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Το περιοδικό Insurance World, για παραπάνω από μία δεκαετία, είναι ένα κορυφαίο εργαλείο 
δουλειάς των επαγγελματιών, με ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά. 

Προσφέρει ουσιαστική, ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους επαγγελματίες του ασφαλιστικού 
κλάδου, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για τις νέες τάσεις στα ασφαλιστικά  προϊόντα.  

Συνεντεύξεις υψηλόβαθμων στελεχών, διεθνή νέα, απόψεις και ρεπορτάζ, καθώς και προτάσεις 
για ασφαλιστική και χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελούν την πρώτη ύλη του περιοδικού. 
Επιπλέον, με έντονη παρουσία στη διοργάνωση των σημαντικότερων ετήσιων ασφαλιστικών 
συνεδρίων, εξασφαλίζει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και αποκλειστικές συνεργασίες.

“ Έχουμε βαθιά αντίληψη της ασφαλιστικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων των πελατών 
μας, γεγονός που μας επιτρέπει να δημιουργούμε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας”

περιοδικό insurance world



περιοδικό insurance world

όραμα
Με βασικές αρχές την επιστημονική προσέγγιση και την ορθολογική παρουσίαση των 
θεμάτων, το περιοδικό Insurance World έχει ως όραμα τη σφαιρική ενημέρωση για όλες 
τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο.

στόχος
To Insurance World σχεδιάστηκε για να καλύψει ολόπλευρα την ανάγκη για εκπαίδευση 
και ενημέρωση των επαγγελματιών του ασφαλιστικού κλάδου, λαμβάνοντας ως δεδομένο 
το γεγονός ότι η ασφαλιστική βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία και 
την εξέλιξη των επιχειρήσεων της χώρας, αλλά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη.

θεματολογία
ΕΓΧΏΡΙΑ ΑΓΟΡΑ:  Όλες οι ειδήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών  Απόψεις & ρεπορτάζ 

 Συνεντεύξεις υψηλόβαθμων στελεχών του κλάδου  Θεσμικοί φορείς  Φορείς 
διαμεσολάβησης  Εκδηλώσεις εταιρειών  Νέα προϊόντα εταιρειών  Κάλυψη όλων 
των επιμέρους ασφαλιστικών κλάδων   Insurtech  Έργα ΣΔΙΤ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  Ε-learning  Ασφαλιστική  Χρηματοοικονομική
ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ & ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

περιοδικότητα 
διμηνιαία

τεύχος 95|σεπτέμβριος-οκτώβριος/2020 

Νίκος Παυλόπουλος
    Risk & Compliance Manager

Ήρθε η ώρα για την ενεργή διαχείριση
 “ανενεργών” ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων

ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
Το μεγάλο ξεκαθάρισμα 
στους όρους των συμβολαίων

24 αφιέρωμα

Η Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη δεν είναι μόδα, 
αλλά υποχρέωση

42 αφιέρωμα

Ο  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

66 θέμα

Το “Who is Who” της 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

τεύ
χος#95 09-10/

2020

GROUPAMA_AD_21X28 ICAP_220219.pdf   1   22/02/2019   1:52 PM

ISSN
 1791-8480

τεύχος 91|ιανουάριος-φεβρουάριος/2020 

Gabriel Bernardino
    Πρόεδρος της ΕΙΟΡΑ

Τώρα είναι η ώρα για μεταρρυθμίσεις που θα 
ενθαρρύνουν τις επικουρικές συντάξεις και τα ΤΕΑ

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Καθολική αποδοχή για 
την ανάδειξη και ανάπτυξη 
του θεσμού των ΤΕΑ

22 αφιέρωμα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Η χώρα με τους 
περισσότερους σεισμούς 
στην Ευρώπη δεν έχει 
συνεγγυητικό

48 αφιέρωμα

Ο  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

70 θέμα

ΕΑΕΕ
Οι μεταρρυθμίσεις 
του πρώτου πυλώνα 
δεν αρκούν για να δοθεί 
λύση στο ασφαλιστικό

τεύ
χος#91 01-02/

2020
ISSN

 1791-8480

τεύχος 92|μάρτιος-απρίλιος/2020 

Σταύρος Κωνσταντάς
    CEO, Εθνική Ασφαλιστική

Η νέα εποχή μάς βρίσκει πιο δυνατούς και 
πανέτοιμους για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Cyber απειλές 
στην εποχή του Covid-19

34 αφιέρωμα

Swiss Re: 
Οι πέντε μεγάλες 
τάσεις που επιτάχυνε 
η πανδημία 
του κορωνοϊού

46 θέμα

Ο  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

50 αφιέρωμα

Η επόμενη μέρα 
μετά τον Covid-19: 
Κίνητρα και συνεργασία 
με την Πολιτεία

τεύ
χος#92 03-04/

2020
ISSN

 1791-8480

τεύχος 94|ιούλιος-αύγουστος/2020 

Βασιλική Λαζαράκου
    Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων καλό είναι
 να προετοιμάζονται για μια ουσιαστική εποπτεία

13TH INSURANCE CONFERENCE
O Covid-19 αλλάζει το τοπίο 
της ασφαλιστικής αγοράς

22 απολογισμός

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Στο χάος ο κλάδος, 
οι πτήσεις, 
τα αεροδρόμια

48 θέμα

Ο  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

60 θέμα

ΕΥΘΥΝΕΣ
Το «κοντέρ» 
μηδενίστηκε 
και γράφει 
από την αρχή

τεύ
χος#94 07-08/

2020
ISSN

 1791-8480

διαστάσεις 
21x28 cm

τιράζ 
5.000

e-book 
6.000 αποδέκτες

στοιχεία 
έκδοσης 1.000+ διαφημιστικές 

καταχωρίσεις

ADS
διάρκεια κυκλοφορίας 

12 χρόνια

2009



Το Insurance World αποστέλλεται σε:

  Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών 

  Μεσίτες 

  Πράκτορες 

  Συντονιστές 

  Ασφαλιστές 

  Επιχειρηματίες 

   Υψηλόβαθμα στελέχη ιδιωτικών 
και δημόσιων επιχειρήσεων

προφίλ αναγνωστών

αποδέκτες 
του εβδομαδιαίου newsletter

έντυπες 
συνδρομές

αποδέκτες 
της ηλεκτρονικής έκδοσης

6.0004.0002.000

προβολές σελίδων/
έτος

μοναδικοί επισκέπτες/
έτος (2020)



τιμοκατάλογος

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 21x28cm (+5mm ξακρίσματα) ■ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 4χρωμη Offset ■ XΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: velvet 170 gr 
■ ΧΑΡΤΙ ΥΛΗΣ: velvet 90 gr ■ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Ράχη

Eίδος ηλεκτρονικού αρχείου: tiff (CMYK ή RGB, 300dpi) jpeg (CMYK ή RGB, 300dpi) pdf (press optimized) για pc ή mac 
Αποστολή: Ένα από τα παραπάνω format αρχείων σε cd ή με αποστολή με email.

διαφημιστικές καταχωρίσεις

χορηγία αφιερώματος ψηφιακή προβολή

ειδικές θέσεις
ενθέσεις εντύπων

τεχνικές προδιαγραφές

αγγελίες

4.500 €
42 cm42 cm

28
 c

m

14
 c

m

4.500 €

1.100 €

ΣΑΛΟΝΙ

21 cm

28
 c

m

2.500 €

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ

13,5 cm

28
 c

m

1.750 €

2/3 ΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ

1/2 ΣΑΛΟΝΙ

2.750 €

1-4 σελίδες 700 €
5-12 σελίδες 550 €
13-24 σελίδες 400 €
25 σελίδες και άνω 300 €

8-12 σελίδες 3.500 € Αποστολή ειδικής έκδοσης στους 3.000 αποδέκτες της ψη-
φιακής έκδοσης του Insurance World και του καθημερινού 
newsletter. 1.500 €

Προδιαγραφές αρχείων: HTML, PDF

A’ Σαλόνι 5.200 €

Εξώφυλλο (Συμπεριλαμβάνει συνέντευξη με φωτογράφιση) 5.000 €

Οπισθόφυλλο 4.000 €

Β’ Εξωφύλλου 3.500 €

Γ’ Εξωφύλλου 3.000 €

Α’ Ύλης 3.250 €

Γ’ Ύλης 2.900 €

έως 8 σελίδες 3.000 €

έως 16 σελίδες 4.500 €

άνω των 16 σελίδων 6.000 €

Η ανωτέρω υπηρεσία περιλαμβάνει δωρεάν αποστολή της ειδικής 
έκδοσης στους αναγνώστες της ψηφιακής έκδοσης του περιοδικού 
Insurance World καθώς και δημοσίευση στο insuranceworld.gr

Ολοσέλιδη 900 €

Ημισέλιδη 500 €

1/4 σελίδας 300 €

Η ανωτέρω υπηρεσία περιλαμβάνει έναν μήνα δωρεάν δημοσίευση 
στο insuranceworld.gr και την ψηφιακή έκδοση του περιοδικού 
Insurance World.

1.400 €

1/2 ΣΕΛΙΔΑΣ

21 cm

14
 c

m

1.000 €

1/3 ΣΕΛΙΔΑΣ

21 cm 9,
5 

cm

800 €

1/4 ΣΕΛΙΔΑΣ

13
 c

m

9,5 cm

10
 c

m

9 cm

350 €

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
ΜΙΚΡΟ

8 
cm

4 cm

4 
cm

21 cm

*Σε διαφημιστικές εταιρείες παρέχεται έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών

• Ο παρών τιμοκατάλογος ισχύει και στην περίπτωση που επιλέξετε να προβληθείτε με μορφή 
advertorial • Ο παρών τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι την κατάθεση νέου στην αρμόδια εφορία • 
Στις παραπάνω τιμές προστίθενται οι Νόμιμες Επιβαρύνσεις • Οι ακυρώσεις των εντεταλμένων 
καταχωρίσεων πρέπει να διαβιβάζονται εγγράφως στο τμήμα διαφήμισης του περιοδικού, 
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας του τεύχους το οποίο αφορούν.



portal insuranceworld.gr

insuranceworld

όλες οι εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς
Καθημερινή ενημέρωση για τα θέματα του ασφαλιστικού κλάδου, απευ-
θείας στην οθόνη σας. Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του περιοδικού 
insurance world δημιούργησε το ασφαλιστικό portal, που συνδυάζει την 
άμεση και έγκυρη ενημέρωση με τη διαρκή παροχή αμφίδρομων υπηρε-
σιών.

ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο  
& αποκλειστική ύλη
Επιλεγμένα άρθρα του περιοδικού Insurance World και όλες οι εξελίξεις της 
ασφαλιστικής αγοράς: ο αναγνώστης έχει πρόσβαση σε πληθώρα χρήσιμων 
άρθρων και θεμάτων. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει απο-
κλειστικό υλικό και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και video από στελέχη του 
ασφαλιστικού κλάδου.

newsletter: εύστοχη & διεισδυτική 
ενημέρωση στο email σας
Το καθημερινό Newsletter του insuranceworld.gr αποστέλλεται δωρεάν σε 
περισσότερους από 2.000 επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς και της 
διαμεσολάβησης. Στο Νewsletter περιλαμβάνονται όλες οι εξελίξεις για ό,τι 
συμβαίνει τώρα στην ασφαλιστική αγορά - τα ζητήματα που απασχολούν
τους επαγγελματίες, απόψεις στελεχών, εκπαιδευτικά θέματα, μετακινήσεις 
στελεχών, editorial, videos, διεθνή ειδησεογραφία.

URL 

insuranceworld.gr

online λειτουργία: Δεκέμβριος 2009

https://bit.ly/31xtPOI



 τιμοκατάλογος

διαφημιστική προβολή - portal

διαφημιστική προβολή - newsletter

δημοσίευση άρθρων στo insuranceworld.gr

Θέση Διάσταση  CPM               Κόστος/μήνα

Top Banner - 728x90 14 € 1.200 €
Home Page & Run of Site 

Δεξιά Στήλη / Α’ θέση 300x250 14 € 900 €
Home Page & Run of Site 

Δεξιά Στήλη / B’ θέση 300x250 11 € 600 €
Home Page & Run of Site 

Δεξιά Στήλη / Γ’ θέση 300x250 8 € 400 €
Home Page & Run of Site 

Δεξιά Στήλη / Δ’ θέση 300x250 6 € 300 €
Home Page & Run of Site 

Video διαφήμιση 300x250 - 2.500 €
Home Page & Run of Site 

Middle banner / Α’ θέση 620x80 7 € 500 €
Home Page & Run of Site 

Middle banner / Β’ θέση 620x80 6 € 400 €
Home Page & Run of Site 

Middle banner / Γ’ θέση 620x80 4 € 300 €
Home Page 

Middle banner / Δ’ θέση 620x80 3 € 200 €
Home Page 

Site skin 1826x1440 35 € 2.500 €
(πλάτος site 973 pixels)

Προδιαγραφές: Τύπος αρχείου: jpg, png_Μέγεθος: 250 kb Max_Ορατά σημεία: ~15%
από κάθε πλευρά

Θέση Διάσταση σε pixels Κόστος/εβδομάδα

Α’ ΘΕΣΗ BANNER 600x100 200 €
πάνω από την κεντρική είδηση

Β’ ΘΕΣΗ BANNER   600x100 150 €
κάτω από την κεντρική είδηση

Γ’ ΘΕΣΗ BANNER 600x100 100 €
κάτω από τη δεύτερη είδηση

Γ’ ΕΙΔΗΣΗ / ADVERTORIAL - 150 €

Δ’ ΕΙΔΗΣΗ / ADVERTORIAL - 100 €

 1.   Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός λέξεων ή φωτογραφιών ή γραφικών 
για το άρθρο 

 2.   Το άρθρο θα παραμείνει στην 1η σελίδα του site για 5 εργάσιμες 
ημέρες 

 3.  Το άρθρο θα δημοσιευτεί από 3η ως 6η είδηση (ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα) στο Newsletter του site για 2 εργάσιμες εβδομάδες  

 4. Επιτρέπεται η δημοσίευση backlink

  Κόστος για 25% των
  1.000 συνολικών
  impressions  impressions

Προβληθείτε στο insuranceworld.gr με τη δική σας διαφήμιση

*To Newsletter αποστέλλεται πέντε ημέρες την εβδομάδα, δύο φορές την ημέρα σε 3.000 συνδρομητές.

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. 
Σε διαφημιστικές εταιρείες παρέχεται έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
   Banners που υποστηρίζονται: JPEG, GIF εικόνες, FLASH animation, Rich media banners, HTML banners (ήχος στα banners δεν υποστηρίζεται, εκτός αν είναι user initiated) Mέγεθος banner έως 60 kb
  Για expanding banner ισχύει προσαύξηση στις τιμές του τιμολογίου: 50% για την Αρχική Σελίδα, 30% για τις Εσωτερικές Σελίδες    Σε περίπτωση προβολής με ειδικό δημιουργικό θα υπάρχει επιπλέον χρέωση, η τιμή 

της οποίας θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης    Τα δημιουργικά θα πρέπει να ανοίγουν με mouseover και να κλείνουν με mouseout. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την τελική συμφωνία συνεργασίας είναι να ελεγχθούν 
από το τεχνικό τμήμα του portal insuranceworld.gr    Το insuranceworld.gr έχει δικαίωμα να αρνηθεί την προβολή ενός πελάτη αν το banner δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί, δημιουργεί 
τεχνικά προβλήματα ή αν το περιεχόμενο αυτού δεν είναι σύμφωνο με την πολιτική της εταιρείας    Το insuranceworld.gr εγγυάται για τη διαθεσιμότητα θέσεων μόνο μετά την αποστολή εντολής διαφημιστικής καταχώρισης

Top Banner

Δεξιά Στήλη
Α’ θέση

Δεξιά Στήλη
B’ θέση

Δεξιά Στήλη
Γ’ θέση

Middle banner 
B’ θέση

Middle banner 
Γ’ θέση

Middle banner 
Α’ θέση Κόστος/άρθρο 

500€

διαφημιστική προβολή αγγελιών

Ένα μήνα 300 €

Δύο εβδομάδες 250 €

Μία εβδομάδα 200 €

Χρήσιμες παρατηρήσεις: • Η αγγελία δημοσιεύεται για δύο ημέρες ως 2η είδηση στο καθημερινό 
newsletter του iw.gr • Η  αγγελία δημοσιεύεται ταυτόχρονα για δύο ημέρες στο κεντρικό κουτί ειδή-
σεων του iw.gr και την τρίτη ημέρα δημοσιεύεται στις σημαντικές ειδήσεις. • Η αγγελία δημοσιεύεται 
ταυτόχρονα για το σύνολο του χρονικού διαστήματος προβολής, ως είδηση στην ενότητα «Στελέχη 
και Μετακινήσεις» στη Home Page του iw.gr



Κωνσταντίνος Ουζούνης
CEO, ethosGROUP
ouzounis.k@ethosmedia.eu
+30 210 998 4864

Ράντω Μανώλογλου 
KEY ACCOUNT MANAGER 
manologlou.r@ethosmedia.eu 
+30 210 998 4863

Χρήστος Κώνστας 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
konstas.c@ethosmedia.eu 
+30 210 998 4812

Σπύρος Κανιούρας 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
kaniouras.s@ethosmedia.eu
+30 210 998 4918

Δέσποινα Ροπόδη
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ropodi.d@ethosmedia.eu 
+30 210 998 4960

Σταυρούλα Οικονομάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
oikonomaki.s@ethosmedia.eu 
+30 210 998 4876
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 Μετάφραση-Επιμέλεια: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου

Αναζητώντας καινοτόμες 
λύσεις και συμπράξεις 
για την ασφαλιστική κάλυψη 
των πανδημιών στο μέλλον

67
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O κίνδυνος της πανδημίας 
αποτελεί εξ ορισμού 
πρόκληση για την «ασφα-
λισιμότητα» (insurability), 

καθώς είναι διεθνούς εμβέλειας και 
μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα 
πολλούς ανθρώπους σε διαφορετι-
κούς κλάδους της οικονομίας. Αυτό 
διακρίνει τον πανδημικό κίνδυνο από 
κινδύνους που είναι «ασφαλίσιμοι», 
δηλαδή αυτούς που δεν εκδηλώνο-
νται παντού και την ίδια στιγμή, καθώς 
εμποδίζει τη διασπορά και τους μη-
χανισμούς επιμερισμού του κινδύνου 
που βρίσκονται στην «καρδιά» της 
δραστηριότητας της ασφάλισης.
Σε πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει 

ότι ενώ είναι δυνατή η κάλυψη περι-
ορισμένου αριθμού ασφαλισμένων 
έναντι του κινδύνου πανδημίας, η 
κάλυψη μιας πολύ μεγάλης ομάδας 
δεν μπορεί να λάβει χώρα στη βάση 
των αρχών της ασφάλισης και με 
αποκλειστική χρήση των πόρων της 
ασφαλιστικής βιομηχανίας. 
Ο κίνδυνος πανδημίας, επομένως, κα-
ταλαμβάνει δικαιωματικά θέση μεταξύ 
των δυνητικά μεγάλων κινδύνων, 
όπως είναι οι φυσικές καταστροφές 
και η τρομοκρατία, οι οποίες απαιτούν 
συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων 
και της (ιδιωτικής) ασφαλιστικής βιο-
μηχανίας προκειμένου να εξευρεθούν 
καινοτόμες λύσεις. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί 
ότι οι φυσικές καταστροφές και η 
τρομοκρατία δεν είναι «διεθνοποιη-
μένοι» κίνδυνοι όπως οι πανδημίες. 
Ως εκ τούτου, οι δυνητικές απώλειες 
είναι πολύ χαμηλότερες και υπάρχει 
δυνατότητα να επιτευχθεί η επιθυμητή 
διαφοροποίηση.
Παρά την πρόκληση που αποτελεί 
για την «ασφαλισιμότητα» –όπως 
προαναφέρθηκε–, η διαμόρφωση 
σεναρίων για τον κίνδυνο πανδη-
μίας δεν αποτελεί αχαρτογράφητο 
έδαφος. Ο πανδημικός κίνδυνος έχει 
μοντελοποιηθεί από την ασφαλιστική 
βιομηχανία διά της χρήσης εργα-
λείων αξιολόγησης που επιτρέπουν 

Kαθώς η Ευρώπη σαρώνεται από το δεύτερο κύμα της πανδημίας του 
Covid-19, έχει «ανάψει» και ο διάλογος στον ασφαλιστικό κλάδο διεθνώς 
για τον βαθμό κάλυψης των απωλειών που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός 
σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, και γενικότερα για το κατά πόσο μπορεί η 
ασφαλιστική βιομηχανία να καλύψει το ρίσκο οποιασδήποτε πανδημίας. 
Ο διάλογος έχει μετεξελιχθεί σε μια ανοιχτή συζήτηση –που λαμβάνει 
χώρα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε υπερεθνικά φόρουμ–, με στόχο 
την εξεύρεση πιθανών λύσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
ζημιών και άλλων κινδύνων συνδεόμενων με μελλοντικές πανδημίες.

Τι είναι ασφαλίσιμο;
Ένας κίνδυνος είναι ασφαλίσιμος αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  Είναι καθορισμένος και μετρήσιμος (από οικονομικής πλευράς)

  Είναι τυχαίος

  Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός μηχανισμού επιμερισμού μέσω του οποίου ο κίνδυνος μπορεί να 
διαμοιραστεί και να αμοιβαιοποιηθεί σε οικονομικά δίκαιους όρους

  Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να υπολογίσει ένα δίκαιο ασφάλιστρο για τον κίνδυνο, το οποίο επαρκεί για να 
καλύψει μελλοντικές απαιτήσεις αποζημίωσης και είναι προσιτό για τον ασφαλισμένο

  Η πιθανότητα εκδήλωσης του κινδύνου μπορεί να υπολογιστεί

  Εκτιμάται ότι υπάρχει περιορισμένη πιθανότητα για καταστροφικά μεγάλες ζημίες, των οποίων η οικονομική 
επίπτωση δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να μην μπορεί να την επωμιστεί η ασφαλιστική βιομηχανία
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α σκεφτούμε, να συζητήσουμε, 
να διαφωνήσουμε, αλλά τελικά 
να συμφωνήσουμε». Ο διεθνώς 
πολυβραβευμένος οικονομολόγος 
Χριστόφορος Πισσαρίδης 
προσπαθεί διαρκώς, με χαμηλούς 
τόνους και χωρίς συναισθηματικές 
εξάρσεις, να πείσει τους Έλληνες 
ότι πρέπει να συζητήσουν και 
να αναζητήσουν νέους τρόπους 
και νέες μεθόδους ανάλυσης της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Ο ρόλος του κράτους, 
η αναγκαιότητα της 
επιχειρηματικότητας και οι νέες 
απαιτήσεις οργάνωσης των 
κοινωνικών παρεμβάσεων είναι τα 
θέματα που αγαπά να συζητά σε 
κάθε δημόσια παρέμβασή του.
Μια συζήτηση με τον νομπελίστα 
οικονομολόγο Χριστόφορο 

Πισσαρίδη αναπόφευκτα 
περιστρέφεται στα οικονομικά 
των αγορών εργασίας, στη 
μακροοικονομική πολιτική, στην 
οικονομική ανάπτυξη και στις 
αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές 
που θα αλλάξουν τη ζωή μας 
στα χρόνια που έρχονται. Πριν 
από δέκα χρόνια, ο Χριστόφορος 
Πισσαρίδης τιμήθηκε με το Βραβείο 
Νόμπελ Οικονομικών, από κοινού 
με τον Ντέιλ Μόρτενσεν του 
πανεπιστημίου Northwestern και 
τον Πίτερ Ντάιαμοντ του MIT, για 
το έργο του στην ανάλυση των 
αγορών με τριβές. 
Προηγουμένως, το 2005, ήταν 
ο πρώτος οικονομολόγος εκτός 
των ΗΠΑ που κέρδισε (μαζί με 
τον Ντέιλ Μόρτενσεν) το διεθνούς 
κύρους βραβείο του Ινστιτούτου 

για τη Μελέτη της Εργασίας (ΙΖΑ) 
στα Οικονομικά της Εργασίας.
Το βιβλίο του Equilibrium 
Unemployment Theory αποτελεί 
σημείο αναφοράς στα οικονομικά 
της ανεργίας και έχει μεταφραστεί 
σε πολλές γλώσσες. Ο Χρ. 
Πισσαρίδης είναι εκλεγμένο μέλος 
της Econometric Society, της 
Βρετανικής Ακαδημίας, της 
Ακαδημίας Αθηνών, της Ακαδημίας 
της Ευρώπης και αρκετών άλλων 
επιστημονικών συλλόγων, 
ενώ επίσης είναι ισόβιο επίτιμο 
μέλος της American Economic 
Association. 
Το iw έχει την τιμή να καταγράφει 
τις απόψεις ενός σπουδαίου 
Έλληνα, που κατάγεται από την 
Κύπρο, αλλά ζει και λειτουργεί ως 
πολίτης του αναπτυγμένου κόσμου.

Ήρθε η ώρα 
να ξανασχεδιάσουμε 
το μέλλον
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Καθηγητής στο London School of Economics και στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδίου Ανάπτυξης για την 

Ελληνική Οικονομία, Κάτοχος Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών 2010
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