
Αγαπητοί συνεργάτες,
 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι στο πλαίσιο των εργασιών του ετήσιου Συνεδρίου της Παγκόσµιας Ένωσης 
Μεσιτών Ασφάλισης Πιστώσεων Credea που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου, η NAK Katsiberis 
Insurance Brokers LTD., εκπρόσωπος της Credea στη χώρα µας, είχε παρουσία στο Συνέδριο µε συµµετοχή σε 
µια σειρά ανοικτών συζητήσεων για τις εξελίξεις του ασφαλιστικού κλάδου, τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε τοπικό 
επίπεδο. Παράλληλα, στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου, οι εταιρείες ασφαλίσεων Atradius και Euler 
Hermes είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την τρέχουσα εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.
 
«…Η Ελλάδα ανακτά σταδιακά την εµπιστοσύνη των ξένων αγορών και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την 
δυνατότητα να εκµεταλλευτούν την ασφάλεια πιστώσεων ως εργαλείο διαχείρισης και προστασίας 
διασφαλίζοντας την οµαλή ροή ρευστότητας της εταιρείας αλλά και ως εργαλείο πιθανής χρηµατοδότησης 
επενδύσεων», ήταν το µήνυµα που αποτυπώθηκε µε σαφήνεια προς τους συνέδρους των 11 χωρών που 
συµµετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο Μεσιτών Ασφάλισης Πιστώσεων. «Παρατηρούµε ότι η Ελλάδα είναι σε θέση 
σήµερα να κινηθεί µε ανοδικούς ρυθµούς. Το γεγονός αυτό αφήνει σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς 
ασφάλειες πιστώσεων δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και προοπτικές οικονοµικής ισχυροποίησης 
των εταιρειών» δήλωσε ο κ. Ralph Krumpen, Πρόεδρος της Credea. Ο κ. Νίκος Κατσιµπέρης, Πρόεδρος της NAK 
Katsiberis Insurance Brokers επιβεβαίωσε αντίστοιχα ότι «ένα 10% περίπου των Ελληνικών επιχειρήσεων µε 
τζίρους από 10-50 εκατ. ευρώ διατηρούν συµβόλαια ασφάλισης πιστώσεων, αλλά η τάση είναι αυξητική. Για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια αγωνίζονται να παραµείνουν ανταγωνιστικές και να διεκδικήσουν 
µερίδιο αγοράς και στο εξωτερικό, η ασφάλεια πιστώσεων αποτελεί δίκτυ ασφαλείας αλλά και ανεκµετάλλευτο 
εργαλείο ανάπτυξης» δήλωσε.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο Συνέδριο της Παγκόσµιας Ένωσης Μεσιτών Ασφάλισης Πιστώσεων που διοργάνωσε 
η Credea - NAK υπήρξε έντονο δηµοσιογραφικό ενδιαφέρον για την κάλυψη των εργασιών του Συνεδρίου και τις 
εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο. Ιδιαίτερης σηµασίας για εµάς στην NAK Katsiberis Insurance Brokers LTD. 
είναι το γεγονός ότι το Συνέδριο έλαβε ευρεία δηµοσιότητα µε προβολή σε οικονοµικά έντυπα καθηµερινής 
κυκλοφορίας, µε αρθρογραφία στον κλαδικό Τύπο και µε πολυάριθµες αναρτήσεις σε ιστοσελίδες 
επιχειρηµατικού και ειδησεογραφικού περιεχοµένου. Η εικόνα που ξεκάθαρα παρουσιάστηκε στον Τύπο -έντυπο 
και διαδικτυακό- ήταν προς την ίδια κατεύθυνση, ότι πλέον «…µε µεγαλύτερη εµπιστοσύνη αντιµετωπίζονται οι 
ασφαλίσεις πιστώσεων, δεδοµένης της βελτίωσης του κλίµατος όσον αφορά στις µελλοντικές προοπτικές της 
χώρας µας». 

Ακολούθως, παρατίθενται µερικές από τις πιο χαρακτηριστικές δηµοσιεύσεις που λάβαµε, µε αφορµή τις εργασίες 
του Συνεδρίου και τις τοποθετήσεις των στελεχών NAK – Credea επί των ασφαλιστικών εξελίξεων στην ελληνική 
αγορά. 

Με εκτίµηση,
Νίκος Κατσιµπέρης 

Πρόεδρος NAK Katsiberis Insurance Brokers LTD. 
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