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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ:  
ΠΑΓΚοΣμιΑ ΒΟΜΒΑ μεΓΑΤονων

(Έρευνα σοκ του Παγκόσμιου οικονομικού Forum του νταβός)

ΠΑΡΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ  
ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΑΣ

Η  ΑΣΦΑΛΙΣΗ εινΑι Η ΑΠΟΛΥΤΗ λυΣΗ

Έχουμε τονίσει επανειλημμένως τις επιπτώσεις του εξαιρετικά σημαντικού ζητήμα-
τος του συνταξιοδοτικού μέλλοντος όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. 
Παρόλα αυτά η δημοσίευση της μελέτης του Παγκόσμιου οικονομικού Φόρουμ του 
νταβός που μόλις δόθηκε στην δημοσιότητα προκαλεί τρόμο στους ειδικούς και 
επιτείνει την οικονομική αβεβαιότητα των επόμενων δεκαετιών. Σύμφωνα με την 
μελέτη αυτή, το κενό χρηματοδότησης των οκτώ μεγαλύτερων κρατικών συνταξι-
οδοτικών συστημάτων του κόσμου - αμερικανικό, βρετανικό, ιαπωνικό, ολλανδικό, 

καναδικό, αυστραλιανό, κινέζικο και ινδικό- ανέρχεται στο απίστευτο ποσό των 70 
τρις δολαρίων, την στιγμή που το παγκόσμια ΑεΠ το 2013 ήταν 74,3 τρις δολάρια! ως 

κύριες αιτίες του προβλήματος θεωρούνται η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης κα-
θώς και η μείωση των ποσοστών των αποταμιεύσεων. Το κενό αυτό αναμένεται να αυξηθεί 

ως το 2050 στα 400 τρισ δολάρια ποσό το οποίο ξεφεύγει από τα όρια της πραγματικότητας. μάλιστα σε αυτούς 
τους υπολογισμούς δεν υπολογίζονται όλες οι υπόλοιπες χώρες παρά μόνο οι οκτώ της έρευνας.

Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και φυσικά το βάρος θα το σηκώσουν οι σημερινοί νέοι και οι από-
γονοί τους. οι πολύ πρόσφατες αλλαγές στο ασφαλιστικό που έγιναν στην ελλάδα δυστυχώς δεν θα είναι οι τελευ-
ταίες αφού ανάλογες προσαρμογές έχουν γίνει σε όλα σχεδόν τα κράτη του οοΣΑ εδώ και πολλά χρόνια τα οποία 
και πάλι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της γήρανσης των πληθυσμών. Το ποσοστό αναπλήρωσης 
του εισοδήματος από τις συντάξεις στην χώρα μας ήταν κατά τα προηγούμενα χρόνια το μεγαλύτερο παγκοσμίως 
ενώ τώρα με τα νέα μέτρα βρισκόμαστε στον μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα και με μαθηματική ακρί-
βεια, το σύστημα πάλι θα βρεθεί σε αδιέξοδο και νέα δυσάρεστα μέτρα θα χρειαστεί να νομοθετηθούν.

οι ΑΣΦΑλιΣΤιΚεΣ εΤΑιρειεΣ δεν εχουν χρΗμΑΤοΔοΤιΚο Κενο

Παρά το γεγονός ότι και οι ασφαλιστικές εταιρείες προβληματίζονται έντονα για όλες αυτές τις εξελίξεις και την 
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, εντούτοις η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών γίνεται αυτόματα και με 
πολύ μικρό ρίσκο το οποίο απορροφάται σε βάθος χρόνου λόγω της φύσης της ‘’ιδιότυπης’’ αυτής χρηματοοικο-
νομικής μηχανής. Η δυνατότητα να χτίζονται ασφαλιστήρια συμβόλαια κομμένα και ραμμένα για τον κάθε ασφα-
λισμένο, αλλά και η νόμιμη πρακτική να τροποποιούνται τα προγράμματα -όχι βέβαια τα υφιστάμενα- σύμφωνα 
με τις δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις, εξασφαλίζουν την οικονομική σταθερότητα των ασφαλιστικών 
εταιρειών και φυσικά τις εγγυήσεις που δίνουν μέσω των συμβολαίων στους πελάτες τους. 
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Το κράτος είναι υποχρεωμένο να υπηρετεί έναν σύνθετο ρόλο ο οποίος δεν του επιτρέπει να απονέμει δικαι-
οσύνη σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της αγοράς. είναι υποχρεωμένο να στέρξει για να προστατεύ-
σει τις ομάδες του πληθυσμού οι οποίες είναι ανήμπορες ή δεν έχουν εισόδημα ή δεν έχουν τις σωματικές 
ικανότητες και προϋποθέσεις να εργαστούν, όπως επίσης είναι υποχρεωμένο να παρέχει στήριξη σε ευάλω-
τες ομάδες άλλων κατηγοριών, όπως πρόσφυγες, μετανάστες, φυλακισμένους κλπ. ως εκ τούτου δεν μπορεί 
να κεφαλαιοποιήσει συνταξιοδοτικό απόθεμα σύμφωνα με τις εισφορές του εκάστοτε ενεργού εργαζομένου 
αλλά ποσοστό αυτών. Η πραγματικότητα αυτή  εκφράζεται και στο συνταξιοδοτικό νόμο 4387 στο άρθρο 8 ο 
οποίος ορίζει την μάξιμουμ απόδοση της ανταποδοτικής σύνταξης σε ποσοστό 46,8% επί του μέσου όρου 
του συνόλου των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν στον εργασιακό βίο και εφόσον κάποιος έχει εργαστεί επί 
42 έτη. Το ποσοστό δεν αυξάνεται αν κάποιος έχει εργαστεί για περισσότερα χρόνια. 

Ποιοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα; 
Όσο μεγαλύτερο το εισόδημα, τόσο μικρότερο το ποσοστό αναπλήρωσης στην σύνταξη.  Δεδομένου ότι προς το 
παρόν υπάρχει και η εθνική σύνταξη των 384€ η οποία προστίθεται στην ανταποδοτική, οι χαμηλόμισθοι θα 
έχουν σημαντικό ποσοστό αναπλήρωσης το οποίο μπορεί να φτάσει και το 80% του μισθού τους. Το ποσοστό μει-
ώνεται στα επόμενα εισοδηματικά κλιμάκια και όσο μεγαλύτερο εισόδημα έχει κάποιος τόσο μικρότερο ποσοστό 
αναπλήρωσης σύνταξης θα λάβει. 
Η λύση της ιδιωτικής ασφάλειας είναι μονόδρομος για αξιοπρεπή σύνταξη.
Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό με ένα λίγο ακραίο παράδειγμα που κινείται στα όρια του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης:
Έστω ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος επί 42 χρόνια -από τα 25 έως τα 67- πληρώνει τις ανώτατες ασφαλιστι-
κές εισφορές 1580€ μηνιαίως εκ των οποίων 1170€ αφορούν την συνταξιοδοτική εισφορά. θα λάβει με τα σημε-
ρινά δεδομένα 3000€ ως άθροισμα ανταποδοτικής και εθνικής σύνταξης. Αν υποθετικά αποταμίευε το ίδιο ποσό 
σε πρόγραμμα ασφαλιστικής εταιρείας με 2,25% εγγυημένη απόδοση και χωρίς αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 
(υπάρχουν κάποια ελάχιστα ακόμα), θα έπαιρνε εφάπαξ 843.000€  ή εγγυημένη σύνταξη 4420€. εξαιρετικά ση-
μαντικό όμως εκτός του εμφανούς οικονομικού αποτελέσματος, είναι ότι  μπορεί -ακόμα- να εξασφαλίσει την 
τεχνική βάση υπολογισμού της σύνταξης με το σημερινό προσδόκιμο επιβίωσης εξασφαλισμένο για πάντα στο 
συμβόλαιό του. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αν επιβιώσει πέραν των 84 ετών, θα πληρώνεται ισοβίως για ποσό 
το οποίο ποτέ δεν αποταμίευσε! 
Η πιο σωστή στρατηγική είναι η διαχείριση εφόσον είναι δυνατόν του κόστους των υποχρεωτικών κρατικών ει-
σφορών, έτσι ώστε να περισσεύουν πόροι για την δημιουργία ενός ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού, ο 
οποίος δεν απειλείται από καμία ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ταυτόχρονα εξασφαλίζει σημαντικά προνόμια 
για την διατήρηση  της ποιότητας ζωής μετά την συνταξιοδότηση. 

ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ  
ΤΗΣ ΑΞιοΠρεΠουΣ ΣυνΤΑΞιοΔοΤΗΣΗΣ
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Η πολύ μεγάλη αποδοχή που είχε το πρόγραμμα Hotel 
Insurance το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Interamerican εδώ 
και ένα χρόνο, έδωσε το έναυσμα για ανανέωση της συμ-
φωνίας για επιπλέον ένα έτος. Η συμφωνία αυτή αφορά την 
παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία 
καλύπτουν με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν 
τις ανάγκες για προστασία από τους κινδύνους που προκύ-
πτουν στα κτιριακά μέρη και τις εγκαταστάσεις βοηθητικών 
χώρων, τις αστικές ευθύνες, τους εργαζόμενους, τα διευθυ-
ντικά στελέχη και άλλες καλύψεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο 
πρόγραμμα έχουν μόνο τα μέλη των τοπικών ενώσεων Ξενο-
δόχων.
Η συνεργασία αυτή συντονίζεται από την Κ2 Insurance Risk 

Management Consultants ο διευθύνων σύμβουλος της οποίας Νίκος Κεχαγιάογλου δήλωσε ‘’με ιδιαίτερη ικανο-
ποίηση προχωρήσαμε στην επέκταση της συμφωνίας μας για την επόμενη ετήσια περίοδο αφού τα αποτελέσματά 
μας ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά. οι ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται μέσα από αυτή την συμφωνία βρί-
σκονται σε υψηλότατο επίπεδο ποιότητας και σε τιμές οι οποίες είναι απόλυτα προσιτές για τον κάθε επιχειρηματία 
του ξενοδοχειακού κλάδου. Προσωπικά αισθάνομαι πολύ καλά διότι νοιώθω ότι προσφέρω μια σημαντική υπηρεσία 
στον χώρο σε μια τόσο κρίσιμη οικονομική περίοδο όπου τέτοιες συμφωνίες προσδίδουν υπεραξία, αφού προσφέ-
ρουν τελειοποιημένα προϊόντα σε εξαιρετικές τιμές και με προνομιακή εξυπηρέτηση’’

JoInt ReseaRCH CentRe:

Το 80% των Ελλήνων  
ΚινΔυνευει ΑΠο ΣειΣμο
Ανησυχητικές ειδήσεις για την δυναμική των φυσικών κινδύνων στην γη περιλαμβάνει 
ο ‘’Άτλαντας του Ανθρώπινου Πλανήτη 2017’’ που έδωσε στην δημοσιότητα το Join 
Research Centre της ευρωπαϊκής επιτροπής. Σχετικά με την ελλάδα διαπιστώνεται 
ότι το ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει από σεισμό, ξεπερνά το 80% και μαζί με 
την ιταλία και την ρουμανία διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο στην ευρώπη. εντύπωση 
επίσης προκαλεί η διαπίστωση ότι η ελλάδα βρίσκεται στην δέκατη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την 
δομημένη έκταση που κινδυνεύει από τσουνάμι. Η ευρωπαϊκή χώρα με την μεγαλύτερη έκθεση σε τσουνάμι είναι η 
ιταλία (όγδοη στην παγκόσμια κατάταξη) με 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα να απειλούνται και ακολουθεί η ελλάδα 
με 43.000 τ.χλμ. 
Αντιθέτως η χώρα μας βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη όσον αφορά τον κίνδυνο της πλημμύρας από τον οποίο κιν-
δυνεύει μόνο το 1% του πληθυσμού το οποίο είναι το μικρότερο ποσοστό στην ευρώπη μαζί με την Πορτογαλία και 
την ιρλανδία. Παρόλα αυτά ο κίνδυνος σε σχέση με το 1975 έχει αυξηθεί κατά 44%.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η παγκόσμια έκθεση στους κινδύνους της φύσης διπλασιάσθηκε μεταξύ 1975-2015, κυρί-
ως λόγω της διαρκώς αυξανόμενης αστικοποίησης, της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και της οικονομικής 
ανάπτυξης.

aνανέωση της συμφωνίας
k2-                                  - ΠΟΞ
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ΣΧΟΙΝΟΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
Στην γλώσσα των ορειβατών οι σχοινοσύντροφοι δένονται με ένα σχοινί και με αυτό 
συνδέονται οι ζωές τους κυριολεκτικά και μεταφορικά, δημιουργώντας μια σχέση η 
οποία μπορεί να τους οδηγήσει στην κορυφή, να τους σώσει την ζωή, να προστατεύ-
σει την σωματική τους ακεραιότητα ή απλά να τους επιστρέψει στην βάση έστω και 
χωρίς να έχουν πετύχει τον στόχο τους.
Πριν λίγες μέρες στις 22 μαΐου 2017 οι Έλληνες σχοινοσύ-
ντροφοι ορειβάτες Αντώνης Συκάρης και  μάικ ευμορφίδης 
απολάμβαναν την θέα από την κορυφή του κόσμου, αφού 
πατούσαν στο Έβερεστ.
«Ξεκινήσαμε με ένα πολυετές όνειρο, με ένα μεγάλο 
στόχο. Να κατακτήσουμε, να ανέβουμε στην ψηλότερη 
κορυφή του πλανήτη, στο everest με τα 8.850 m που 
ανήκει στην μεγαλοπρεπέστερη και ομορφότερη ορο-
σειρά του κόσμου, τα Ιμαλάια. ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ! 
Σας ευχαριστούμε για την στήριξη και την αγάπη σας».
«Η κατάκτηση της κορυφής απαιτεί μεγάλη υπομονή 
και ισχυρή επιθυμία. Από ένα σημείο και μετά οι μέρες 
και οι ώρες μοιάζουν ατελείωτες. Η έλλειψη οξυγόνου 
προκαλεί ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Πρέπει να πιέσεις 
τον εαυτό σου για να φάει, να βράζεις χιόνι για νερό και 
να συνεχίσεις την ανάβαση με ελάχιστο ύπνο», τονίζει ο 
Αντώνης Συκάρης.
Για να κατακτήσουν την κορυφή χρειάστηκε να διασχίσουν χαράδρες με μεταλ-
λικές σκάλες-γέφυρες, να ανεβούν και να κοιμηθούν σε απόκρημνες πλαγιές 
με κλίση έως και 55%, να παλέψουν σε άλλα σημεία με ισχυρούς ανέμους και 
αλλού με την ολοκληρωτική έλλειψη υγρασίας σε θερμοκρασίες που κυμαίνο-
νταν από +40 βαθμούς Κελσίου την ημέρα έως -20 βαθμούς τη νύχτα. Και με τον 
κίνδυνο της υποξίας, της έλλειψης οξυγόνου στον οργανισμό, να ελλοχεύει όσο 
ανέβαιναν ψηλότερα. Το περιβάλλον έγινε ακόμη πιο αφιλόξενο, έως και ανατρι-
χιαστικό, στην λεγόμενη «Κοιλάδα του θανάτου» από τις σωρούς των ορειβατών 
που βρίσκονται στα σπλάγχνα της.
μέχρι σήμερα περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν κατακτήσει την κορυφή του Έβε-
ρεστ, ενώ περίπου 300 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την προσπάθεια. Τα 
περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν κατά την κατάβαση, όταν το πνεύμα «χα-
λαρώνει» μετά την υπερπροσπάθεια, λένε οι ορειβάτες και γι’ αυτό τίποτα δεν 
πρέπει να αφήνεται στην τύχη.
«επιθυμία μας είναι να ανεβούμε, αλλά υποχρέωσή μας είναι να γυρίσουμε πίσω 
ζωντανοί» δήλωσε ο Αντώνης πριν ξεκινήσει η συγκλονιστική αυτή προσπάθεια 
με σύμμαχο και εχθρό το ίδιο τους τον εαυτό, όμως  το αποτέλεσμα τους δικαί-
ωσε απόλυτα... 
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