηηο 

Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ Euler Hermes θαη ηελ 

Atradius.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο, φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ 

ν Κιάδνο Πηζηψζεσλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο έρεη επέιζεη ζε πεξίνδν 

θνξεζκνχ είλαη φηη δελ ηεο παξέρεηαη πηα αληαζθαιηζηηθή θάιπςε.   

Ο θιάδνο αζθάιηζεο Πηζηψζεσλ είλαη ζεκαληηθφ αζθαιηζηηθφ πξντφλ 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη έλαο θιάδνο πνπ κπνξεί λα απνθέξεη ζηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θέξδε. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε θαη επηινγή ησλ κειψλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο βέβαηα θαη έλα ζηαζεξφ 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 Παξάξηεκα 1.1 

Αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ εμεηδηθεύνληαη ζηνλ θιάδν πηζηώζεωλ θαζώο θαη νη ρώξεο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνύληαη.   

 

  

Πεγή: Icisa: International Credit Insurance & Surety Assosiation, Directory 2010 
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ιγκαποφρθ Βζλγιο Βζλγιο EULER HERMES S.A.Ιρλανδία άο Πάολο Θνωμζνο ΒαςίλειοΓερμανία

Γαλλία Ιςπανία Καναδάσ ΛουξεμβοφργοΣόκιο Ολλανδία Δανία

ASKRINDO Γερμανία Πορτογαλία Αργεντινι Βζλγιο φδνεχ Δανία Ελβετία

Ινδονθςία Δανία Γαλλία Μαρόκο Ιςπανία Γερμανία Ελλάδα

Εςκονία Θνωμζνο ΒαςίλειοΑλγερία Γαλλία NATIONALE BORGουθδία Εςκονία

ATRADIUS Θνωμζνο ΒαςίλειοΝορβθγία Συνθςία Θνωμζνο ΒαςίλειοΒζλγιο Φιλανδία Θνωμζνο Βας.

Καναδάσ Ιρλανδία Ολλανδία Ρωςία Ολλανδία Ολλανδία Εςκονία Ιρλανδία

Χιλι Ιςλανδία Δανία Πακιςτάν Δανία Λετονία Ιςπανία

Συνθςία Ιςπανία Γερμανία Κατάρ Γερμανία PARTNER RE Λικουανία Ιταλία

Ρωςία Λιχτενςτάιν Ελβετία αουδικι ΑραβίαΕλβετία Μεξικό Πολωνία Καναδάσ

 Αραβικό ΕμιράτοΛουξεμβοφργοουθδία Αραβικό Εμιράτοουθδία Σορόντο λοβακία Κφπροσ

Ινδία Μαρόκο Λικουανία Ινδία Φιλανδία άο Πάολο Σςεχία Λετονία

Κζνυα Νορβθγία Πολωνία Μαυρίκιοσ Εςκονία Σόκιο Αυςτρία Λικουανία

Νότια Αφρικι Ολλανδία λοβακία Νότια Αφρικι Λετονία εοφλ Ιταλία Μάλτα

Αυςτραλία Πορτογαλία Σςεχία Αυςτραλία Λικουανία Μάλτα Νορβθγία

Νζα Ηθλανδία ουθδία Αυςτρία Νζα Ηθλανδία Πολωνία PICC Ουγγαρία Ολλανδία

Ιςλανδία Φιλανδία Ιταλία Ιςλανδία λοβακία Κίνα λοβενία Ουγγαρία 

Ιρλανδία Χιλι Ουγγαρία Ιρλανδία Σςεχία Ρουμανία Πολωνία

ΛουξεμβοφργοΛετονία Ρουμανία ΛουξεμβοφργοΑυςτρία PRISMA Βουλγαρία Πορτογαλία

Βζλγιο Λικουανία Σουρκία Βζλγιο Ιταλία Αυςτρία Ελλάδα Ρουμανία

Ιςπανία Πολωνία ΘΠΑ Ιςπανία Μάλτα Κφπροσ Ρωςία

Πορτογαλία λοβακία Μεξικό Πορτογαλία Ουγγαρία QBE λοβακία

Γαλλία Σςεχία Βραηιλία Γαλλία λοβενία Ινδία SCOR SWITZERLANDλοβενία

Θνωμζνο ΒαςίλειοΑυςτρία ιγκαποφρθ Θνωμζνο ΒαςίλειοΕλλάδα Αυςτραλία Παρίςι ουθδία

Νορβθγία Ιταλία Χονγκ Κονγκ Νορβθγία Κφπροσ Νζα Ηθλανδία Λονδίνο Σςεχία

Ολλανδία Μάλτα Ιαπωνία Ολλανδία Ιρλανδία Ηυρίχθ Φιλανδία

Δανία Ουγγαρία Δανία GCNA ΛουξεμβοφργοΝζα Τόρκθ ΘΠΑ

Γερμανία λοβενία COSEC Γερμανία Καναδάσ Βζλγιο Βενεηουζλα

Ελβετία Ρουμανία Πορτογαλία Ελβετία Ιςπανία SEOUL GUARANTEE Βολιβία

ουθδία Βουλγαρία Λιχτενςτάιν GROUPAMA Πορτογαλία Κορζα Βραηιλία

Φιλανδία Ελλάδα CREDIT GUARANTEEουθδία Ιρλανδία Γαλλία Κίνα

Πολωνία Κφπροσ Νότια Αφρικι Φιλανδία ΛουξεμβοφργοΘνωμζνο ΒαςίλειοSID - FIRST CREDITιγκαποφρθ

λοβακία Μεξικό Εςκονία Βζλγιο Ολλανδία λοβενία Χονγκ Κονγκ

Σςεχία Κολομβία DUCROIRE / DELCREDERE Λετονία Ιςπανία Δανία Σαϊβάν

Αυςτρία Βενεηουζλα Ρωςία Λικουανία Πορτογαλία Γερμανία SOMPO JAPANΙαπωνία

Ιταλία Περοφ Ιςλανδία Πολωνία Γαλλία Ελβετία Ιαπωνία

Ουγγαρία Βραηιλία Ιρλανδία λοβακία Θνωμζνο Βαςίλειοουθδία

Ελλάδα Ουρουγουάθ ΛουξεμβοφργοΣςεχία Ολλανδία Φιλανδία SWISS RE

Σουρκία Βζλγιο Ιταλία Γερμανία Αυςτρία Ηυρίχθ

ΘΠΑ CGIC Ιςπανία Ουγγαρία Πολωνία Ιταλία

Μεξικό Κζνυα Πορτογαλία Ρουμανία Σςεχία Ελλάδα TOKIO MARINE

Βραηιλία Ηιμπάμπουε Γαλλία Βουλγαρία Ιταλία ΘΠΑ Ιαπωνία

Κίνα Γκάνα Θνωμζνο ΒαςίλειοΕλλάδα Ουγγαρία Κολομβία

ιγκαποφρθ Μαυρίκιοσ Νορβθγία Σουρκία Ρουμανία Βραηιλία TRYGVESTA 

Χονγκ Κονγκ Νότια Αφρικι Ολλανδία ΘΠΑ Κίνα Νορβθγία

Σαϊβάν Δανία Μεξικό HANNOVER REιγκαποφρθ Δανία

Ιαπωνία CHINA I & G Γερμανία Κολομβία Γερμανία Χονγκ Κονγκ ουθδία

Κίνα Ελβετία Βραηιλία Σαϊβάν Φιλανδία

AXA ASSURCREDIT Λιχτενςτάιν Κίνα HCC INTERNATIONALΙαπωνία

Γαλλία CLAL ουθδία ιγκαποφρθ Ιρλανδία Σαϊλάνδθ

Μοναχό Ιςραιλ Φιλανδία Χονγκ Κονγκ Θνωμζνο ΒαςίλειοΒιετνάμ

Εςκονία Σαϊβάν Μακάο

Λετονία Ιαπωνία ICIC Κορζα

AXA WINTERTHUR Λικουανία Σαϊλάνδθ Ιςραιλ Φιλιππίνεσ

Ελβετία Πολωνία Βιετνάμ Ινδονθςία

λοβακία Μακάο MAPFRE

Σςεχία Κορζα Χιλι

Αυςτρία Φιλιππίνεσ Αργεντινι

Ιταλία Ινδονθςία Ιςπανία

Μάλτα Πορτογαλία

Ουγγαρία Μεξικό

λοβενία Κολομβία

Ρουμανία Βενεηουζλα

Βουλγαρία Περοφ

Ελλάδα Βραηιλία

Κφπροσ Ουρουγουάθ
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 Παξάξηεκα 2.1. 

Πιήζνο ζπκβνιαίωλ, εγγεγξακκέλα όξηα, εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα θαζώο θαη δεκηέο αλά θιάδν αλά 

έηνο. 

 

 

 

 

2005 Πλήθοσ υμβολαίων Εγγεγραμμζνα Όρια Εγγεγραμμζνα Αςφάλιςτρα Ζημιζσ

TEXTILE 40 222.392.000,00 € 1.339.318,72 € 1.206.942,84 €

FOOD & DRINK INDUSTRY 27 267.550.000,00 € 1.399.432,19 € 813.177,24 €

METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT 35 836.340.000,00 € 2.770.510,09 € 1.554.385,10 €

PHARMACEUTICALS & PERFUMES 8 168.249.000,00 € 383.698,54 € 253.189,10 €

CHEMICAL PRODUCTS 8 19.292.000,00 € 258.579,88 € 13.569,50 €

ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS 6 81.156.000,00 € 1.418.931,60 € 5.504.115,45 €

FACTORING 3 153.853.000,00 € 377.122,81 € 544.098,85 €

PRESS - PRINITING - ADVERTISING 6 126.169.000,00 € 529.200,30 € 409.574,21 €

CARS - TRANSPORTATION - WAREHOUSING 8 27.582.000,00 € 258.892,33 € 125.046,68 €

OTHER WHOLESALE & SEGVICES 6 20.103.000,00 € 108.630,00 € 205.893,75 €

WOOD - PAPER - GLASS -PLASTIC 5 38.401.000,00 € 238.392,82 € 92.518,66 €

FUEL TRADE 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΤΝΟΛΟ 152 1.961.087.000,00 € 9.082.709,28 € 10.722.511,38 €

2006 Πλήθοσ υμβολαίων Εγγεγραμμζνα Όρια Εγγεγραμμζνα Αςφάλιςτρα Ζημιζσ

TEXTILE 42 223.107.000,00 € 1.471.887,28 € 414.999,80 €

FOOD & DRINK INDUSTRY 26 310.029.000,00 € 1.635.502,23 € 1.028.731,03 €

METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT 34 1.098.576.000,00 € 3.022.224,98 € 1.987.670,84 €

PHARMACEUTICALS & PERFUMES 7 191.179.000,00 € 432.521,45 € 0,00 €

CHEMICAL PRODUCTS 11 37.718.000,00 € 334.994,47 € 164.330,08 €

ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS 12 116.449.000,00 € 1.079.150,94 € 928.879,91 €

FACTORING 3 197.180.000,00 € 494.370,85 € 251.427,50 €

PRESS - PRINITING - ADVERTISING 9 143.269.000,00 € 317.856,91 € 187.916,18 €

CARS - TRANSPORTATION - WAREHOUSING 7 21.090.000,00 € 400.467,04 € 129.606,19 €

OTHER WHOLESALE & SEGVICES 10 40.890.000,00 € 230.656,47 € 122.378,11 €

WOOD - PAPER - GLASS -PLASTIC 8 69.476.000,00 € 333.981,34 € 123.999,46 €

FUEL TRADE 1 1.835.000,00 € 8.082,11 € 0,00 €

ΤΝΟΛΟ 170 2.450.798.000,00 € 9.761.696,07 € 5.339.939,10 €

2007 Πλήθοσ υμβολαίων Εγγεγραμμζνα Όρια Εγγεγραμμζνα Αςφάλιςτρα Ζημιζσ

TEXTILE 48 230.356.000,00 € 1.187.899,81 € 621.441,66 €

FOOD & DRINK INDUSTRY 40 408.852.000,00 € 1.780.907,10 € 746.169,50 €

METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT 43 1.454.010.000,00 € 3.377.530,13 € 940.302,69 €

PHARMACEUTICALS & PERFUMES 7 137.020.000,00 € 488.427,09 € 31.635,62 €

CHEMICAL PRODUCTS 15 134.880.000,00 € 410.187,27 € 271.955,12 €

ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS 14 148.958.000,00 € 901.077,10 € 308.950,45 €

FACTORING 4 423.948.000,00 € 790.858,34 € 1.345.124,50 €

PRESS - PRINITING - ADVERTISING 9 164.769.000,00 € 463.619,72 € 114.192,89 €

CARS - TRANSPORTATION - WAREHOUSING 10 33.019.000,00 € 419.979,95 € 0,00 €

OTHER WHOLESALE & SEGVICES 12 45.615.000,00 € 273.648,88 € 232.332,70 €

WOOD - PAPER - GLASS -PLASTIC 10 105.170.000,00 € 353.013,96 € 296.708,80 €

FUEL TRADE 3 27.000.000,00 € 176.059,73 € 143.268,75 €

ΤΝΟΛΟ 215 3.313.597.000,00 € 10.623.209,08 € 5.052.082,68 €

2008 Πλήθοσ υμβολαίων Εγγεγραμμζνα Όρια Εγγεγραμμζνα Αςφάλιςτρα Ζημιζσ

TEXTILE 60 240.746.000,00 € 1.133.540,90 € 626.769,31 €

FOOD & DRINK INDUSTRY 59 522.731.000,00 € 2.679.365,08 € 2.209.620,79 €

METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT 51 1.127.304.000,00 € 4.319.908,27 € 4.292.509,16 €

PHARMACEUTICALS & PERFUMES 6 72.745.000,00 € 484.625,85 € 432.318,71 €

CHEMICAL PRODUCTS 15 125.112.000,00 € 340.549,89 € 357.516,95 €

ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS 17 221.758.000,00 € 1.235.372,06 € 474.090,03 €

FACTORING 4 527.098.000,00 € 1.196.408,87 € 1.084.475,51 €

PRESS - PRINITING - ADVERTISING 18 229.969.000,00 € 560.953,03 € 149.973,55 €

CARS - TRANSPORTATION - WAREHOUSING 11 29.027.000,00 € 352.188,95 € 80.499,19 €

OTHER WHOLESALE & SEGVICES 15 37.960.000,00 € 326.713,54 € 338.843,46 €

WOOD - PAPER - GLASS -PLASTIC 16 227.255.000,00 € 594.206,77 € 1.057.477,84 €

FUEL TRADE 3 61.495.000,00 € 257.077,08 € 65.260,14 €

ΤΝΟΛΟ 275 3.423.200.000,00 € 13.480.910,29 € 11.169.354,64 €
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 Παξάξηεκα 2.2.  

2005 

 2.2.1. : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΠΛΖΘΟ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ 

          

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

2009 Πλήθοσ υμβολαίων Εγγεγραμμζνα Όρια Εγγεγραμμζνα Αςφάλιςτρα Ζημιζσ

TEXTILE 39 164.593.000,00 € 1.413.208,16 € 2.118.901,51 €

FOOD & DRINK INDUSTRY 65 669.815.000,00 € 4.357.458,88 € 4.416.447,85 €

METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT 32 910.830.000,00 € 5.234.741,93 € 11.835.785,88 €

PHARMACEUTICALS & PERFUMES 3 86.301.000,00 € 811.819,33 € 643.266,03 €

CHEMICAL PRODUCTS 11 101.030.000,00 € 556.953,41 € 1.603.039,68 €

ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS 17 245.239.000,00 € 1.827.902,41 € 1.102.907,82 €

FACTORING 4 369.920.000,00 € 1.320.928,02 € 1.875.745,12 €

PRESS - PRINITING - ADVERTISING 27 235.780.000,00 € 882.215,74 € 619.582,10 €

CARS - TRANSPORTATION - WAREHOUSING 4 22.257.000,00 € 296.251,06 € 117.751,86 €

OTHER WHOLESALE & SEGVICES 19 68.975.000,00 € 463.620,67 € 156.377,30 €

WOOD - PAPER - GLASS -PLASTIC 16 198.533.000,00 € 1.195.033,75 € 1.344.629,87 €

FUEL TRADE 4 89.029.000,00 € 980.526,12 € 600.224,26 €

ΤΝΟΛΟ 241 3.162.302.000,00 € 19.340.659,48 € 26.434.659,28 €

2010 Πλήθοσ υμβολαίων Εγγεγραμμζνα Όρια Εγγεγραμμζνα Αςφάλιςτρα Ζημιζσ

TEXTILE 24 83.625.000,00 € 1.158.734,35 € 2.338.296,72 €

FOOD & DRINK INDUSTRY 44 426.786.000,00 € 3.854.716,15 € 5.154.200,07 €

METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT 30 678.302.000,00 € 5.914.293,11 € 11.315.745,01 €

PHARMACEUTICALS & PERFUMES 7 85.305.000,00 € 723.287,95 € 629.386,89 €

CHEMICAL PRODUCTS 14 144.504.000,00 € 730.360,16 € 554.880,40 €

ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS 17 211.198.000,00 € 2.021.311,97 € 2.850.237,61 €

FACTORING 6 197.416.000,00 € 1.614.625,76 € 1.684.178,08 €

PRESS - PRINITING - ADVERTISING 19 216.689.000,00 € 763.155,28 € 340.870,25 €

CARS - TRANSPORTATION - WAREHOUSING 4 19.589.000,00 € 276.330,80 € 244.874,33 €

OTHER WHOLESALE & SEGVICES 7 37.562.000,00 € 416.940,16 € 462.961,69 €

WOOD - PAPER - GLASS -PLASTIC 14 96.125.000,00 € 1.043.872,03 € 1.448.201,49 €

FUEL TRADE 6 116.434.000,00 € 1.272.279,91 € 1.715.320,39 €

ΤΝΟΛΟ 192 2.313.535.000,00 € 19.789.907,61 € 28.739.152,95 €
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 2.2.2. : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΟΡΗΑ 

          

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 Παξάξηεκα 2.3.   

2006 

 2.3.1. : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΠΛΖΘΟ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 
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 2.3.2. : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΟΡΗΑ 

                       
 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 Παξάξηεκα 2.4.   

 2007 

 2.4.1 : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΠΛΖΘΟ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 
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 2.4.2. : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΟΡΗΑ 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 Παξάξηεκα 2.5.   

2008 

 2.5.1 : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΠΛΖΘΟ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 
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 2.5.2. : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΟΡΗΑ 

     

       

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 Παξάξηεκα 2.6.  

 2009 

 2.6.1 : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΠΛΖΘΟ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 
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 2.6.2. : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΟΡΗΑ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 Παξάξηεκα 2.7.  

2010 

 2.7.1 : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΠΛΖΘΟ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 
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 2.7.2. : ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΝΑ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΟΡΗΑ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 Παξάξηεκα 2.8. 

πλνιηθά εγγεγξακκέλα όξηα, εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα, δεκηέο θαζώο θαη πνηνί  θιάδνη είραλ 

κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο.  

 

 2.8.1. : 2005 

 

CREDIT_LIMITS 

N Valid 11 

Missing 0 

Minimum: CHEMICAL PRODUCTS 19.292.000 

Maximum; METALS-CONSTRUCTION 

PRODUCTS-CEMENT 

836.340.000 

Sum 1.961.087.000 

PREMIUMS 

N Valid 11 

Missing 0 

Minimum: OTHER WHOLESALE & SEGVICES 108.630,00 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION 

PRODUCTS-CEMENT 

2.770.510,09 

Sum 9.082.709,28 
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CLAIMS 

N Valid 11 

Missing 0 

Minimum: CHEMICAL PRODUCTS 13.569,50 

Maximum: ELECTRICAL MACHINERY & 

APPARATUS 

5.504.115,45 

Sum 10.722.511,38 

 

 2.8.2. : 2006 

 

CREDIT_LIMITS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: FUEL TRADE 1.835.000 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

1.098.576.000 

Sum 2.450.798.000 

 

 

PREMIUMS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: FUEL TRADE 8.082,11 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

3.022.224,98 

Sum 9.761.696,07 

CLAIMS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: PHARMACEUTICALS & PERFUMES ,00 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

1.987.670,84 

Sum 5.339.939,10 
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 2.8.3. : 2007 

CREDIT_LIMITS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: FUEL TRADE 27.000.000 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

1.454.010.000 

Sum 3.313.597.000 

PREMIUMS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: FUEL TRADE 176.059,73 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

3.377.530,13 

Sum 10.623.209,08 

 

 

CLAIMS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: CARS - TRANSPORTATION - 

WAREHOUSING 

,00 

Maximum: FACTORING 1.345.124,50 

Sum 5.052.082,68 

 

 

 

 2.8.4. : 2008 

CREDIT_LIMITS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: CARS - TRANSPORTATION - 

WAREHOUSING 

29.027.000 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

1.127.304.000 

Sum 3.423.200.000 
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PREMIUMS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: FUEL TRADE 257.077,08 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

4.319.908,27 

Sum 13.480.910,29 

CLAIMS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: FUEL TRADE 65.260,14 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

4.292.509,16 

Sum 11.169.354,64 

 

 

 

 

 2.8.5. : 2009 

CREDIT_LIMITS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: CARS - TRANSPORTATION - 

WAREHOUSING 

22.257.000 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

910.830.000 

Sum 3.162.302.000 

PREMIUMS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: CARS - TRANSPORTATION - 

WAREHOUSING 

296.251,06 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

5.234.741,93 

Sum 19.340.659,48 
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CLAIMS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: CARS - TRANSPORTATION - 

WAREHOUSING 

117.751,86 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

11.835.785,88 

Sum 26.434.659,28 

 

 2.8.6. : 2010 

CREDIT_LIMITS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: CARS - TRANSPORTATION - 

WAREHOUSING 

19.589.000 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

678.302.000 

Sum 2.313.535.000 

 

PREMIUMS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: CARS - TRANSPORTATION - 

WAREHOUSING 

276.330,80 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

5.914.293,11 

Sum 19.789.907,61 

CLAIMS 

N Valid 12 

Missing 0 

Minimum: CARS - TRANSPORTATION - 

WAREHOUSING 

244.874,33 

Maximum: METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-

CEMENT 

11.315.745,01 

Sum 28.739.152,94 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 Παξάξηεκα 3.1. 

 

 Γηαρξνληθή εμέιημε πιήζνπο ζπκβνιαίωλ αλά θιάδν 

1. TEXTILE 

             

    

 

 

2. FOOD & DRINK INDUSTRY 
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3. METALS-CONSTRUCTION PRODUCTS-CEMENT

 
 

4. PHARMACEUTICALS & PERFUMES 

                 
 

 

 

5. CHEMICAL PRODUCTS 
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6. ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS    

 
 

7. FACTORING 

                     
 

 

8. PRESS - PRINITING – ADVERTISING 
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9. CARS - TRANSPORTATION - WAREHOUSING

 
10. OTHER WHOLESALE & SEGVICES 

 
 

 

11. WOOD - PAPER - GLASS –PLASTIC 
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12. FUEL TRADE  

 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

Κεθάιαην 4 

 

 Παξάξηεκα 4.1. 

Σξηκεληαίν Loss Ratio ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο πηζηώζεωλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 

2006-2010 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο 2005-10 

 

 

 

 

 

LOSS RATIO

2006 Q4 52,03%

Q1 20,04%

Q2 37,54%

Q3 74,03%

Q4 52,19%

Q1 24,52%

Q2 58,34%

Q3 41,44%

Q4 49,73%

Q1 120,79%

Q2 106,01%

Q3 77,64%

Q4 103,81%

Q1 117,63%

Q2 224,18%

Q3 227,16%

Q4 268,51%

YEAR

2007

2008

2009

2010
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Σξηκεληαίν Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνϊόλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2005-2010 

 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE) 

 

 

Σξηκεληαίνο Γεληθόο Γείθηεο Σηκώλ 2005-2010 

 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE) 

 

 

ΑΕΠ Ε ΣΑΘΕΡΕ ΣΙΜΕ

2005 Q4 43.103

Q1 39.787

Q2 43.673

Q3 46.256

Q4 44.980

Q1 41.922

Q2 45.507

Q3 48.151

Q4 46.592

Q1 42.641

Q2 46.252

Q3 48.679

Q4 46.463

Q1 40.938

Q2 45.959

Q3 47.215

Q4 46.160

Q1 40.666

Q2 43.662

Q3 44.794

Q4 43.093

YEAR

2006

2007

2008

2009

2010

ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΘ

2005 Q4 3.978

Q1 4.140

Q2 3.748

Q3 4.129

Q4 4.710

Q1 4.737

Q2 4.918

Q3 5.335

Q4 4.363

Q1 4.214

Q2 3.395

Q3 2.060

Q4 1.779

Q1 2.054

Q2 2.362

Q3 2.686

Q4 2.048

Q1 1.870

Q2 1.682

Q3 1.547

Q4 1.420

2006

2007

2008

2009

2010

YEAR

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
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Σξηκεληαίν ζύλνιν δηακαξηπξεκέλωλ επηηαγώλ-ζπλαιιαγκαηηθώλ 2005-2010 

 

Πεγή: Σεηξεζίαο – Σξαπεδηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ Α.Δ. (http://www.tiresias.gr/) 

 

Σξηκεληαία Πνζνζηά Αλεξγίαο 2005-2010  

 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE) 

 

ΕΠΙΣΑΓΕ ΤΝ/ΚΕ ΤΝΟΛΟ

2005 Q4 329.604.207 48.572.755 378.176.962

Q1 340.161.271 53.268.797 393.430.068

Q2 272.356.840 43.875.350 316.232.190

Q3 307.387.056 43.931.479 351.318.535

Q4 282.230.778 47.045.829 329.276.607

Q1 303.722.964 53.951.723 357.674.687

Q2 207.564.413 43.825.043 251.389.456

Q3 211.513.623 41.778.245 253.291.868

Q4 199.080.532 37.992.760 237.073.292

Q1 237.599.971 42.776.636 280.376.607

Q2 273.591.538 40.863.428 314.454.966

Q3 304.153.868 42.901.317 347.055.185

Q4 476.002.409 43.699.438 519.701.847

Q1 712.651.928 59.483.534 772.135.462

Q2 945.097.255 57.816.035 1.002.913.290

Q3 762.510.577 66.819.382 829.329.959

Q4 588.376.001 66.700.727 655.076.728

Q1 366.011.437 55.502.514 421.513.951

Q2 431.457.378 52.779.140 484.236.518

Q3 525.235.699 59.428.212 584.663.911

Q4 489.292.067 61.377.071 550.669.138

2007

2008

2009

YEAR

2006

2010

ΑΝΕΡΓΙΑ

2005 Q4 9,7 

Q1 9,7 

Q2 8,8 

Q3 8,3 

Q4 8,8

Q1 9,1 

Q2 8,1 

Q3 7,9 

Q4 8,1 

Q1 8,3 

Q2 7,2 

Q3 7,2

Q4 7,9 

Q1 9,3 

Q2 8,9

Q3 9,3

Q4 10,3 

Q1 11,7 

Q2 11,8

Q3 12,4

Q4 14,2 

YEAR

2006

2007

2008

2009

2010

http://www.tiresias.gr/
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
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Σξηκεληαία Δπηηόθηα Γηάζεζεο Δληόθωλ Γξακκαηίωλ Σνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 2005-2010  

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Markets/titloi.aspx) 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΟΚΙΑ ΔΙΑΘΕΘ 

ΕΝΣΟΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΩΝ ΣΟΤ 

ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ

2005 Q4 2,11

Q1 2,48

Q2 2,73

Q3 3,13

Q4 3,38

Q1 3,54

Q2 3,64

Q3 3,97

Q4 4,18

Q1 4,41

Q2 4,53

Q3 4,95

Q4 5,09

Q1 2,46

Q2 1,48

Q3 0,91

Q4 0,59

Q1 1,38

Q2 4,55

Q3 4,65

Q4 4,73

2010

YEAR

2006

2007

2008

2009

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Markets/titloi.aspx

