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ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

 
Το παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο του 2010, θα επηρεαστεί  σημαντικά από την πολιτική και 

οικονομική αστάθεια, με αποτέλεσμα την επιδείνωση κινδύνων που αφορούν συναλλαγματικές 

διαφορές, το δημόσιο χρέος, την τρομοκρατία, τις κοινωνικές αναταραχές, τις πολιτικές 

παρεμβάσεις, τους κινδύνους διακοπής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τις κλιματολογικές 

ανατροπές κλπ. 

Τρεις είναι πάντως οι νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι που απασχολούν τις ασφαλιστικές εταιρείες και 

αποτελούν πρόκληση για τους διαχειριστές κινδύνων: 

1) Ο κίνδυνος διαθεσιμότητας Νερού / Τροφίμων 

2) Ο κίνδυνος διαθεσιμότητας Γεωργικών αγαθών  

3) Οι κίνδυνοι από την Ηφαιστειακή Τέφρα 

Οι δύο πρώτοι ενδέχεται να οδηγήσουν τις τιμές των αγαθών σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα 

να έχουν εισαχθεί δείκτες οι οποίοι περιγράφουν τα αποθέματα φαγητού, γεωργικών αγαθών και 

νερού σε διάφορες χώρες! αλλά και για τα αγαθά των οποίων η εφοδιαστική αλυσίδα βρίσκεται 

σε μεγαλύτερο κίνδυνο εξαιτίας πολιτικής αστάθειας, φυσικών καταστροφών, προβλημάτων 

εφοδιασμού νερού, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών όπως κακάο από Ακτή Ελεφαντοστού, 

Νιγηρία, Ινδονησία, καλαμπόκι από Κίνα, ρύζι από Μιανμάρ, Μπαγκλαντές, Ταϊλάνδη, Κίνα, 

Ινδία, καφέ από Αιθιοπία, Κολομβία, Ινδία, Μεξικό, σιτάρι από Ρωσία, Κίνα, Ινδία κλπ. 

Τέλος η Ηφαιστειακή Τέφρα ανέδειξε νέους κινδύνους που προέρχονται από την πτώση της και 

διάχυση της στο περιβάλλον επηρεάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων, αλλά και 

την «διακοπή εργασιών» τους όπως και την εφοδιαστική αλυσίδα από την διακοπή κυκλοφορίας 

των μεταφορικών μέσων αλλά και την τουριστική βιομηχανία από τις ματαιώσεις / 

καθυστερήσεις των πτήσεων!      

Οι Διαχειριστές κινδύνων βρίσκονται στο προσκήνιο, όσο ποτέ άλλοτε, καθόσον η έγκαιρη 

πληροφόρηση, η γνώση των κανονιστικών πλαισίων και οι προβλέψεις σεναρίων σχετικών με τις 

αγορές και τις νέες ρυθμίσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ η περιβαλλοντολογική ευθύνη έχει 

επηρεάσει την ευθύνη των εργοδοτών, τις αποζημιώσεις των εργαζομένων κλπ. 

Για την Ελλάδα οι περισσότερο πιθανοί κίνδυνοι σύμφωνα με τις διεθνείς εκτιμήσεις είναι οι 

απεργίες, οι ταραχές, η τρομοκρατία αλλά και οι επιπτώσεις τους στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. 

Η Comergon παρακολουθεί συνεχώς και ενημερώνεται μέσω της συμμετοχής της σε διεθνή 

δίκτυα Μεσιτών, τα οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, διαμορφώνοντας έτσι 

τεκμηριωμένες απόψεις για τον προσφορότερο τρόπο αντιμετώπισής τους.     


