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ΠΕΔΊΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ Η ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΗ  
ΤΟΥ ΚΊΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ  
ΤΩΝ ΚΡΊΣΕΩΝ Ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής όπως επίσης και 

ο κίνδυνος του πληθωρισμού, αποτελούν δύο νέες 
συνιστώσες που χρήζουν συνεχή παρακολούθηση

Ευσταθία Γιαννοπούλου, Head Actuarial & Reinsurance dpt., CNP ΖΩΗΣ

Η ενασχόληση μου με τον ασφαλιστικό χώρο γενικότερα... 
ξεκινά το 2006. Μετά την ολοκλήρωση και των μεταπτυχι-
ακών σπουδών μου, εργάστηκα στην Muenchener Hellas 
Reinsurance Services (μέλος του Αντασφαλιστικού Ομίλου 
Munich Re), πάνω σε ένα ευρύ φάσμα Αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών προς τη πλειονότητα των Ελληνικών 
Ασφαλιστικών Εταιρειών. 

Στα τέλη του 2009 προσελήφθηκα στο τμήμα Αναλογιστικής 
& Αντασφάλειας της CNP ΖΩΗΣ, που αποτελεί θυγατρική 
Εταιεία της CNP Cyprus Insurance Holdings μέλους του 
γαλλικού πολυεθνικού κολοσσού CNP Assurances. Η εξει-
δίκευσή μου στον τομέα της Αναλογιστικής συνδυάστηκε 
με την παρακολούθηση μαθημάτων στην Ένωση Ελλήνων 
Αναλογιστών της οποίας είμαι εκπαιδευόμενο μέλος (THAS). 
Η εξέλιξη στο συγκεκριμένο αντικείμενο παραμένει διαρκής 
καθώς ο τομέας αποτελεί ζωτικό κομμάτι μιας ασφαλι-
στικής επιχείρησης. Επιπλέον, το νέο πλαίσιο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης υπό το καθεστώς της Φερεγγυότητα ΙΙ, 
έφερε ριζικές αλλαγές ως προς τον υπολογισμό Τεχνικών 
προβλέψεων Κεφαλαιακής Απαίτησης, προετοιμασίας και 
υποβολής σχετικών αναφορών σε Εποπτικό αλλά και σε 
ενδό - ομιλικό πλαίσιο. 

Η διαχείριση του κινδύνου στην εποχή των κρίσεων... 
αποτελεί πεδίο συνεχούς πρόκλησης. Οι ασφαλιστικές εται-
ρείες τα τελευταία χρόνια καλούνται να αντιμετωπίσουν τις 
τεράστιες αλλαγές που επέφεραν (κοινωνικά – γεωπολιτικά 
– οικονομικά), η έλευση της πανδημίας, η ενεργειακή κρίση 
και η συνεπακόλουθη οικονομική κρίση, ως αποτέλεσμα 
της αλματώδους αύξησης των δεικτών του πληθωρισμού 
παγκόσμια. Η Covid–19 αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο crash 
test για τις ασφαλιστικές εταιρείες που οδήγησε σε ρηξικέ-
λευθες αλλαγές στο κομμάτι διαχείρισης και αξιολόγησης 
όχι μόνο των υφιστάμενων αλλά και νέας φύσης κινδύνων. 
Ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής όπως επίσης και ο 
κίνδυνος του πληθωρισμού, αποτελούν δύο νέες συνι-
στώσες που χρήζουν συνεχή παρακολούθηση, μελέτη και 
λήψη αποφάσεων διότι σχετίζονται άμεσα με την αύξηση 
της έκθεσης του κίνδυνου της αγοράς, του λειτουργικού 

κίνδυνου κλπ. Στον άξονα αυτό οι αναλογιστικές πρακτικές 
αναμένεται να επηρεαστούν ως προς τον υπολογισμό των 
τεχνικών προβλέψεων και την τιμολόγηση. Η CNP ΖΩΗΣ, 
ως μέλος ενός πολυεθνικού Ομίλου, έχει πάντα στόχο την 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης στους πάσης φύσεως κινδύ-
νους, κινούμενη στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές ως απόρροια της τακτικής 
αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου της, αλλά και αναπρο-
σαρμογών στην τιμολογιακή και επενδυτική της πολιτική. 

Μέσα στην επόμενη πενταετία... ο αναλογιστικός τομέας 
αναμένεται να επηρεαστεί ριζικά. Επιπρόσθετα των όσων 
αναφέρθηκαν, τα αναλογιστικά τμήματα των εταιρειών 
κατέχουν καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση του Project 
IFRS 17 με επίσημη ημερομηνία εφαρμογής για τις ασφα-
λιστικές εταιρείες την 01.01.2023. Οι εργασίες στοχεύουν 
στην ομαλή εφαρμογή του νέου πλαισίου και συνδέονται 
με ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει αλλαγή στον τρόπο 
της κατηγοριοποίησης των ασφαλιστικών προϊόντων και 
μεθόδων μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται στον υπολο-
γισμό των νέων Τεχνικών προβλέψεων. 

Ένα ακόμα μείζον ζήτημα για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία 
και την οικονομία, είναι η υποχρεωτική ενσωμάτωση των 
αρχών του ESG (Environmental Social Governance) από τις 
εταιρείες που στοχεύουν στη βιωσιμότητα. Τα θέματα ESG 
προβλέπεται να έχουν άμεση επίπτωση στα κομμάτια διαχεί-
ρισης και ανάληψης κινδύνων, στρατηγικής, επενδύσεων 
και μοντελοποίησης. Η εμπλοκή λοιπόν του τομέα μας στις 
απαιτήσεις αυτές θα είναι άμεση και κομβικής σημασίας. 

Στην CNP ΖΩΗΣ... από το 2018, έχω καθήκοντα επικε-
φαλής στο τμήμα Αναλογιστικής & Αντασφάλειας, πάντοτε 
υπό την επίβλεψη των γραμμών αναφοράς του Ομίλου. Το 
φάσμα των εργασιών διευρύνεται μέσα από την εμφάνιση 
νέων προκλήσεων και εξελίξεων στο χώρο. Αυτές καθι-
στούν το αντικείμενο του αναλογισμού εξαιρετικά ενδια-
φέρον κάτι που ενισχύεται και από τις ευκαιρίες επαγγελμα-
τικής ανέλιξης και γνωστικής κατάρτισης που προσφέρονται 
από τον Όμιλο. 
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Τα θέματα ESG προβλέπεται να έχουν άμεση 
επίπτωση στα κομμάτια διαχείρισης και ανάληψης 
κινδύνων, στρατηγικής, επενδύσεων και 
μοντελοποίησης
 
- Ευσταθία Γιαννοπούλου 
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