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Αξιοποίηση ∆εδοµένων Μεγάλου Όγκου και Προβλεπτική Ανάλυση
στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου
Σηµαντικοί Όροι: Μεγάλα ∆εδοµένα, Ανοιχτά ∆εδοµένα, Επιχειρηµατική Ευφυΐα,
Εξόρυξη ∆εδοµένων, Προβλεπτική Ανάλυση, Μηχανική Μάθηση, Εκτίµηση
Κινδύνου, ∆ιαχείριση Κινδύνου, Αστική Ευθύνη, Ασφαλιστική Απάτη, Ασφάλιση µε
βάση τη Χρήση, Τηλεµατική

Περίληψη
Το 2012 ξοδεύτηκαν 96 δισεκατοµµύρια δολάρια παγκοσµίως σε επενδύσεις για
∆εδοµένα Μεγάλου Όγκου (Big Data), ποσό που αναµένεται να αγγίξει τα 232
δισεκατοµµύρια το 2016. O ορισµός της έννοιας «Mεγάλα ∆εδοµένα», σύµφωνα µε
τoν Gartner, είναι: «Τα Big Data είναι υψηλού όγκου, υψηλής ταχύτητας ή υψηλής
ποικιλίας στοιχεία που απαιτούν αποδοτικές και καινοτόµες µορφές επεξεργασίας
πληροφοριών». Στα Mεγάλα ∆εδοµένα συγκαταλέγονται όλες οι πληροφορίες των
social media, οι οποίες είναι προσβάσιµες σε όλους µέσω διαδικτύου, δηλαδή
φωτογραφίες, video και κείµενα, καθώς και όλα τα κλειστά ή ανοιχτά δεδοµένα των
διαφόρων εταιρειών, φορέων αλλά και των κυβερνήσεων.
Η άντληση οικονοµικού κέρδους από µεγάλο όγκο δεδοµένων αποτελεί µια
σηµαντική πρόκληση για τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Ή ένταξή τους στην
επιχειρηµατική ευφυΐα των επιχειρήσεων θα µπορούσε να πυροδοτήσει την
επιθυµητή εκτόξευση της παραγωγικότητας. Άλλωστε, η γνώση είναι ο «χρυσός του
µέλλοντος». Όµως, το κόστος αλλαγής κλίµακας και η έλλειψη πρωτοβουλιών και
επενδύσεων παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική αξιοποίηση τέτοιων δεδοµένων
σήµερα.
Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να καταδείξει την αναγκαιότητα
για τις εταιρείες να επενδύσουν ένα σηµαντικό µέρος του κεφαλαίου τους στη σοφή
αξιοποίηση των Μεγάλων ∆εδοµένων, τα οποία υπάρχουν διάχυτα στον κόσµο, στην
εξόρυξη αδόµητων η δοµηµένων δεδοµένων (Data Mining), καθώς και σε τεχνικές
προβλεπτικής ανάλυσης (Predictive Analysis). Με µελέτη περίπτωσης τον
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Ασφαλιστικό Κλάδο και συγκεκριµένα τους Κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτου (10
και 3), θα αναλυθεί το πώς η προβλεπτική ανάλυση µπορεί να εφαρµοστεί
αποτελεσµατικά σε τοµείς, όπως είναι η εκτίµηση των κινδύνων, ο εντοπισµός της
ασφαλιστικής απάτης, η αξιολόγηση και η κατάτµηση της πελατειακής βάσης, η
επιλογή κινδύνων και σε πολλούς άλλους. Ο ασφαλιστικός κλάδος βασίζεται σχεδόν
εξ ολοκλήρου σε δεδοµένα, εποµένως η επιλογή του δεν ήταν τυχαία.
Θα περιγραφεί η διαδικασία τιµολόγησης των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων
σήµερα και στη συνέχεια θα αναλυθούν τα αποτελέσµατα που εµφανίζει. Αφού
διερευνηθεί αν ο Κλάδος των Αυτοκινήτων είναι πραγµατικά κερδοφόρος για τις
ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, θα προταθούν λύσεις, πηγές και ενέργειες, οι
οποίες σχετίζονται µε τα Μεγάλα ∆εδοµένα και έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί
παγκοσµίως µε επιτυχία. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να δηµιουργήσει νέες
κατηγορίες κινδύνων, µε πιο δίκαια και εξατοµικευµένα ασφάλιστρα, λαµβάνοντας
υπόψιν πολλές περισσότερες παραµέτρους από εκείνες που υπολογίζονται σήµερα.
Τέλος, θα σχεδιαστεί, παρουσιαστεί και αναλυθεί µια πλατφόρµα τιµολόγησης και
προβλεπτικής ανάλυσης αυτοκινήτων, η οποία θα χρησιµοποιεί Μεγάλα ∆εδοµένα
σε πραγµατικό χρόνο, µε τη χρήση τεχνικών µηχανικής µάθησης. Σκοπός της θα είναι
να ανοίξει νέους δρόµους στην επεξεργασία και στην κατηγοριοποίηση των
δεδοµένων, καθώς και στην πρόβλεψη της συµπεριφοράς των πελατών. Η
δυνατότητα της εύκολης χρήσης δεδοµένων από ποικίλες πηγές στο ∆ιαδίκτυο θα
αυξήσει την ακρίβεια των τεχνικών Προβλεπτικής Ανάλυσης, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργηθούν νέες παράµετροι τιµολόγησης, µε δικαιότερο και πιο εξατοµικευµένο
χαρακτήρα.

Θα

υποστηρίζει

λειτουργίες,

όπως

είναι

η

Ενσωµάτωση,

η

Μοντελοποίηση και η ∆ιανυσµατοποίηση των Big Data. Τελικά, ενισχύοντας την
επιχειρηµατική ευφυΐα των ασφαλιστικών εταιρειών, η πλατφόρµα θα συµβάλλει
στην προστασία της κοινωνίας κινδύνων, στην οποία όλοι εντάσσονται, ασφαλιστικές
εταιρείες, πελάτες και Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι.
Με την πλατφόρµα «Delta Mining», οι ενδιαφερόµενες ασφαλιστικές εταιρείες θα
αποκτήσουν ουσιαστικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού (βλ. λειτουργικά
κόστη, σχέση µε την πελατειακή βάση, θέση στην αγορά, κλπ.).
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Big Data and Predictive Analysis in Auto Insurance
Keywords: Big Data, Open Data, Business Intelligence, Data Mining, Predictive
Analytics, Machine Learning, Risk Assessment, Risk Management, Ιnsurance Fraud,
User-Based-Insurance, Telematics

Abstract
In 2012, the world spent $ 96 billion in investments for large amounts of data (Big
Data). The amount is expected to reach $ 232 billion in 2016. According to Gartner,
«Big data is high-volume, high-velocity and high-variety information assets that
demand cost-effective, innovative forms of information processing for enhanced
insight and decision making.» In the concept of «Big Data» is included all
information of social media, which is accessible to all via the Internet, such as photos,
videos and texts, as well as data derived from companies, institutions and
governments.
One of the purposes of this diploma thesis is to underline the significance of the
investment in Big Data and Predictive Analytics Technologies, because they can give
businesses a valuable window into valuable streams of information, such as customer
purchasing habits. As the presence of the Internet of Things (IoT) — such as
connected devices, sensors and smart machines — grows, the ability of things to
generate new types of real-time information and to actively participate in an
industry’s value stream will also grow. A company’s biggest database isn’t the
transaction, CRM, ERP or other internal database. Rather it’s the Web itself and the
world of exogenous data, now available from syndicated and open data sources.
The case study in this paper is the insurance sector and particularly, the auto
insurance sector. Since the Insurance sector relies on data, the specific case study was
not selected randomly. Especially nowadays, that the auto insurance industry is facing
an unprecedented number of challenges brought on by heavy price competition and
increased claims costs, the need for better underwriting and risk management is
greater than ever.
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The main purpose of this diploma thesis is to analyze all the potentials that Big
Data can generate for the auto insurance sector and the underwriting process, by
creating new risk categories and using more parameters in calculating the risk
involved in each insurance application, in order to suggest fair and personalized
premiums. Predictive analytics find application in multiple areas such as policy risk
scoring, claim fraud detection, referral scoring and score based customer
segmentation for marketing and service purposes.
In the final section of this thesis, we analyze the design and implementation of a big
data analytics product, named «Delta Mining», with a focus on the auto insurance
sector. This product will support features, such as data cleansing, data modelling,
vectorization and predictive elements dedicated to the insurance risk management and
marketing. Also, the proposed platform aims to simplify the integration and
deployment of «live» big data analytics into business processes of insurance
companies. The proposed platform will provide a complete collaborative predictive
analytics solution, which will enable the existing company's IT personnel to build
predictive models, to score those models with huge data sets and help existing
company's IT personnel with low expertise in data analytics, to understand
fundamental concepts, such as object vectorization, and thus effectively perform tasks
such as the preparation of data, apply different machine learning algorithms for
predictive analysis and train classification models.
Since the first pay-as-you-drive experiment by Progressive Insurance in 1998,
almost everything has changed with telematics and big data technology. Big Data, in
general, have the potential to revolutionize the industry and give insurers a way to
gain a competitive edge. Information technology and analytics are essential tools to
helping insurers succeed with these efforts.
The goal is to simplify the application of complex machine learning, pattern
recognition and data mining techniques in risk management, implementing a platform
that helps insurance organizations to estimate risk, thus having competitive
advantages in terms of cost, customer relationships (customer satisfaction), and
market leadership.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή

Η χρησιµοποίηση δεδοµένων στη λήψη σωστών, δίκαιων, έγκυρων και έγκαιρων
αποφάσεων έχει αναχθεί σε «εκ των ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις
περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισµούς. Ταυτόχρονα, τα τελευταία
χρόνια, µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρµογών, όπως η εξάπλωση των
κοινωνικών δικτύων, η εκτεταµένη χρήση «έξυπνων» συσκευών, η εγκατάσταση
αισθητήρων κλπ., ο όγκος και η µορφή των δεδοµένων έχει αλλάξει δραµατικά, ενώ
οι δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας αυτών είναι εντυπωσιακές. Οι όροι
«Επιχειρηµατική Ευφυΐα»,

«Μεγάλα» και

«Ανοιχτά» ∆εδοµένα,

«Εξόρυξη

∆εδοµένων», «Μηχανική Μάθηση», «Προβλεπτική Ανάλυση» κλπ., βρίσκονται στην
καθηµερινή δραστηριότητα των IT τµηµάτων, µικρών και µεγάλων οργανισµών.
Αρχικά, αφού µελετηθεί η σχετική βιβλιογραφία, θα γίνει µια προσπάθεια
ανάλυσης των παραπάνω σηµαντικών όρων και εννοιών µε περιγραφή, παραδείγµατα
και εικόνες. Επίσης, θα αναλυθούν οι σηµαντικότεροι ασφαλιστικοί όροι, αφού έχει
επιλεγεί ο ασφαλιστικός κλάδος για µελέτη περίπτωσης της παρούσας διπλωµατικής
εργασίας και συγκεκριµένα, ο τοµέας των αυτοκινήτων.
Στη συνέχεια, θα περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί σήµερα η εκτίµηση
του κινδύνου των αυτοκινήτων και η προβλεπτική ανάλυση στην Ελλάδα, όσον
αφορά στον Κλάδο 10: «Aστική Ευθύνη από Χερσαία Αυτοκινούµενα Οχήµατα» και
στον Κλάδο 3:

«Χερσαία Οχήµατα Πλην Σιδηροδροµικών». Επίσης, θα

χρησιµοποιηθούν ως case studies οι κατηγορίες κινδύνου που χρησιµοποιούνται στην
ασφάλιση οχηµάτων σε άλλες χώρες. Θα συγκριθούν οι τεχνικές µε τις αντίστοιχες
στην Ελλάδα και θα εξαχθούν κάποια σηµαντικά συµπεράσµατα για το τι µπορεί να
βελτιωθεί και αναπτυχθεί µέσα από την πλήρη αξιοποίηση των δεδοµένων µεγάλου
όγκου. Ειδικά σε έναν τοµέα, όπως αυτός των ασφαλειών, ο οποίος στηρίζεται
σχεδόν εξ ολοκλήρου σε δεδοµένα.
Στο τελευταίο κεφάλαιο, θα αναλυθεί µια πλατφόρµα προβλεπτικής ανάλυσης µε
χρήση δεδοµένων µεγάλου όγκου σε πραγµατικό χρόνο, καθώς η άντληση
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οικονοµικού κέρδους από µια τέτοια διαδικασία αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση
για τις εταιρείες που διαχειρίζονται τέτοια, µεγάλου όγκου, δεδοµένα.
Βασικός σκοπός της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας είναι να περιγράψει
τρόπους, οι οποίοι θα µπορούσαν να επιτρέψουν στο προσωπικό ασφαλιστικών
εταιριών και φορέων να δηµιουργήσουν προβλεπτικά µοντέλα και να τα
χρησιµοποιήσουν, προκειµένου να επεξεργαστούν µεγάλες ποσότητες δεδοµένων και
να δηµιουργήσουν νέες, πιο αποτελεσµατικές, κατηγορίες κινδύνων. Θα είναι ένα
σηµαντικό βήµα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά γενικότερα, να κάνει ένα βήµα
µπροστά, προς τα ευρωπαϊκά µοντέλα και πρότυπα, τιµολογώντας καλύτερα τους
κινδύνους, δηµιουργώντας νέες κατηγορίες κινδύνων και προτείνοντας πιο «σωστά»,
δίκαια και εξατοµικευµένα ασφάλιστρα, σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.
Το συγκεκριµένο θέµα δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η σηµασία των Μεγάλων
∆εδοµένων είναι τεράστια για όλες τις επιχειρήσεις παγκοσµίως, ιδιαίτερα για τις
ασφαλιστικές, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στηρίζονται σχεδόν εξ
ολοκλήρου σε αυτά. Τα όσα αναλύονται στην παρούσα διπλωµατική εργασία
αποτελούν το µέλλον της ασφαλιστικής αγοράς, άποψη µε την οποία συµφωνούν όλα
τα στελέχη του χώρου, όπως θα γίνει κατανοητό και παρακάτω. Φυσικά όµως,
υπήρχε και τεράστιο προσωπικό ενδιαφέρον. Τελειώνοντας τις Πανελλήνιες
εξετάσεις, πριν από 6 χρόνια, συµµετείχα και επέτυχα στις εξετάσεις των
Ασφαλιστικών Συµβούλων, υπό την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων
∆ιαµεσολαβούντων, µε εποπτική αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αργότερα, το 2011
υπό την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων συµµετείχα και επέτυχα
στις εξετάσεις των Ασφαλιστικών Πρακτόρων. Σήµερα, από το 2012, εργάζοµαι στην
οικογενειακή επιχείρηση ασφαλιστικών συµβούλων Delta & Brokers, µε µεγάλο
ενδιαφέρον πάνω στην ασφαλιστική επιστήµη, στον νόµο των µεγάλων αριθµών και
στην εκτίµηση και τη διαχείριση κινδύνων. Έχοντας συµµετάσχει σε δεκάδες
ασφαλιστικά σεµινάρια, έχοντας ήδη ξεκινήσει το χτίσιµο προσωπικής βάσης
πελατών και έχοντας αναλάβει στην εταιρεία και το τµήµα εκπαίδευσης, είναι άκρως
ενδιαφέρουσα η βαθειά, περαιτέρω µελέτη του πεδίου ενδιαφέροντός µου και η
προσπάθεια για τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας, η οποία έχει τη δυνατότητα να
ανεβάσει την ασφαλιστική αγορά, στο χώρο της υποχρεωτικής ασφάλισης, ένα
επίπεδο παραπάνω. Σίγουρα, περιθώρια υπάρχουν.
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Το επιλεγόµενο θέµα εντάσσεται στο Θεµατικό Πεδίο:
Αξιοποίηση δεδοµένων µεγάλου όγκου (big data) στην ανάλυση συναισθήµατος
και εξόρυξη απόψεων (sentiment analysis and opinion mining).
Εφαρµογές
(α) στην επιχειρηµατική ευφυΐα (business intelligence)
(β) στο marketing
1.1.

1.1. Τεχνικές Συλλογής ∆εδοµένων και Μεθοδολογία
Για την καλύτερη κατανόηση και µελέτη του θέµατος, παρακολουθήθηκαν ειδικά
σεµινάρια, σε πραγµατικό χρόνο, από το Πανεπιστήµιο του Illinois, µέσα στο
διαδικτυακό τόπο του Coursera, από τον καθηγητή Jiawei Han. Αυτά αφορούσαν τα
Big Data και τη γενικότερη διαδικασία Εξόρυξης ∆εδοµένων.
Επίσης, µελετήθηκε εις βάθος η σχετική βιβλιογραφία, όσον αφορά στα Big Data,
αλλά και τα ασφαλιστικά ζητήµατα.
Προκειµένου να συλλεχθούν δεδοµένα, στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής
εργασίας, ακολουθήθηκαν τεχνικές ποιοτικής έρευνας. Συγκεκριµένα, οµάδα
εστίασης και συνεντεύξεις.
Οµάδα εστίασης: Οι οµάδες εστίασης αποτελούν µια µέθοδο συλλογής δεδοµένων,
η οποία ανήκει στις ποιοτικές τεχνικές έρευνας. Τα δεδοµένα συλλέγονται µέσω µιας
ηµι-δοµηµένης διαδικασίας συνέντευξης, η οποία διεξάγεται σε επίπεδο οµάδας. Οι
οµάδες εστίασης ρυθµίζονται από τον ηγέτη της οµάδας και χρησιµοποιούνται εν
γένει για να συλλεχθούν δεδοµένα για ένα συγκεκριµένο ζήτηµα. Αφορά συνήθως
ένα µικρό αριθµό επιλεγµένων ατόµων (συνήθως 8-12), αλλά όπως σηµειώνει ο
Morgan (1996), µπορεί να υπάρξουν αίτια που να υποστηρίζουν την ανάγκη για
µικρότερες ή λίγο µεγαλύτερες οµάδες εστίασης.1 Λόγω των ιδιαίτερων αναγκών της
παρούσας εργασίας, πραγµατοποιήθηκε µια οµάδα εστίασης 15 Κορυφαίων
Ασφαλιστικών Συµβούλων, µε πολυετή πείρα πάνω σε θέµατα ασφαλίσεων
αυτοκινήτου, υγείας και λοιπών κλάδων, εκτίµησης κινδύνων και τιµολογήσεων.
1

Morgan David, «Focus Groups», Annual Review of Sociology, Vol.22, Annual Reviews, 1996, σελ.
129-152
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Η συγκεκριµένη τεχνική επιλέχθηκε για να αναλυθεί ένα θέµα για το οποίο δεν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τεχνικές παρατήρησης (όπως π.χ. στάσεις και λήψη
αποφάσεων). Αφορά δεδοµένα, τα οποία προέρχονται από την εµπειρία ανθρώπων
του ασφαλιστικού χώρου. Εκείνοι νοιώθουν τον «παλµό» της ασφαλιστικής αγοράς
και έχοντας ο καθένας πολύ υψηλό ακαδηµαϊκό επίπεδο, στα ασφαλιστικά ζητήµατα,
καθώς και γνώσεις για το διεθνές «γίγνεσθαι», µπόρεσαν να προτείνουν πολύ
χρήσιµες ιδέες για την ανάπτυξη του κλάδου του αυτοκινήτου, µε την καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση των Big Data.
Η µέθοδος της οµάδας εστίασης έχει ως απαρχή τη δεκαετία του 1940, µέσω του
έργου των Merton και Fiske, οι οποίοι χρησιµοποίησαν τη συγκεκριµένη µέθοδο για
να πραγµατοποιήσουν µελέτες κοινού.2

Συνεντεύξεις: Η συνέντευξη αποτελεί µια µέθοδο συλλογής δεδοµένων, η οποία
ανήκει, επίσης, στις ποιοτικές τεχνικές έρευνας. Είναι µια διαδικασία, η οποία
επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες και δεδοµένα µέσα από την
ανάλυση του λόγου επιλεγµένων, αλλά χαρακτηριστικών, περιπτώσεων. Είναι ένα
ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιµοποιείται ως µέσο συλλογής πληροφοριών,
ελέγχου και ερµηνείας των ερευνητικών ερωτηµάτων µιας έρευνας. Οι συνεντεύξεις
«φωτίζουν», δηλαδή επιτρέπουν την πρόσβαση στον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι τα
πράγµατα, στις σκέψεις τους, στις στάσεις και τις απόψεις που κρύβονται πίσω από
τη συµπεριφορά τους.
Γενικά, η συνέντευξη στηρίζεται στην ελεύθερη κι ανοιχτή επικοινωνία και
προϋποθέτει κάποια σχέση ανάµεσα στον συνεντευκτή και τον ερωτώµενο και ως
τεχνική άντλησης δεδοµένων βοηθά τον ερευνητή όχι απλώς να πλησιάζει εις βάθος
το θέµα του, αλλά και να αξιοποιεί εµπειρίες και συναισθήµατα και γενικά,
συναισθηµατικού τύπου δεδοµένα. Με άλλα λόγια, η συνέντευξη είναι ένας τρόπος
για να ανακαλύψει ο ερευνητής τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι ερωτώµενοι.
Ως εργαλείο έρευνας παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα, διότι δίνει ευκαιρίες να
διευκρινιστούν κάποιες απαντήσεις και να γίνουν επιπλέον ερωτήσεις, δίνοντας, έτσι,
2

Social Policy: Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνική Θεωρία, «Οµάδες Εστίασης»,
http://socialpolicy.gr/2014/03/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82.html, Ανακτήθηκε 67-2015
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τη δυνατότητα για εµβάθυνση, όπου ήταν αδιευκρίνιστα όσα λέχθηκαν και λόγω της
αµεσότητάς της βρίσκει, συνήθως, µεγάλη αποδοχή από τους συµµετέχοντες σε µια
έρευνα.3
Για τους παραπάνω λόγους, επιλέχθηκε η συγκεκριµένη τεχνική ευρέως, στα
πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν 6
συνεντεύξεις, κυρίως µε ανώτερα στελέχη κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών στον
κλάδο του αυτοκινήτου, αλλά και µε παράγοντα της µοναδικής εταιρείας Big Data
στην Ελλάδα, την «Forecast». Το είδος των πραγµατοποιηθέντων συνεντεύξεων
είναι: Τυποποιηµένες – Ηµιδοµηµένες.

3

Κεδράκα
Κατερίνα,
«Μεθοδολογία
Λήψης
https://docs.google.com/document/d/1Ns81KOslEHm0PKruMXSgV-xe9gtye6Nppx2KgROlBs/edit?hl=en, Ανακτήθηκε 6-7-2015

Συνέντευξης»,

6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Big Data (Μεγάλα ∆εδοµένα) - Open Data (Ανοιχτά ∆εδοµένα)
2.1.

Oren Etzioni: Τα πρώτα βήµατα των Μεγάλων ∆εδοµένων πριν την
επινόηση του όρου «Big Data». To παράδειγµα της «Farecast».

Το 2003, ο Oren Etzioni, χρειαζόταν να µεταβεί αεροπορικώς από το Seattle στο
Los Angeles για το γάµο του µικρότερου αδερφού του. Αρκετούς µήνες πριν από τη
µεγάλη µέρα, πραγµατοποίησε την αγορά του αεροπορικού του εισιτηρίου
διαδικτυακώς, θεωρώντας πως όσο νωρίτερα εξασφάλιζε την κράτηση, τόσο λιγότερο
θα του κόστιζε. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, είχε την περιέργεια να µάθει αν έκανε
την καλύτερη επιλογή, µε αποτέλεσµα να ρωτήσει έναν συνεπιβάτη του, ο οποίος
καθόταν στη διπλανή θέση, πόσο κόστισε το δικό του εισιτήριο, καθώς και πότε το
αγόρασε. Όπως αποδείχθηκε, εκείνος είχε πληρώσει αρκετά λιγότερα χρήµατα από
τον Etzioni, παρόλο που είχε προµηθευτεί το εισιτήριό του µήνες αργότερα.
Εξοργισµένος, συνέχισε να κάνει την ίδια ερώτηση και σε άλλους συνεπιβάτες. Οι
περισσότεροι εξ’ αυτών, είχαν πληρώσει λιγότερα.
Για τους περισσότερους, η αίσθηση της οικονοµικής πλάνης θα καταλάγιαζε από
τη στιγµή που το αεροπλάνο θα απογειωνόταν. Όµως, ο Etzioni, είναι ένας από τους
πλέον καταξιωµένους Αµερικανούς επιστήµονες στο χώρο της πληροφορικής. Για
εκείνον, ο κόσµος αποτελείται από µία σειρά θεµάτων και εφαρµογών Big Data, που
µπορεί ο ίδιος να λύσει. Από το 1986 και την αποφοίτηση του από το Harvard, ως ο
πρώτος απόφοιτος µε ειδικότητα στην πληροφορική, ανέπτυσσε συνεχώς την
ικανότητα του στην προσέγγιση τέτοιων προβληµάτων, έχοντας µάλιστα ξεκινήσει
αρκετές εταιρείες µεγάλων δεδοµένων, πριν καν γίνει γνωστός ο όρος «Big Data».
Όταν ο Etzioni επέστρεψε στην κατοικία του, ήταν αποφασισµένος να βρει έναν
τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι θα γνώριζαν αν η τιµή ενός εισιτηρίου που βλέπουν
στο διαδίκτυο είναι συµφέρουσα ή όχι. Οι τιµές των αεροπορικών εισιτηρίων
διαφέρουν αρκετά, ανάλογα µε χιλιάδες παράγοντες, οι οποίοι είναι γνωστοί µόνο
στις αεροπορικές εταιρείες. Ο Etzioni κατέληξε στο ότι δεν χρειαζόταν να
αποκρυπτογραφήσει τις διαφορές αυτές και να εντοπίσει τις αιτίες τους. Αντιθέτως,
έπρεπε απλά να προβλέψει αν η τιµή που εµφανίζεται στο σύστηµα είναι πιο πιθανό
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να µειωθεί ή να αυξηθεί στο µέλλον. Θεώρησε πως κάτι τέτοιο είναι πιθανό να γίνει
αναλύοντας όλες τις πωλήσεις εισιτηρίων για µια συγκεκριµένη διαδροµή και
εξετάζοντας τις τιµές, ανάλογα µε τον αριθµό των ηµερών πριν από την αναχώρηση.
Αν η µέση τιµή του εισιτηρίου είχε µειωτικές τάσεις, τότε θα είχε νόηµα για τους
επιβάτες να περιµένουν και να προβούν σε αγορά αργότερα. Αν είχε αυξητικές
τάσεις, όπως συνήθως, το σύστηµα θα πρότεινε να αγοραστεί το εισιτήριο αµέσως.
Με άλλα λόγια, αυτό που χρειαζόταν ήταν µια παραλλαγµένη εκδοχή της άτυπης
έρευνας που διενήργησε ο Etzioni στον αέρα.
Χρησιµοποιώντας ένα δείγµα από 12.000 παρατηρήσεις τιµών, οι οποίες
αποκτήθηκαν από µια ταξιδιωτική ιστοσελίδα µέσα σε διάστηµα 41 ηµερών, ο
Etzioni δηµιούργησε ένα προβλεπτικό µοντέλο µε το οποίο βοηθούσε τους επιβάτες
να γλυτώσουν αρκετά χρήµατα από τις κρατήσεις τους. Το συγκεκριµένο µοντέλο δεν
παρείχε καµµία απάντηση σχετικά µε το «γιατί», αλλά το «τι». ∆ηλαδή, δεν είχε
καµµία γνώση σχετικά µε τις µεταβλητές που επηρεάζουν την τιµολογιακή πολιτική
των αεροπορικών εταιρειών, όπως ο αριθµός των ελεύθερων θέσεων, η εποχικότητα,
διάφορες προσφορές κτλπ. Βάσιζε τις προβλέψεις του µόνο σε αυτό που γνώριζε: στις
πιθανότητες που συνέλεγε από τα δεδοµένα άλλων πτήσεων. «Να αγοράζει κανείς ή
να µην αγοράζει, αυτό είναι το ερώτηµα», συλλογιζόταν ο Etzioni και για αυτόν το
λόγο ονόµασε το ερευνητικό του έργο Άµλετ.
Αυτό το µικρό πρόγραµµα εξελίχθηκε σε µια νέα επιχείρηση, υποστηριζόµενη από
σοβαρά επιχειρηµατικά κεφάλαια, την Farecast. Προβλέποντας το κατά πόσο η τιµή
ενός αεροπορικού εισιτηρίου ήταν πιθανότερο να αυξηθεί ή να µειωθεί, η Farecast
έδωσε στους καταναλωτές τη δύναµη και τη δυνατότητα της επιλογής σχετικά µε το
πότε θα πατήσουν το τελικό κουµπί της αγοράς. Τους όπλισε µε πληροφορίες στις
οποίες δεν είχαν ποτέ άλλοτε πρόσβαση. Με κανέναν τρόπο.
Για την επιτυχή λειτουργία του, το σύστηµα χρειαζόταν πολλά δεδοµένα. Για να
βελτιώσει λοιπόν την απόδοσή του, ο Etzioni πήρε στα χέρια του µία από τις
εταιρικές

βάσεις

δεδοµένων

κρατήσεων

πτήσεων.

Με

τις

συγκεκριµένες

πληροφορίες, το σύστηµα µπορούσε πλέον να κάνει προβλέψεις βασισµένες σε κάθε
θέση, σε κάθε πτήση για τις περισσότερες διαδροµές στον αµερικάνικο εναέριο χώρο,
σε διάστηµα µεγαλύτερο του έτους. Η Farecast άρχισε τότε να εξετάζει περισσότερες
από 200 δισεκατοµµύρια πτήσεις για να κάνει τις προβλέψεις της. Μέχρι το 2012, το
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σύστηµα είχε φθάσει να έχει ποσοστό επιτυχίας 75%. Μάλιστα, κατά µέσο όρο,
κέρδιζε στους καταναλωτές περίπου 50 δολάρια ανά εισιτήριο.

2.2.

Big Data: Άφησε τα δεδοµένα να µιλήσουν

Η Farecast αποτέλεσε την επιτοµή εταιρείας µεγάλων δεδοµένων και ήταν ένα από
τα πρώτα τρανά παραδείγµατα της κατεύθυνσης στην οποία οδηγούµασταν. Άρχιζε
να γίνεται φανερό πως τα δεδοµένα δεν είναι στατικά, µονοσήµαντα και έωλα, όπου η
χρησιµότητά τους εξαντλείται µόνο στο σκοπό για τον οποίο εξ αρχής συλλέχθηκαν.
Αντίθετα, τα δεδοµένα, σταδιακά, εξελίχθηκαν σε µια βοήθεια ζωτικής σηµασίας για
τις επιχειρήσεις και σε µια πρώτη ύλη, η οποία προσδίδει τεράστια οικονοµική αξία.
Στην

πραγµατικότητα,

µε

τη

σωστή

νοοτροπία,

µπορούν

έξυπνα

να

επαναχρησιµοποιηθούν για να αποτελέσουν πηγή έµπνευσης και νέων υπηρεσιών. Τα
δεδοµένα µπορούν να αποκαλύψουν τεράστια µυστικά σε εκείνους που έχουν την
αρµόζουσα ταπεινότητα, προθυµία και τα εργαλεία για να τα «διαβάσουν».
Όχι µόνο ο κόσµος κατακλύζεται από πληροφορίες, όσο ποτέ άλλοτε, αλλά µάλιστα
αυτός ο όγκος αυξάνεται όλο και περισσότερο. Η αλλαγή κλίµακας οδήγησε και σε
αλλαγή κατάστασης. Η ποσοτική αλλαγή οδήγησε µε τη σειρά της σε µια ποιοτική!
Τα µεγάλα δεδοµένα αναφέρονται σε πράγµατα που κάποιος µπορεί να κάνει σε
µεγάλη κλίµακα, αλλά όχι σε µικρότερη, µε σκοπό να εξάγει σηµαντικά
συµπεράσµατα και ιδέες, ή να δηµιουργήσει νέες µορφές αξιών, σε τέτοιο βαθµό
ώστε να επηρεάσει αγορές, οργανισµούς, τις σχέσεις µεταξύ των πολιτών και των
κυβερνήσεων και πολλά άλλα. Αυτό όµως είναι µόνο η αρχή. Η εποχή των µεγάλων
δεδοµένων έρχεται να προκαλέσει γενικά τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούµε µε
τον κόσµο. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως η κοινωνία οφείλει να αποβάλλει
κάποιες από τις εµµονές της σχετικά µε την «αιτιότητα» των πραγµάτων, µε
αντάλλαγµα κάποιους απλούς, αλλά τόσο σηµαντικούς, συσχετισµούς. Το να µην
γνωρίζει το «γιατί» αλλά το «τι». Πρόκειται για µια πολύ µεγάλη αλλαγή που έρχεται
να µεταλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται την ίδια την
πραγµατικότητα.4

4

Μayer - Schönberger Victor, Cukier Kenneth, «Big Data: A Revolution That Will Transform How
We Live, Work and Think», εκδ. John Murray, London, 2013, σελ.3-5

9

Σύµφωνα µε τον Mayer – Schönberger Victor, ο όρος Big Data είναι αρκετά
ασαφής, για αυτό προσπαθεί να τον αποσαφηνίσει ως εξής: «Τα Μεγάλα ∆εδοµένα
συχνά περιγράφονται ως οµάδες τεράστιων δεδοµένων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί
περισσότερο από την ικανότητα των ανθρώπων στο να διαχειριστούν και να αναλυθούν
µε τα παραδοσιακά εργαλεία επεξεργασίας». Όσοι ορισµοί κι αν εντοπιστούν σε
διάφορα βιβλία, µια σχεδόν παγκόσµια περιγραφή, η οποία είναι κοινά αποδεκτή από
την πλειονότητα αυτών που προωθούν την Ιδέα των Μεγάλων ∆εδοµένων είναι η
εξής: Τα Μεγάλα ∆εδοµένα ορίζουν µια κατάσταση κατά την οποία οµάδες
δεδοµένων έχουν αναπτυχθεί σε τέτοια πελώρια µεγέθη, ώστε οι συµβατικές
τεχνολογίες πληροφορίας δεν µπορούν πλέον να διαχειριστούν αποτελεσµατικά είτε
το µέγεθος της οµάδας των δεδοµένων αυτών, είτε την κλίµακα και την ανάπτυξή
τους. Τα βασικά προβλήµατα είναι η απόκτηση, η αποθήκευση, η αναζήτηση, ο
διαµοιρασµός, η αναζήτηση και η οπτικοποίηση των δεδοµένων.
Μάλιστα, η έννοια έχει αναπτυχθεί περαιτέρω, σε βαθµό που τα Mεγάλα ∆εδοµένα
δεν αναφέρονται µόνο στο µέγεθος των δεδοµένων, αλλά και στη διαδικασία
αξιοποίησής τους. Έχει γίνει συνώνυµη ακόµα και µε άλλες επιχειρηµατικές έννοιες,
όπως είναι η «επιχειρηµατική ευφυΐα», «analytics» και «data mining», οι οποίες θα
αναλυθούν στο επόµενο κεφάλαιο.5
Ο όρος λοιπόν δεν αφορά µόνο το µέγεθος, τον τύπο ή το είδος των δεδοµένων,
αλλά ένα σύνολο διαδικασιών που απαιτούν γνώσεις πληροφορικής, στατιστικής,
µηχανικής εκµάθησης και διοίκησης επιχειρήσεων, που απλά εµπλέκουν και
χρησιµοποιούν δεδοµένα.6

2.3.

Τα χαρακτηριστικά των Μεγάλων ∆εδοµένων: Τα 3 V’s

Πολύ σπάνια µπορεί να υπάρξει µια συζήτηση γύρω από τα Μεγάλα ∆εδοµένα, η
οποία να µην κάνει αναφορά στα 3 “V”, ως τα διακριτικά χαρακτηριστικά τους. Αυτά
είναι η «Ποσότητα» (Volume), η «Ποικιλία» (Variety) και η «Ταχύτητα» (Velocity).
Τα συγκεκριµένα στοιχεία διαφοροποιούν τα Μεγάλα ∆εδοµένα από όλες τις

5

Ohlhorst Frank J., Big Data Analytics: Turning Big Data into Big Money, εκδ. John Wiley & Sons,
New Jersey, 2013, σελ. 1-2
6

«Data Science», Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας,
∆ιαθέσιµο στο: http://analytics.dmst.aueb.gr/?q=node/1, Ανακτήθηκε 5-1-2015
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παραδοσιακές προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή, αποθήκευση,
διαχείριση και ανάλυση των δεδοµένων.
Ποσότητα: Το µέγεθος των δεδοµένων
Ποικιλία: Οι πηγές των δεδοµένων και τύποι των δεδοµένων
Ταχύτητα: Η ταχύτητα της επεξεργασίας και ο ρυθµός αλλαγής

2.3.1. Ποσότητα (Volume)
Εικόνα 2.1. Ο ρυθµός ανάπτυξης του µεγέθους των παγκόσµιων δεδοµένων
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Το 2004, το συνολικό µέγεθος των δεδοµένων που ήταν αποθηκευµένο σε
ολόκληρο τον Παγκόσµιο Ιστό ήταν 1 petabyte, ισοδύναµο δηλαδή µε 100 χρόνια
όλου του περιεχοµένου της τηλεόρασης. Μόλις 7 χρόνια µετά, το 2011, η παγκόσµια
αποθηκευµένη πληροφορία έφθασε το 1 zettabyte (1024 exabytes, κάθε ένα από τα
οποία αντιστοιχεί σε 1024 petabytes), δηλαδή 36 εκατοµµύρια χρόνια υψηλής
ανάλυσης βίντεο (HD).7 Είναι άκρως εντυπωσιακό το γεγονός πως, εν έτει 2015, τα
δεδοµένα που µεταφέρονται καθηµερινά στο ∆ιαδίκτυο ξεπερνούν τα 3,3 exabytes
κάθε ώρα! Κάτι τέτοιο σηµαίνει πως µέσα σε ένα έτος µεταφέρονται περισσότερα
από 27 zettabytes παγκοσµίως!8
Μάλιστα, όσο περνάνε τα χρόνια, ο ρυθµός της ανάπτυξης θα εντείνεται συνεχώς.
Σύµφωνα και µε τη Sarah Spiekermann, καθηγήτρια των συστηµάτων πληροφορίας
στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης, όσο προχωρούµε στην εποχή του πανταχού παρόντα
υπολογιστή (ubiquitous computing), το ∆ιαδίκτυο, µε την παραδοσιακή µορφή του,
σταδιακά θα µετεξελιχθεί στο «∆ιαδίκτυο των Αντικειµένων» (Internet of things),
έννοια η οποία προέρχεται από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και
διατυπώθηκε πρώτη φορά το 2000.9
Ο πανταχού παρών υπολογιστής αποτελεί το όραµα του Μark Weiser, για έναν
κόσµο εµπλουτισµένο µε υπολογιστικά συστήµατα, τα οποία θα παρέχουν
πληροφορίες πάντα και παντού. Σε αντίθεση µε τον «παραδοσιακό» υπολογιστή, ο
οποίος είναι σαν ένα γυάλινο κουτί, όπου το µόνο που µπορεί να κάνει ο χρήστης
είναι να πατάει πλήκτρα και να βλέπει το αποτέλεσµα, οι εφαρµογές του πανταχού
παρόντα υπολογιστή διασυνδέουν τον πραγµατικό κόσµο µε ηλεκτρονικούς. ∆ηλαδή,
αναφέρεται σε οποιαδήποτε τεχνολογία υπολογιστών, η οποία επιτρέπει τη διάδραση
ανθρώπου – υπολογιστή µακριά από έναν σταθµό εργασίας, όπως είναι για
παράδειγµα τα laptops, τα tablets, τα κινητά τελευταίας γενιάς και η υποδοµή
ασύρµατης

δικτύωσης

wi-fi,

3G

και

4G.

Η

έννοια

της διάχυτης

υπολογιστικής αναφέρεται στη σύγκλιση και σύνθεση των τεχνολογιών χωρίς ο

7

Kalyvas James R., Overly Michael R., «Big Data: A Business and Legal Guide», εκδ. CRC Press,
2015, σελ. 2-5
8
9

«The Internet in Real Time» http://www.webpagefx.com/internet-real-time/, Aνακτήθηκε 8-1-2015

Uckelmann Dieter, Harrison Mark, Michahelles Florian, «Architecting the Internet of Things», εκδ.
Springer, 2011, σελ. 25
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χρήστης να γνωρίζει καν την ύπαρξή τους.10
Σε δεύτερο επίπεδο, το «∆ιαδίκτυο των Αντικειµένων», αν και έχει να κάνει επίσης
µε τη σύνδεση του φυσικού κόσµου µε τον εικονικό, δεν αναφέρεται σε κάποιας
µορφής επικοινωνία µεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή, αλλά σε αυτήν καθαυτή τη
διασύνδεση των ίδιων των υπολογιστικών συστηµάτων µεταξύ τους. Συγκεκριµένα,
σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, είµαστε στην αρχή µιας νέας
επανάστασης, αφού σύντοµα, το ταχύτατα αυξανόµενο πλήθος των ανθρώπων που
«σερφάρουν» στο ∆ιαδίκτυο θα ξεπεραστεί από το πλήθος των άψυχων αντικειµένων
που θα επικοινωνούν µεταξύ τους «on line». Από τη συγκεκριµένη Σύνοδο έχουν
περάσει 10 χρόνια και ήδη στα κινητά τηλέφωνα υπάρχουν λειτουργίες αναγνώρισης,
οι οποίες αναµεταδίδουν συνεχώς πληροφορίες, όπως είναι η τοποθεσία µας. Επίσης,
ηλεκτρονικές ετικέτες έχουν τοποθετηθεί ήδη σε πολλά προϊόντα και τα αντικείµενα
µπορούν να εντοπισθούν οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αφού οι ετικέτες αυτές είναι
τόσο µικρές όσο ένας κόκκος άµµου και θα µπορούσαν να προσαρµοστούν
οπουδήποτε.
Εικόνα 2.2. Το ∆ιαδίκτυο των Αντικειµένων και το πώς συνδέει τον κόσµο 11

Dix F., Abowd G, Beale R., «Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή», 3η έκδοση, Αθήνα: Γκιούρδας,
2007, σελ. 716-730
10

11

Αρχείο εικόνας, http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Internet_of_Things.jpg, Ανακτήθηκε 81-2015
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Το ∆ιαδίκτυο των Αντικειµένων (The Internet of Things) θα είναι το αποκορύφωµα
της προσπάθειας για την ολοκλήρωση και αυτοµατοποίηση των υπηρεσιών που
παρέχουν τα ενσωµατωµένα συστήµατα παντός είδους. Το ∆ιαδίκτυο θα γίνει
διαδραστικό, ένα τεράστιο ιεραρχικά οργανωµένο «νευρικό σύστηµα», το οποίο θα
απολήγει σε συσκευές µε αισθητήρες και ενεργοποιητές (actuators) που θα
συνεργάζονται για έξυπνες υπηρεσίες για την υγεία, τις µεταφορές, τη διανοµή,
κατανάλωση ενέργειας κτλπ. Πλέον το ∆ιαδίκτυο δε θα παρέχει µόνο απλές
πληροφορίες, αλλά και απαντήσεις σε προβλήµατα και γνώσεις, στηριζόµενες στην
επεξεργασία αποθησαυρισµένων γνώσεων και πληροφοριών. Ο συνδυασµός του
∆ιαδικτύου των αντικειµένων και κινητών υπηρεσιών, ανοίγει το δρόµο σε αυτό που
ονοµάζουµε «διάχυτη νοηµοσύνη».12
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως η ποσότητα των δεδοµένων που
αποθηκεύονται και αναλύονται αυξάνεται ραγδαία µε τα χρόνια, όσο όλο και
περισσότερα αντικείµενα εξοπλίζονται µε υπολογιστικά συστήµατα και αισθητήρες,
που παράγουν και µεταδίδουν δεδοµένα χωρίς την ανάγκη της ανθρώπινης
αλληλεπίδρασης. Ανεξαρτήτως λοιπόν από το πώς και το γιατί, όλο και περισσότερα
δεδοµένα έρχονται να απαντήσουν στο «τί» και η ανάγκη για τη σοφή και
αποτελεσµατική διαχείρισή τους όλο και αυξάνεται.13

2.3.2. Ποικιλία (Variety)
Η «Ποσότητα» δεν είναι το µόνο χαρακτηριστικό των Μεγάλων ∆εδοµένων, µιας
και κάτι τέτοιο θα σήµαινε πως απλά παλαιότερα τα δεδοµένα ήταν λίγα και «µικρά».
Η «Ποσότητα» γεννά µια σηµαντικότερη πρόκληση για τα κέντρα που προσπαθούν
να τα διαχειριστούν: την «Ποικιλία» τους. Με την έκρηξη της τεχνολογίας, των
αισθητήρων και των «έξυπνων» συσκευών, τα δεδοµένα σε µια επιχείρηση έχουν
καταστεί περίπλοκα, καθώς δεν περιλαµβάνουν µόνο παραδοσιακά σχετικά
δεδοµένα, αλλά και ακατέργαστα, ηµιδοµηµένα και αδόµητα στοιχεία από
ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά ταχυδροµεία (e-mails), αρχεία δηµόσιων υπηρεσιών και
πάσης φύσης αισθητήρες, ενεργητικούς η παθητικούς. Μάλιστα, τα συγκεκριµένα
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«To ∆ιαδίκτυο των Αντικειµένων», ∆ιαθέσιµο στο: http://nikosictedu.blogspot.gr/2013/05/blogpost_15.html, 2013, Aνακτήθηκε 8-1-2015
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δεδοµένα δεν µπορούν να διαχειριστούν από τα παραδοσιακά συστήµατα ανάλυσης.
Είναι προφανές όµως, πως όσο περνάνε τα χρόνια, η επιτυχία ενός οργανισµού θα
βασίζεται στην ικανότητά του να εξάγει συµπεράσµατα από ποικίλα είδη δεδοµένων,
τα οποία περιλαµβάνουν και τα παραδοσιακά και τα «µη παραδοσιακά».14
Πράγµατι, ύστερα από έρευνα της NewVantage Partners το 2012 σε περισσότερες
από 50 µεγάλες εταιρείες, φάνηκε πως δεν είναι η ποσότητα αυτό που της
εντυπωσιάζει,

αλλά

η

έλλειψη

συγκεκριµένης

δοµής,

οι

ευκαιρίες

που

παρουσιάζονται και το χαµηλό κόστος της τεχνολογίας που απαιτείται. Οι εταιρίες
εστιάζουν στην ποικιλία των δεδοµένων, όχι στην ποσότητα και µάλιστα επιχειρήσεις
που για πολλά χρόνια χειρίζονταν µεγάλες ποσότητες δεδοµένων αρχίζουν τώρα και
ενθουσιάζονται µε την δυνατότητα επεξεργασίας νέων τύπων δεδοµένων, όπως είναι
η φωνή, το κείµενο, αρχεία καταγραφής, φωτογραφίες ή βίντεο. Για παράδειγµα, µια
ασφαλιστική εταιρεία µπορεί πολύ ευκολότερα να προβλέψει το επίπεδο
ικανοποίησης των πελατών της, αναλύοντας δεδοµένα «από οµιλία σε κείµενο», µέσα
από τις καταγραφές των κέντρων εξυπηρέτησης και παραπόνων. Με άλλα λόγια, οι
εταιρείες υποστηρίζουν πως µπορούν να έχουν µια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα των
πελατών και των διαδικασιών τους συνδυάζοντας αδόµητα και δοµηµένα δεδοµένα.15
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως σήµερα, υπολογίζεται, ότι το 95% όλων των
δεδοµένων που υπάρχουν παγκοσµίως, είναι αδόµητα ή ηµιδοµηµένα. Ίσως ακόµα
πιο εντυπωσιακό όµως είναι το γεγονός πως αντίστοιχες αναφορές το 2012, σε όλα τα
βιβλία που µελετήθηκαν στη βιβλιογραφία, έκαναν λόγο για 80%. Μέσα σε 3 χρόνια
δηλαδή υπήρξε µια ραγδαία αύξηση των «µη παραδοσιακών» δεδοµένων σε ένα ήδη
τεράστιο ποσοστό. Βασικά παραδείγµατα αδόµητων δεδοµένων αποτελούν οι
φωτογραφίες και τα βίντεο, τα δεδοµένα επιτήρησης, τα δεδοµένα από αισθητήρες, οι
έρευνες, οι κρατικές εκθέσεις και αναφορές, τα στοιχεία της τροχαίας, οι αναζητήσεις
στο ∆ιαδίκτυο, τα στοιχεία γεωεντοπισµού, τα στοιχεία ιστορικότητας στις κρατικές
βάσεις δεδοµένων, το «παραγόµενο από τους χρήστες περιεχόµενο» («user generated
content») των συλλογικών µέσων δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram κτλ) και
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πολλά άλλα. Με άλλα λόγια, σχεδόν η ίδια µας η καθηµερινότητα. Αν κοιτάξει κανείς
ένα κείµενο στο Twitter θα δει πως η δοµή του είναι σε επέκταση JSON (JavaScript
Object Notation). Το «πραγµατικό» κείµενο όµως και αυτό που κρύβεται πίσω από τα
γράµµατα δεν είναι δοµηµένο και σε καµµία περίπτωση εύκολα αντιληπτό από τα
παραδοσιακά συστήµατα ανάλυσης. Απουσιάζουν τα λεγόµενα «µεταδεδοµένα»
(metadata), δηλαδή οι πληροφορίες που περιγράφουν δεδοµένα, συνήθως
προκειµένου να διευκολύνεται η καταγραφή, η ταξινόµησή τους, αλλά και η
αναζήτηση πάνω σε αυτά. Πολλοί υποστηρίζουν πως «τα µεταδεδοµένα αποτελούν
τα δοµηµένα δεδοµένα για άλλα δεδοµένα», αφού τα καθιστούν κατανοητά και για
ανθρώπους και για µηχανές. Βασικό παράδειγµα µεταδεδοµένων είναι το #hashtag
στο twitter. Για να γίνουν πιο κατανοητοί οι παραπάνω όροι, ακολουθεί µια σύντοµη
περιγραφή τους:16
∆οµηµένα ∆εδοµένα
∆οµηµένα δεδοµένα είναι εκείνα που µπορούν εύκολα να οργανωθούν, να
αποθηκευτούν και να µεταφερθούν σε ένα συγκεκριµένο και καθορισµένο µοντέλο
δεδοµένων, όπως είναι το όνοµα, η ηµεροµηνία γέννησης, η διεύθυνση, το φύλο
κτλπ. Τέτοια δεδοµένα µπορούν να επεξεργαστούν, να αναζητηθούν, να συνδυαστούν
και να αναλυθούν ξεκάθαρα µέσα από λογισµικά, αλγορίθµους και υπολογιστικά
συστήµατα. Μπορούν µάλιστα να οπτικοποιηθούν µέσω διάφορων µορφών, όπως
είναι τα γραφήµατα και οι χάρτες. Παραδείγµατα αποτελούν: οι τηλεφωνικοί αριθµοί,
οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών, οικονοµικά δεδοµένα, το κουµπί «Like» στο
Facebook κτλπ. 17
Ηµι-δοµηµένα ∆εδοµένα
Ηµι-δοµηµένα δεδοµένα είναι ελαφρώς δοµηµένα δεδοµένα, τα οποία δεν έχουν
κάποια προκαθορισµένη µορφή και για αυτόν το λόγο δεν µπορούν και να
αποθηκευτούν σε µια «συσχετιστική βάση», όπως συµβαίνει µε τα δοµηµένα. Η δοµή
τους είναι ευέλικτη και ακανόνιστη, αλλά περιέχουν «ετικέτες» (tags), ή άλλα
διακριτά χαρακτηριστικά για το διαχωρισµό των σηµασιολογικών στοιχείων τους,
επιβάλλοντας µάλιστα ιεραρχία στα πεδία τους. Για αυτόν το λόγο, η δοµή τους είναι
16
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επίσης

γνωστή

ως

«αυτό-χαρακτηριζόµενη»,

µέσω

των

µεταδεδοµένων.

Παραδείγµατα αποτελούν: οι σελίδες που έχουν δηµιουργηθεί µε eXtensible Markup
Language (XML), οι οποίες κωδικοποιούν δεδοµένα σε µορφή που είναι κατανοητή
και από ανθρώπους και από µηχανές.
Αδόµητα ∆εδοµένα
Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα, τα αδόµητα δεδοµένα δεν παρουσιάζουν µια
προκαθορισµένη µορφή, ούτε µια αναγνωρίσιµη δοµή. Κάθε ξεχωριστό στοιχείο,
όπως µια φωτογραφία, ή ένα βίντεο, µπορεί να έχει µια συγκεκριµένη δοµή, αλλά δεν
µοιράζονται όλα τα στοιχεία µέσα σε µια βάση δεδοµένων τα ίδια χαρακτηριστικά.
Εποµένως, αν και µπορούν µερικές φορές να αναζητηθούν, δεν είναι εύκολο να
συνδυαστούν, να συσχετιστούν, ή να αναλυθούν υπολογιστικά. Τέτοια αδόµητα
δεδοµένα µπορούν να µετατραπούν σε δοµηµένα, µέσω κατηγοριοποίησης και
ταξινόµησης. Σηµαντικό ρόλο παίζουν και εδώ τα µεταδεδοµένα. Μάλιστα, οι
περισσότερες ιστοσελίδες µε φωτογραφίες (π.χ. Shutterstock) απαιτούν από τους
ίδιους τους φωτογράφους να προσθέσουν τουλάχιστον 5 ή 10 ετικέτες σε κάθε µία
από τις φωτογραφίες που ανεβάζουν για να είναι εύκολα προσβάσιµες και
αναζητήσιµες από άλλους χρήστες.
Οι συγκεκριµένες πηγές δεδοµένων µπορούν να παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες
για την «επιχειρηµατική ευφυΐα» (business intelligence), η οποία, όπως θα
αναλυθεί σε επόµενο κεφάλαιο, αναφέρεται στη µετατροπή των εταιρικών δεδοµένων
σε χρήσιµη πληροφορία, µέσω Big Data analytics.
Με την ανάλυση των Μεγάλων ∆εδοµένων, οι οργανισµοί µπορούν πλέον να
κάνουν συσχετίσεις και να αποκαλύψουν µοτίβα, που δεν θα µπορούσαν να
εντοπιστούν µέσω συµβατικών µεθόδων ανάλυσης των «παραδοσιακών» δεδοµένων.
Οι συσχετίσεις µπορούν να παρέχουν στην επιχείρηση εικόνα και γνώση σχετικά µε
τις εξωτερικές συνθήκες, οι οποίες έχουν άµεση επίδραση στην ίδια την επιχείρηση,
όπως είναι οι τάσεις στη µόδα, οι καταναλωτικές συµπεριφορές, η λειτουργική
αποδοτικότητα, το µέγεθος του κινδύνου που πρόκειται να αναλάβει κλπ. Επίσης, της
παρέχεται η δυνατότητα να εντοπίσει την ανεξαρτησία ή µη µεταξύ των
καταστάσεων που έχει να αντιµετωπίσει.18
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2.3.3. Ταχύτητα (Velocity)
Όπως έχει αλλάξει η «Ποσότητα» και η «Ποικιλία» των δεδοµένων που
συλλέγουµε και αποθηκεύουµε, έτσι έχει διαφοροποιηθεί και η «Ταχύτητα» µε την
οποία αυτά δηµιουργούνται και πρέπει να διαχειριστούν. Η «Ταχύτητα», δηλαδή το
πόσο γρήγορα τα δεδοµένα εµφανίζονται και αποθηκεύονται, σχετίζεται και µε τους
ρυθµούς ανάκτησής τους. Βέβαια, ενώ η γρήγορη διαχείριση όλων των δεδοµένων
είναι κάτι σίγουρα καλό και ωφέλιµο (καθώς η ποσότητα που διαχειριζόµαστε
σχετίζεται άµεσα µε το πόσο γρήγορα αυτά καταφθάνουν), η αλήθεια είναι πως η
έννοια της «Ταχύτητας» είναι στην πραγµατικότητα κάτι πολύ πιο επιβλητικό και
µεγάλο από τους παραπάνω απλουστευµένους, ίσως, ορισµούς.
Για να γίνει πλήρως κατανοητή η έννοια της «Ταχύτητας» ένας νέος τρόπος σκέψης
πρέπει να δηµιουργηθεί ακριβώς στο σηµείο εκκίνησης των δεδοµένων. Ο ορισµός,
αντί να περιορίζεται στους ρυθµούς ανάπτυξης των αποθηκευτικών χώρων των
δεδοµένων, προτείνεται να εφαρµοστεί στα δεδοµένα εν κινήσει – σε δράση («data in
motion»), δηλαδή στην ταχύτητα µε την οποία ρέουν τα δεδοµένα. Άλλωστε, στις
µέρες µας, οι επιχειρήσεις έχουν να αντιµετωπίσουν petabytes δεδοµένων αντί για
terabytes (1000 φορές µεγαλύτερο όγκο) και η ροή είναι συνεχής. Μερικές φορές, το
πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις κερδίζεται µε τον
εντοπισµό µιας τάσης, ενός προβλήµατος, µιας ευκαιρίας, δευτερόλεπτα πριν από
κάποιον άλλον, ή ακόµα και δέκατα του δευτερολέπτου. Επιπροσθέτως, όλο και
περισσότερα από τα δεδοµένα που παράγονται σήµερα έχουν µια πολύ σύντοµη
«διάρκεια ζωής». Έτσι, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ικανές να αναλύουν αυτά τα
δεδοµένα σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο, αν θέλουν να έχουν πραγµατική εικόνα της
κατάστασης που έχουν να αντιµετωπίσουν. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και
για τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να τιµολογήσουν σε πραγµατικό χρόνο έναν
κίνδυνο και να αποφασίσουν αν θα τον αναλάβουν ή όχι και κάτω υπό ποιους όρους.
Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, η real-time ανάλυση των δεδοµένων καθίσταται
ζωτικής σηµασίας. Στη συγκεκριµένη κατηγορία δεσπόζουν οι ασφαλιστικές
εταιρείες, όπου η ανάλυση κινδύνων και η ανάγκη γρήγορων αποφάσεων είναι ένα
καθηµερινό φαινόµενο.19
Η «Ταχύτητα» έχει δύο πτυχές. Η µία αντιπροσωπεύει το ρυθµό απόδοσης και
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διεκπεραίωσης των δεδοµένων, ενώ η άλλη την αδράνειά τους. Η πρώτη πτυχή
αναφέρεται στους «σωλήνες» µέσα στους οποίους κινούνται τα δεδοµένα, δηλαδή
στα κανάλια διαβίβασής τους. Παραδειγµατικά, το µέγεθος των παγκόσµιων
δεδοµένων, µόνο στα κινητά τηλέφωνα, αναµένεται να αυξάνεται κατά 10,8 exabytes
κάθε µήνα το 2016, αφού οι καταναλωτές µοιράζονται όλο και περισσότερες
φωτογραφίες και βίντεο. Για την επεξεργασία αυτών των δεδοµένων, οι υποδοµές
των analytics των επιχειρήσεων αναζητούν όλο και µεγαλύτερους «σωλήνες» και
πολύπλοκους, µαζικούς και παράλληλους µηχανισµούς επεξεργασίας. Η αδράνεια
είναι η δεύτερη πτυχή της «Ταχύτητας». Η ανάλυση δεδοµένων παλαιότερα
αναφερόταν σε ένα περιβάλλον «αποθήκευσης και αναφοράς», µέσα στο οποίο οι
αναφορές συνήθως περιελάµβαναν δεδοµένα του χθες (απεικονίζονται συχνά ως «D1»). Πλέον, η ανάλυση δεδοµένων στις επιχειρήσεις (analytics) ταυτίζεται όλο
περισσότερο µε «δεδοµένα σε δράση» («data in motion») µε περιορισµένο βαθµό
αδράνειας.20
Εικόνα 2.3. Μεγάλα ∆εδοµένα: Η επέκταση των 3 V’s σε αυξανόµενο ρυθµό 21
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2.3.4. Ακρίβεια (Veracity)
Αν και το µεγαλύτερο ποσοστό της βιβλιογραφίας αναφέρεται στα τρία βασικά
προαναφερθέντα V’s ως τα διακριτικά χαρακτηριστικά των Μεγάλων ∆εδοµένων, η
µεγαλύτερη επιχείρηση τεχνολογίας πληροφοριών στον κόσµο και ηγέτιδα στον
τοµέα των Mεγάλων ∆εδοµένων, η IBM, κάνει λόγο και για ένα τέταρτο V, την
«Ακρίβεια - Αξιοπιστία» (Veracity). Σε αντίθεση µε τα προσεχτικά ελεγχόµενα
εσωτερικά δεδοµένα, τα περισσότερα Μεγάλα ∆εδοµένα έλκουν την καταγωγή τους
από πηγές που βρίσκονται έξω από το δικό µας έλεγχο και για αυτό παρουσιάζουν
προβλήµατα ακεραιότητας. Η «Ακρίβεια» αντιπροσωπεύει την αξιοπιστία και τη
φερεγγυότητα της πηγής των δεδοµένων. To πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Αν ένας οργανισµός έχει σκοπό να συλλέξει πληροφορίες για ένα προϊόν από
τρίτους και να τις προσφέρει στους υπαλλήλους του κέντρου επικοινωνίας, µε σκοπό
να υποστηρίξει τις απαιτήσεις των πελατών, τότε τα δεδοµένα θα πρέπει να
ελεγχθούν διεξοδικά, αναφορικά µε την ακρίβεια και την αξιοπιστία της πηγής.
∆ιαφορετικά, τα κέντρα επικοινωνίας διατρέχουν τον κίνδυνο να καταλήξουν να
προτείνουν λάθος προσφορές, οι οποίες θα µπορούσαν να περιθωριοποιήσουν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες και να µειώσουν τις ευκαιρίες εσόδων. Για παράδειγµα,
πολλά παράπονα «πελατών» στα µέσα συλλογικής δικτύωσης ενδέχεται να
προέρχονται από ένα µικρό αριθµό δυσαρεστηµένων πρώην υπαλλήλων, ή ανθρώπων
που έχουν προσληφθεί από ανταγωνιστές, αποκλειστικά για να δηµοσιεύουν
αρνητικά σχόλια. Οι διαφηµιστές, όπως και οι πελάτες, µπορούν να βρουν σχεδόν
οποιαδήποτε πληροφορία δηµόσια. Παρόλα αυτά, το φιλτράρισµα των αξιόπιστων
πληροφοριών είναι µια πολύ σηµαντική διαδικασία.22,23
Σύµφωνα µε την IBM, όπως φαίνεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της, η κακή
ποιότητα των δεδοµένων κοστίζει στην αµερικανική οικονοµία περίπου 3,1
τρισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Επίσης, παραθέτει έρευνες από τις οποίες φαίνεται
πως ένας στους τρείς επικεφαλής επιχειρήσεων δεν εµπιστεύεται τις πληροφορίες τις
οποίες χρησιµοποιεί για να λαµβάνει αποφάσεις. Τέλος, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό
πως από µια άλλη, αντίστοιχη έρευνα, προέκυψε ότι το 27% εκ των ερωτηθέντων δεν

22

«IBM’s 4th V for Big Data - Veracity», 2014, http://anlenterprises.com/2012/10/30/ibms-4th-v-forbig-data-veracity/, Ανακτήθηκε 10-1-2015
23

ΙΒΜ, «Performance and Capacity Implications for Big Data», ibm.com/redbooks, 2014 σελ. 20

20
είναι σίγουροι για το πόσο ακριβή είναι τα δεδοµένα τους. 24
Η σωστή διαχείριση των Μεγάλων ∆εδοµένων (Big Data) και των Ανοιχτών
∆εδοµένων (Open Data) καθίσταται ζωτικής σηµασίας στη σύγχρονη οικονοµία,
καθώς πιο ακριβείς αναλύσεις συνεπάγονται λήψη ορθότερων αποφάσεων µε
περισσότερη σιγουριά. Καλύτερες αποφάσεις σηµαίνει µεγαλύτερη λειτουργική
αποτελεσµατικότητα, µείωση του κόστους και µείωση του κινδύνου.

2.4.

Ο διαχωρισµός µεταξύ Μεγάλων ∆εδοµένων και Ανοιχτών ∆εδοµένων

Στο συγκεκριµένο σηµείο, αναγκαίος µοιάζει ο διαχωρισµός µεταξύ Big Data και
Open Data, καθώς όχι µόνο υπάρχει µια γενικότερη άγνοια σχετικά µε τη σηµασία,
λειτουργία και ερµηνεία τους, αλλά πολλοί µάλιστα τείνουν να τις θεωρούν,
λανθασµένα, ως ταυτόσηµες έννοιες.
Ο Joel Gurin, συγγραφέας του βιβλίου «Open Data Now: The Secret to Hot
Startups, Smart Investing, Savvy Marketing, and Fast Innovation», το οποίο εκδόθηκε
τον Ιανουάριο του 2014 και αποτελεί το πρώτο βιβλίο γενικού ενδιαφέροντος,
σχετικό µε τα Ανοιχτά ∆εδοµένα και την εφαρµογή τους στον επιχειρηµατικό τοµέα,
υποστήριξε στο ΤheGuardian πως οι δύο έννοιες σχετίζονται αρκετά µεταξύ τους,
αλλά σε καµία περίπτωση δεν είναι ταυτόσηµες. Συγκεκριµένα, τα Ανοιχτά ∆εδοµένα
δηµιουργούν µια νέα προοπτική που µπορεί να κάνει τα Μεγάλα ∆εδοµένα πιο
χρήσιµα, πιο δηµοκρατικά και λιγότερο απειλητικά. Ενώ τα Μεγάλα ∆εδοµένα
ορίζονται από το µέγεθος, την ταχύτητα και την ποικιλία τους, τα Ανοιχτά ∆εδοµένα
ορίζονται από τη χρήση τους. Είναι προσβάσιµα δηµοσίως και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από ανθρώπους, εταιρείες και οργανισµούς, µε σκοπό να
πυροδοτήσουν νέα επαγγελµατικά εγχειρήµατα και να βοηθήσουν στην ανάλυση
τάσεων, στη λήψη αποφάσεων και στη λύση πολύπλοκων προβληµάτων. Όλοι οι
ορισµοί των Ανοιχτών ∆εδοµένων περιλαµβάνουν δύο βασικά χαρακτηριστικά:
1) Τα δεδοµένα πρέπει να είναι διαθέσιµα δηµοσίως στον οποιονδήποτε.
2) Τα δεδοµένα πρέπει να επιτρέπεται να επαναχρησιµοποιούνται.25
24

«Τα 4 V των Big Data», Ιnfographic, http://www.ibmbigdatahub.com/infographic/four-vs-big-data,
Aνακτήθηκε 12-1-2015
25

Gurin Joel, «Big Data and Open Data: what’s what and why does it matter?», 2014,
http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/apr/15/big-data-open-data-transformgovernment, Ανακτήθηκε 13-1-2015
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Επίσης, τα Ανοιχτά ∆εδοµένα πρέπει να είναι σχετικά εύκολα στη χρήση τους και
µάλιστα να είναι δωρεάν, ή έστω στο ελάχιστο δυνατό κόστος.
Από το παρακάτω γράφηµα µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό πως µπορούν να
υπάρξουν δεδοµένα Big Data που να µην είναι Open Data και αντίστοιχα δεδοµένα
Open Data που να µην είναι Big Data. Αποκρυσταλλώνεται µάλιστα και ο τρόπος µε
τον οποίο αυτές οι έννοιες σχετίζονται µε τη γενικότερη ιδέα του Open Government.
H Ανοιχτή ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται στο δικαίωµα των πολιτών να έχουν πρόσβαση
στα αρχεία και στις διαδικασίες της κυβέρνησης, µε σκοπό την αποτελεσµατική
δηµόσια πληροφόρηση και γνώση. Το βασικό χαρακτηριστικό της Ανοιχτής
∆ιακυβέρνησης είναι η δηµοκρατία και η διαφάνεια.26

Εικόνα 2.4. H σχέση µεταξύ Μεγάλων ∆εδοµένων – Ανοιχτών ∆εδοµένων – Ανοιχτής
∆ιακυβέρνησης. Πηγή: Joel Gurin

26

Lathrop Daniel, Ruma Laurel, «Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in
Practice», O'Reilly Media, 2010
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Tα σηµεία τα οποία πρέπει να τονιστούν ιδιαίτερα είναι πως τα Big Data που δεν
είναι Open Data (τοµέας 1 στην Εικόνα 2.4.) δε θεωρούνται δηµοκρατικά, όπως για
παράδειγµα οι πληροφορίες που κατέχουν οι µεγάλες εταιρείες λιανικού εµπορίου για
τους πελάτες τους ή τα δεδοµένα εθνικής ασφάλειας. Το συγκεκριµένο είδος Big
Data δίνει ένα πλεονέκτηµα στους ανθρώπους που τα διαχειρίζονται, αλλά µπορεί να
αποδυναµώσει όλους τους υπόλοιπους. Για αυτό άλλωστε προκαλούν και διάφορες
αντιδράσεις και γεννούν αµφιλεγόµενα ζητήµατα ηθικής.
Επίσης, τα Open Data δεν χρειάζεται να είναι και Big Data (τοµέας 4 στην Εικόνα
2.4.). Μέτρια ποσότητα δεδοµένων µπορεί να έχει µεγάλη επίδραση όταν καθίσταται
δηµόσια, όπως για παράδειγµα πληροφορίες από τοπικές κυβερνήσεις µπορούν να
βοηθήσουν τους πολίτες στο να αξιολογήσουν την ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών ή του τοπικού συστήµατος υγείας, κτλπ.
Επιπροσθέτως, τα Big και Open Data (τοµέας 3 στην Εικόνα 2.4.) δεν χρειάζεται να
προέρχονται από την κυβέρνηση. Για παράδειγµα, πολλοί ερευνητές, χρησιµοποιούν
Big Data, τα οποία συλλέγουν από τα µέσα συλλογικής δικτύωσης, µε σκοπό να
αναλύσουν την κοινή γνώµη και τις τάσεις της αγοράς.
Εποµένως, γίνεται κατανοητό πως όταν οι κυβερνήσεις καθιστούν τα Big Data και
Open Data, τότε αυτά µπορούν να αποκτήσουν ακόµα µεγαλύτερη δύναµη.
Πράγµατι, οι κυβερνητικοί οργανισµοί έχουν την ικανότητα, τα µέσα και τους
οικονοµικούς πόρους να συλλέξουν πολύ µεγάλες ποσότητες δεδοµένων (όπως για
παράδειγµα αυτά στον τοµέα 6 στην Εικόνα 2.4.). Το άνοιγµα των συγκεκριµένων
βάσεων δεδοµένων µπορεί να έχει τεράστια οικονοµικά οφέλη.27
Οποιοσδήποτε κάποτε έκλεισε αεροπορικά εισιτήρια στο διαδίκτυο, όπως οι
καταναλωτές στην περίπτωση της Farecast που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου,
ή χρησιµοποίησε συστήµατα GPS από το κινητό του τηλέφωνο, ή κοίταξε τον καιρό
σε κάποια µέσο, τότε χρησιµοποίησε Open Data. Tα Open Data είναι δεδοµένα µε µία
αποστολή και σχεδιάστηκαν για να παρέχουν δωρεάν, ανοιχτά και διάφανα δεδοµένα,
τα οποία µπορούν να µεταµορφώσουν κάθε είδους σύγχρονη συναλλαγή. Η ανάγκη
για Open Data ξεκίνησε µε αφορµή κάποιες προσπάθειες για εκδηµοκρατισµό των
27

Gurin Joel, «Big Data and Open Data: what’s what and why does it matter?», 2014,
http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/apr/15/big-data-open-data-transformgovernment, Ανακτήθηκε 13-1-2015
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δηµόσιων διαδικασιών. Συγκεκριµένα, η ιδέα ήταν πως οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να
δηµοσιοποιούν τα δεδοµένα που συλλέγουν στους φορολογούµενους πολίτες, οι
οποίοι άλλωστε πληρώνουν για αυτά. Σε συνδυασµό όµως µε τα κοινωνικά τους
πλεονεκτήµατα, γρήγορα έγινε φανερό πώς µπορούν να δηµιουργήσουν και τεράστιες
επιχειρηµατικές ευκαιρίες.
Συµπερασµατικά, οι δύο έννοιες, Big Data και Open Data, όχι µόνο δεν
ταυτίζονται, αλλά µερικές φορές µπορεί να είναι και αντίθετες. Το να εφαρµόσουµε
όµως τις αρχές των Open Data στα Big Data, µπορεί να βοηθήσει στο να βελτιωθούν
κάποια από τα αµφιλεγόµενα ζητήµατα που προκύπτουν από τα Big Data. Ο
µεγαλύτερος κίνδυνος για την κοινωνική ευηµερία είναι να συλλέγονται τα
προσωπικά δεδοµένα και να χρησιµοποιούνται ως Big Data, µε τρόπους που ο
γενικός πληθυσµός να µην εγκρίνει. Παραδόξως, µια διαδικασία που θα «ανοίξει» τα
συγκεκριµένα δεδοµένα, µε ελεγχόµενο τρόπο, µπορεί να τα καταστήσει πραγµατικά
πιο ασφαλή, υποστηρίζει ο Joel Gurin.
Αυτήν τη στιγµή, το πρόβληµα δεν είναι µόνο ότι οι κυβερνητικοί οργανισµοί και
οι επιχειρήσεις µαζεύουν προσωπικά δεδοµένα για όλους εµάς, αλλά και ότι εµείς
προσωπικά, δεν γνωρίζουµε τι ακριβώς είναι αυτό που συλλέγεται ως πληροφορία.
Αν γνωρίζαµε περισσότερα, ίσως να µπορούσαµε να το ελέγξουµε και περισσότερο.
Τα Big Data µας δίνουν πρωτοφανή δύναµη για να καταλάβουµε, να αναλύσουµε και
τελικά να αλλάξουµε τον κόσµο που ζούµε. Τα Open Data αποτελούν την εγγύηση
πως η δύναµη αυτή θα µοιραστεί και ο κόσµος που θα αλλάξει θα γίνει πιο δίκαιος
και πιο δηµοκρατικός. 28

2.5.

Συνέντευξη µε την εταιρεία Μεγάλων ∆εδοµένων «Forecast»

Για την καλύτερη κατανόηση του πώς αξιοποιούνται στην πράξη τα Μεγάλα
∆εδοµένα, πραγµατοποιήθηκε επαφή µε τη µεγαλύτερη και µάλιστα, µοναδική στο
είδος της, εταιρεία Big Data που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την «Forecast».
Παρακάτω, παρατίθεται µια εικόνα µε µερικούς µόνο πελάτες της, όπως αυτή
ανακτήθηκε από τον ιστότοπο της εταιρείας (Εικόνα 2.5.).

28

Gurin Joel, «Open Data Now: The Secret to Hot Startups, Smart Investing, Savvy Marketing, and
Fast Innovation», εκδ. McGraw-Hill, 2014, σελ. 9
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Εικόνα 2.5. Μερικοί από τους πελάτες της εταιρείας Forecast 29

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε από την κυρία Χρύσα Παστρικού
Παστρικού, ανώτερο στέλεχος
της Forecast, µε µεταπτυχιακές σπουδές (Master of Science) στο Market Research
(έρευνα αγοράς) και Data Analysis (ανάλυση δεδοµένων). Συγκεντρωτικά,
Συγκεντρωτικά οι πιο
ενδιαφέρουσες πληροφορίες που συλλέχθηκαν ήταν οι εξής:
Πότε ιδρύθηκε η Forecast και ποιος είναι ο σκοπός της;
Η Forecast ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί µια ανεξάρτητη, συµβουλευτική
εταιρεία, η οποία διενεργεί έρευνες αγοράς (market research)) και µελέτες
βελτιστοποίησης τιµών (price
price optimization). Ο σκοπός µας είναι να συλλέγουµε και
να παρέχουµε δεδοµένα, τα οποία έχουν ελεγχθεί διεξοδικώς και να δηµιουργούµε
µοντέλα βελτιστοποίησης τιµών για επιχειρήσεις, οι οποίες εµπλέκονται µε την
παραγωγή και διανοµή προϊόντων µαζικής πώλησης. Τα µοντέλα βελτιστοποίησης
τιµών είναι µαθηµατικά µοντέλα,
µοντέλα τα οποία υπολογίζουν το πώς διαφοροποιείται
διαφορ
η
ζήτηση στα διάφορα επίπεδα των τιµών και στη συνέχεια
συνέχεια, συνδυάζουν αυτά τα
δεδοµένα µε πληροφορίες σχετικές µε το κόστος και τα επίπεδα των αποθεµάτων της
κάθε εταιρείας, µε σκοπό να προτείνουν τις τιµές εκείνες που θα βελτιώσουν
(βελτιστοποιήσουν)
υν τα κέρδη,
κέρδη αλλά και δε θα τους «πετάξουν»,
πετάξουν», φυσικά,
φυσικά εκτός

29

http://www.forecast.gr/index..php?cat=14194, Ανακτήθηκε 22/4/2015
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αγοράς. Ουσιαστικά, δίνεται η ευκαιρία στις εταιρείες να χρησιµοποιήσουν τη σωστή
τιµολόγηση ως ένα ισχυρό εργαλείο κέρδους, κάτι το οποίο, αν και είναι απαραίτητο,
συνήθως δεν είναι αναπτυγµένο, λόγω έλλειψης πληροφόρησης και δεδοµένων. Εκεί
που υπερτερούµε εµείς είναι στην προβλεπτική αναλυτική (predictive analytics), όσον
αφορά στην καταναλωτική συµπεριφορά. Βοηθάµε σηµαντικά στη µείωση του
επιχειρηµατικού ρίσκου αφού ανοίγουµε ένα παράθυρο γνώσης στις συνήθειες,
επιθυµίες και ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.
Σε τι εταιρείες απευθύνεστε κυρίως;
Κυρίως σε επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν µε παραγωγή και διανοµή προϊόντων
µαζικής πώλησης. ∆ηλαδή, σε εταιρείες σχετικές µε τρόφιµα και ποτά, γενικότερα
καταναλωτικά αγαθά, υφάσµατα, πετρέλαιο, αυτοκίνητα, κλπ. Παρέχουµε τις
υπηρεσίες µας και σε τραπεζικές υπηρεσίες, σε φαρµακευτικές εταιρείες, σε εταιρείες
ηλεκτρονικών και διασκέδασης, στη Ηo Re Ca, ακόµα και στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Έχετε κάποιο δίκτυο συνεργαζόµενων ερευνητών ή απλά µια έδρα;
Έχουµε ένα µεγάλο, πανελλήνιο δίκτυο από επαγγελµατίες, άρτια εκπαιδευµένους
ερευνητές, σε 16 πόλεις της Ελλάδας. Οι µεγαλύτερες µόνιµες οµάδες ερευνητών
έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στη
Λάρισα, στην Ξάνθη, στο Βόλο, στο Ηράκλειο Κρήτης και στο νησί της Ρόδου. Οι
συγκεκριµένες περιοχές περιλαµβάνουν περισσότερο από το 88% του πληθυσµού της
χώρας. Οι έρευνες που διεξάγουµε λαµβάνουν χώρα και σε άλλες περιοχές, όπως
είναι τα Τρίκαλα, η Καλαµάτα, η Σαντορίνη, η Καρδίτσα, η Αλεξανδρούπολη και
πολλές άλλες. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα.

Όλα τα δεδοµένα τα συλλέγετε µόνοι σας ή συνεργάζεστε και µε άλλες εταιρείες
δεδοµένων; Οι εφαρµογές και τα λογισµικά συλλογής δεδοµένων είναι δικά σας;
Η Forecast χρησιµοποιεί, κυρίως, ιδιόκτητα λογισµικά. Ξεχωριστά για κάθε είδους
έρευνα. Η συλλογή των δεδοµένων, κατά κύριο λόγο, γίνεται από εµάς τους ίδιους.
Όπως προανέφερα, εκτελείται από εκπαιδευµένους ερευνητές σε πολλά σηµεία στην
Ελλάδα. Κάθε έρευνα, βέβαια, διεξάγεται µε βάση προκαθορισµένους κανόνες,
ανάλογα, κάθε φορά, µε τον πελάτη.
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Μπορείτε να µου περιγράψετε πώς γίνεται αυτή η συλλογή και τι λογισµικά
χρησιµοποιείτε; Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε κάποια κεντρική µονάδα στα
κεντρικά σας στην Αθήνα;
Ακριβώς. Όλη η κίνηση των δεδοµένων ελέγχεται από το διακοµιστή των
κεντρικών µας και εκεί αποθηκεύονται και ελέγχονται τελικά όλα όσα συλλέγονται.
Μια συνήθης διαδικασία συλλογής δεδοµένων, που αφορά τις τιµές των προϊόντων
σε όλη την Ελλάδα, µε σκοπό την επίτευξη του price optimization (βελτιστοποίηση
τιµής) είναι η εξής: Ο ερευνητής πάει στο σηµείο της πώλησης και παρατηρεί τις
τιµές. Στη συνέχεια, µέσω συσκευής PDA (προσωπικός ψηφιακός οδηγός) στέλνει τις
τιµές στη Forecast. Αυτόµατα, µέσω του συστήµατος «Supreme Apollo», γίνεται
άµεσος ποιοτικός έλεγχος όλων των δεδοµένων και εξάγονται εκθέσεις µε τις τιµές
των προϊόντων. Οι εκθέσεις αυτές στέλνονται στον υπεύθυνο τιµολογιακής πολιτικής
των προϊόντων. Ο πελάτης θέτει νέες τιµές και τις στέλνει στα σηµεία πώλησης και
στη Forecast. Τέλος, ο ερευνητής επιστρέφει και αναφέρει για το αν έχουν
εφαρµοστεί νέες τιµές. Ακολουθούµε µια πελατοκεντρική τιµολογιακή στρατηγική.
Το λογισµικό που επιτελεί την ανάλυση της βελτιστοποίησης τιµών, πάνω στα
δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί, είναι το PriceStrat Analyzer (προκύπτει από τη
στρατηγικής

σηµασία

συνεργασία της

Forecast

µε

την ηγέτιδα εταιρεία

«τιµολογιακής νοηµοσύνης», KSS Retail. Βασίζεται σε µοντέλα «καµπύλης
ελαστικότητας»).
Η συλλογή των δεδοµένων γίνεται µόνο µέσα από τα σηµεία πώλησης;
Όχι απαραίτητα. Πολλές φορές συλλέγουµε τις τιµές και από το διαδίκτυο.
Τι άλλες εφαρµογές και τεχνολογίες χρησιµοποιείτε;
10 διαφορετικά, ιδιόκτητα, είδη PDA’s, τα οποία µεταφέρουν τα δεδοµένα τους στα
κεντρικά µέσω δικτύων GPRS και FTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς ∆εδοµένων) και το
σύστηµα Supreme Apollo, το οποίο µπορεί να δεχθεί τεράστιες ποσότητες
δεδοµένων σε καθηµερινή βάση και να παράγει αναλύσεις ανά κανάλι διανοµής,
πραγµατικές η εικονικές γεωγραφικές περιοχές, ή άλλα κριτήρια, ανάλογα µε το τι
µπορεί να ενδιαφέρει τον πελάτη.

Το Apollo εκτελεί ποιοτικό έλεγχο στα

εισερχόµενα δεδοµένα, ώστε να εξασφαλίσει πως οι εκθέσεις που θα παραδοθούν
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στους πελάτες είναι άριστης ποιότητας, µε µέγιστο περιθώριο λάθους 3‰. Μερικοί
από τους ελέγχους που εκτελούνται είναι, για παράδειγµα, ο εντοπισµός διπλών
εγγραφών, η εξακρίβωση των out of stock προϊόντων (εξαντληµένων), η διαγραφή
ακατάλληλων και αναξιόπιστων δεδοµένων και η σύγκριση των τωρινών δεδοµένων
µε παλαιότερα. Με το Apollo έχουµε τη δυνατότητα να εκτελούµε εξεζητηµένες
στατιστικές και εµπορικές µεθοδολογίες.
Πριν τα δεδοµένα καταλήξουν στο Apollo, περνάνε από το πρώτο στάδιο, που είναι
ο Ήφαιστος. O Ήφαιστος είναι το σύστηµα εκείνο, το οποίο εκτελεί τους πρώτους
ελέγχους των εισερχοµένων δεδοµένων και εξασφαλίζει την ορθότητά τους,
αποµακρύνοντας τις όποιες κακόβουλες παρεµβολές. Εξετάζει δηλαδή για το αν
υπάρχει ο µοναδικός κωδικός του προϊόντος, αν τα αποτελέσµατα είναι πλήρη, αν
εµφανίζεται ο αναµενόµενος κωδικός του ερευνητή, του καταστήµατος, της συσκευής
PDA, αν υπάρχει σωστή ηµεροµηνία κτλπ. Με άλλα λόγια, ο Ήφαιστος µεταδίδει πιο
«καθαρά» και ελεγµένα αποτελέσµατα στο Apollo και προειδοποιεί για σφάλµατα,
έτσι ώστε να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες πριν ακόµα
φθάσουν τα δεδοµένα στην αναλυτικό σύστηµα του Apollo.
Επίσης, µας βοηθά πολύ και το «αδερφάκι» του Apollo, το σύστηµα Άτλας, το
οποίο εκτελεί διαχειριστικά και λογιστικά καθήκοντα. Είναι πιο τεχνικό το κοµµάτι
του. Αποθηκεύονται προσωπικά στοιχεία των ερευνητών, όλες οι επιδόσεις τους στην
εκπαίδευση και στην αξιολόγηση, καθώς και στοιχεία για τον τεχνικό εξοπλισµό του
καθενός. Επίσης, µε τη βοήθειά του υπολογίζονται οι πληρωµές των ερευνητών και
παράγονται εκθέσεις ανά project πελάτη, εµπορικό πεδίο, είδος έρευνας, κτλπ.
Γενικότερα, διευκολύνει την αποστολή των ερευνητών και την ανάθεση των
εργασιών τους (ανά εβδοµάδα / ηµέρα κλπ).
Αφού τα δεδοµένα περάσουν και από το στάδιο του Apollo αποθηκεύονται στις
κεντρικές µονάδες, από όπου η Forecast κάνει το Data Mining. Όταν χρησιµοποιείται
το PriceStrat Analyzer, το price optimization γίνεται real time µε σενάρια τύπου
«what if…»
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Εικόνα 2.6. Εκτύπωση οθόνης από την εφαρµογή PriceStrat 3, της Forecast.

Η κ. Χρύσα Παστρικού έστειλε το παραπάνω printscreen (Εικόνα 2.6.), για να γίνει
πιο κατανοητή η έννοια της «what if» πρόβλεψης. Όπως βλέπουµε, το συγκεκριµένο
σενάριο αφορά δηµητριακά, µε ελάχιστα και µέγιστα περιθώρια δηλωµένα από τον ίδιο
το χρήστη, µε την αριστερή στήλη να αποτελεί την «αρχική τιµή» και τη δεξιά το «what
if…» σενάριο. Πιο δεξιά ακόµα, η στήλη lift περιλαµβάνει τη διαφορά µεταξύ του
σεναρίου και της «αρχικής τιµής». Με αυτόν τον τρόπο και υπολογίζοντας και τις αρχές
της καµπύλης ελαστικότητας, δηλαδή το λόγο µεταξύ της σχετικής αλλαγής στον όγκο
των πωλήσεων και της σχετικής αλλαγής στην τιµή του προϊόντος, η Forecast
καταφέρνει να κάνει τις προβλέψεις της.
Εικόνα 2.7. Καµπύλη ελαστικότητας
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Ασχολείται η Forecast µε Data Mining αδόµητου περιεχοµένου µέσα από τα
social media; Θεωρείτε πως έχει ωριµάσει πια ένας τέτοιος τοµέας;
Η αλήθεια είναι πως ακόµα δεν έχουµε επεκταθεί στα social media, είναι όµως η
επόµενη επιδίωξη της εταιρείας µας, πάνω στην οποία έχουµε ήδη αρχίσει όλοι να
δουλεύουµε πυρετωδώς. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα έχουµε και σε αυτόν τον
τοµέα παρουσία και µε τη βοήθεια της «Conversition», µιας εταιρείας δεδοµένων
έρευνας στα συλλογικά µέσα δικτύωσης, όπως είναι το facebook, το twitter, κτλπ. Θα
µας βοηθήσει µε την τεχνογνωσία της και στο να καταλάβουµε καλύτερα τα
δεδοµένα των social media. Τα δεδοµένα που θα λαµβάνουµε από τα social media και
θα αφορούν τις καταναλωτικές επιθυµίες και συνήθειες θα συνδυάζονται µε τα
δεδοµένα που ήδη συλλέγουµε, σε µια προσπάθεια να εµπλουτίσουµε τις
πληροφορίες της βάσης των δεδοµένων µας και να αποκτήσουµε ουσιαστική,
εµπορικά χρήσιµη, γνώση της αγοράς για τους πελάτες µας. Στη Forecast θεωρούµε
πως έχει ωριµάσει η έρευνα µέσα από τα social media, καθώς οι ερευνητές πλέον
µπορούν να βγάλουν αξιόπιστα συµπεράσµατα µέσα από αυτά, καθώς και χρήσιµη
γνώση, τόσο µε βάση ποσοτικά κριτήρια, όσο και µε ποιοτικά.
Τα στάδια που θα ακολουθούµε είναι 5. Η συλλογή των δεδοµένων, ο
«καθαρισµός» τους, η κωδικοποίηση, η αξιολόγηση και τέλος η παράδοσή τους. Το
πρώτο στάδιο αναφέρεται στο «όργωµα» του διαδικτύου και του παραγόµενου από
τους καταναλωτές περιεχοµένου για σχετικά µε την έρευνα δεδοµένα. Αφορά όλες τις
µεγάλες ιστοσελίδες, όπως είναι το Facebook, το twitter, blogs κτλπ. Το δεύτερο
στάδιο αφορά τον «καθαρισµό» των δεδοµένων από το ανεπιθύµητο περιεχόµενο
(spam), διπλοεγγραφές και εσφαλµένες τροφοδοσίες, µε σκοπό την παράδοση όσο
πιο σχετικού περιεχοµένου γίνεται. Το τρίτο στάδιο αναφέρεται στην κωδικοποίηση
των δεδοµένων µε βάση τις χιλιάδες µεταβλητές έρευνας που είναι διαθέσιµες, µε
σκοπό τη µέτρηση και την αξιολόγησή τους. Για παράδειγµα, ένα σχόλιο, µια
κριτική, µπορεί να περιλαµβάνει µια κατηγοριοποίηση (π.χ. «τέλειο»), ένα προϊόν
(π.χ. «παντελόνι»), µια µάρκα (π.χ. «Gant»), µια κατηγορία (π.χ. «Mall») και πολλά
άλλα. Σε επόµενο επίπεδο, τα δεδοµένα αναλύονται και αξιολογούνται µε βάση,
συνήθως, την καθιερωµένη 5-βάθµια κλίµακα Likert. Αυτή έχει, για παράδειγµα, τη
µορφή: «Καθόλου ικανοποιητικά», «Λίγο ικανοποιητικά», «Μέτρια ικανοποιητικά»,
«Πολύ ικανοποιητικά», «Πλήρως ικανοποιητικά». Τέλος, έρχεται η παράδοση των
πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους.
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Οι αναλυτές σχεδιάζουν και χτίζουν τα κριτήρια της αναζήτησης µε βάση τις
επιθυµίες και τα ζητούµενα του πελάτη και οι τεχνολογικά αναπτυγµένες τεχνικές
εγγυώνται πως οι σωστές πληροφορίες θα συλλεχθούν, ενώ οι άχρηστες θα µείνουν
στην άκρη. Η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει από µια ηµέρα µέχρι και τρείς, για πιο
απαιτητικές µάρκες. Είναι όµως σηµαντικό να διατηρηθεί το υψηλότερο επίπεδο
όσον αφορά στην ποιότητα και στην εγκυρότητα των συγκεκριµένων δεδοµένων. Για
αυτό και θεωρούµε πως τα κριτήρια αναζήτησης, αλλά ο έλεγχος θα πρέπει να
γίνονται πολύ προσεχτικά. Για παράδειγµα, ας πούµε πως κάποιος ενδιαφέρεται για
την κλίµακα συνολικής ικανοποίησης για τα καταστήµατα Walmart στην Αµερική.
Oφείλει να εντάξει στην αναζήτηση και σε καµµία περίπτωση να µην αγνοήσει και τη
λέξη wallyworld, την οποία χρησιµοποιούν όσοι είναι πολύ ικανοποιηµένοι από το
πολυκατάστηµα, επειδή µπορούν να βρουν τα πάντα που υπάρχουν στον κόσµο, αλλά
και τη λέξη walfart, την οποία χρησιµοποιούν όσοι αντιπαθούν πολύ τη συγκεκριµένη
αλυσίδα. Από την άλλη, αν θέλουµε να κάνουµε έρευνα για τα Blackberry, δεν θα
πρέπει να εντάξουµε στην αναζήτηση κοντινές λέξεις, όπως «Black», «Berry», «Pie»,
«Juice», «GojiBerry», «Cranberry» και πολλά άλλα.

Τι σηµαίνουν για εσάς τα Big Data; Υπάρχει ζήτηση για τέτοιους είδους
υπηρεσίες;

Θα έπρεπε να το δουν πιο σοβαρά ίσως και οι ασφαλιστικές

εταιρείες;
Τα Big Data είναι ήδη µια πραγµατικότητα, ένα γεγονός, τα τελευταία χρόνια.
Απλά, η ανάγκη «ανάγνωσής» τους είναι κάτι που µεγαλώνει χρόνο µε το χρόνο και
πλέον έχουµε φθάσει σε ένα σηµείο που είναι εµφανές ότι χωρίς τη σωστή
αξιοποίησή τους οι εταιρείες µένουν πίσω. Όχι µόνο τεχνολογικά, αλλά και στην
ουσία

κάθε

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας,

µειώνονται

οι

δυνατότητες

κερδοφορίας της. Ναι, υπάρχει ζήτηση για τις υπηρεσίες µας, η οποία µάλιστα
µεγαλώνει µε τεράστιους ρυθµούς από το 1991 που ιδρυθήκαµε µέχρι και σήµερα.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Τα Big Data και το Data Mining είναι εδώ, είναι το
παρόν και σίγουρα, το µέλλον.
Επίσης, φυσικά, θα έπρεπε οι ασφαλιστικές να ασχοληθούν πιο πολύ µε την
αξιοποίηση των δεδοµένων, αφού στηρίζονται σε αυτά, όπως και οι τράπεζες. Και
σίγουρα θα το κάνουν. Στην εποχή µας, έχει τεράστια σηµασία η ευελιξία, δηλαδή το
να µπορεί κανείς γρήγορα να προσαρµοστεί στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες
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της αγοράς. Ακούµε συνέχεια για νέα προϊόντα, νέες κατηγορίες, νέους
ανταγωνιστές. Όλα αυτά είναι στοιχεία που µπορούν να µεταβάλλουν την
τιµολογιακή πολιτική και στρατηγική των εταιρειών. Αυτό που προσφέρει η
αξιοποίηση των Big Data είναι η άµεση και σε βάθος γνώση αυτών των αλλαγών.
Πρέπει να επενδύσουν οι εταιρείες στα δεδοµένα. ∆εν µπορούν να κάνουν
διαφορετικά. Eξόρυξη γνώσης από παντού, όχι µόνο µάλιστα από δοµηµένα
δεδοµένα αλλά και αδόµητα. Μέσα από social media. Εταιρείες σαν τη δική µας
κάνουν όλη τη δουλειά στο παρασκήνιο για να µπορούν οι πελάτες µας να
επικεντρωθούν στην ανάλυση. ∆εν είναι µόνο πως οι ασφαλιστικές εταιρείες θα
µπορούν να προσαρµόζουν γρήγορα τα ασφάλιστρά τους στις συνθήκες της αγοράς.
Με όλα αυτά τα στοιχεία, θα µπορούν να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους µέσα στην
εβδοµάδα, στο µήνα, στο εξάµηνο, στο χρόνο, να συγκριθούν µε τον ανταγωνισµό,
είτε στο σύνολο, είτε σε συγκεκριµένα προϊόντα, να εντοπίσουν νέους ανταγωνιστές,
να συγκρίνουν µεταξύ τους τα ίδια τους τα προϊόντα, να λάβουν γνώση σχετικά µε τα
δηµογραφικά στοιχεία των πελατών τους, να αντιληφθούν το είδος της επικοινωνίας
που έχουν µεταξύ τους οι πελάτες τους, να µάθουν τη «γλώσσα» τους, να εκτιµήσουν
καλύτερα τους κινδύνους, να απεικονίσουν την persona του πελάτη, να εντοπίσουν
πιο εύκολα απάτες και πολλά άλλα.

Ποιό είναι το όραµά σας ως εταιρεία;
Το όραµα της εταιρείας είναι να αποτελέσει τον αδιαµφισβήτητο ηγέτη στην παροχή
πληροφόρησης και γνώσης για τις εταιρείες όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα
τα Βαλκάνια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Τεχνικές Ανάλυσης Ενδοεπιχειρησιακών
∆εδοµένων για τη Λήψη Αποφάσεων (Business Intelligence - Business
Analytics)
3.1. Επιχειρηµατική Ευφυΐα: Μία από τις τέσσερις µεγαλύτερες τάσεις για τη
δεκαετία του 2010
H επιχειρηµατική ευφυΐα, τα analytics και το σχετικό πεδίο των Big Data analytics,
έχουν καταστεί εξαιρετικά σηµαντικοί τοµείς στην ακαδηµαϊκή και την
επιχειρηµατική κοινότητα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπως υπογραµµίζουν
σχετικές έρευνες. Για παράδειγµα, ύστερα από µια έρευνα σε περισσότερους από
4.000 ειδικούς στις τεχνολογίες πληροφορίας, από 93 χώρες και 25 βιοµηχανίες, η
«Έκθεση Τεχνολογικών Τάσεων» (2011) της εταιρείας IBM κατέταξε την
επιχειρηµατική ευφυΐα µέσα στις 4 µεγαλύτερες τάσεις για τη δεκαετία του 2010.
Επίσης, σε µια έρευνα σχετικά µε την κατάσταση των business analytics από το
Bloomberg Businessweek (2011), to 97% των εταιρειών µε έσοδα περισσότερα από
100 εκατοµµύρια δολάρια, βρέθηκαν να χρησιµοποιούν κάποιας µορφής business
analytics. 30
Oι ευκαιρίες που γεννιούνται από τα δεδοµένα, την ανάλυσή τους και την εξόρυξη
νοήµατος, σε διάφορους οργανισµούς, έχουν πυροδοτήσει µεγάλο ενδιαφέρον πάνω
στα πεδία της επιχειρηµατικής ευφυΐας και των analytics. Συχνά, αναφέρονται στις
τεχνικές, στις τεχνολογίες, στα συστήµατα, στις πρακτικές, στις µεθοδολογίες και
στις εφαρµογές, οι οποίες αναλύουν ζωτικής σηµασίας επιχειρηµατικά δεδοµένα, µε
σκοπό να βοηθηθεί µια επιχείρηση στο να κατανοήσει καλύτερα την αγορά της και να
πάρει πιο ορθές αποφάσεις.
Όλοι οι οργανισµοί χρειάζονται δεδοµένα, όχι µόνο για να επιβιώσουν, αλλά και
για να ανταγωνιστούν τους υπόλοιπους και να διεκδικήσουν µεγαλύτερο µερίδιο
αγοράς. Το πώς οι οργανισµοί µετατρέπουν αυτά τα δεδοµένα σε ενέργειες, είναι
βασικά ο ορισµός της επιχειρηµατικής ευφυΐας. Οι βασικές ερωτήσεις που θέτει ένας
30

Chen Hsinchun, Chiang H. L. Roger, Storey C. Veda, «Business Ιntelligence and Αnalytics: From
Βig Data to Big Impact», MIS Quarterly Vol. 36 No. 4, 2012, σελ. 1165-1188
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οργανισµός είναι σαν τους τίτλους µιας εφηµερίδας: «Ποιος, έκανε Τι, Πότε,
Πότε Που και
Γιατί». Τα analytics προσθέτουν ένα ακόµα στοιχείο: «Τι θα γίνει µετά;»
µετά Πλέον, η
ικανότητα των επιχειρήσεων να θέσουν τα συγκεκριµένα ερωτήµατα και να λάβουν
αξιόπιστες απαντήσεις
απαντήσεις, σε άµεσο χρόνο, καθορίζει και την επιτυχία τους
τους.31
Ίσως ο καλύτερος ορισµός για το τι ακριβώς είναι η επιχειρηµατική ευφυΐα είναι
αυτός που δίνεται από έναν πάροχο εκπαίδευσης και ερευνητικών έργων στον τοµέα
των τεχνολογιών πληροφορίας
πληροφορίας, τον TDWI (The Data Warehousing Institute), µε
µεγάλους συνεργάτες όπως η IBM, η SAS, η Dell κτλπ:
«Η επιχειρηµατική
ηµατική ευφυΐα αναφέρεται στις διαδικασίες, στις τεχνολογίες και
στα εργαλεία που απαιτούνται για να µετατραπούν τα δεδοµένα σε πληροφορία,
η πληροφορία σε γνώση και η γνώση σε σχέδιο, το οποίο θα οδηγήσει σε
κερδοφόρα επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η επιχειρηµατική
ιρηµατική ευφυΐα περικλείει
την αποθήκευση των δεδοµένων, τα εργαλεία business analytics και τη σοφή
διαχείριση του περιεχοµένου και της γνώσης.»

Εικόνα 3.1. Ο τρόπος µε τον οποίο συνδέεται η επιχειρηµατική ευφυΐα µε τις επιχειρήσεις
επιχειρήσεις, τη
διαχείριση και τις πληροφορίες τεχνολογίας.

Ο παραπάνω αποτελεί έναν σπουδαίο ορισµό, κυρίως γιατί καταφέρνει να
µεταδώσει απόλυτα την ιδέα πως υπάρχει µια ιεραρχία στα διάφορα πεδία της

31

Aanderud Tricia, Hall Angela, «Building Business Intelligence Using SAS: Content Development
Examples», Cary, NC: SAS Institute Inc., 2012, σελ. 3
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ευφυΐας. Επιπλέον, τονίζει το γεγονός πως ένα πρόγραµµα επιχειρηµατικής ευφυΐας
περικλείει πολλά περισσότερα από µια απλή συλλογή προϊόντων λογισµικού και
εργαλείων οπτικοποίησης. Χωρίς τις σωστές διαδικασίες και τους σωστούς
ανθρώπους, τα εργαλεία έχουν ελάχιστη σηµασία και δύναµη. Η πραγµατική αξία της
επιχειρηµατικής ευφυΐας γίνεται κατανοητή µόνο µέσα στο πλαίσιο κερδοφόρων
επιχειρηµατικών ενεργειών. Αυτό σηµαίνει πως αν η γνώση που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για κερδοφόρα ενέργεια αγνοηθεί, τότε χάνεται το η πρακτική της
σηµασία.
Ο όρος «ευφυΐα» χρησιµοποιούταν αρκετά συχνά από τους ερευνητές της τεχνητής
νοηµοσύνης από το 1950. Ο όρος «επιχειρηµατική ευφυΐα» έγινε γνωστός στις
επιχειρήσεις και στις κοινότητες των τεχνολογιών πληροφορίας τη δεκαετία του
1990. Αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, ο όρος «business analytics»
εισήχθη για να αναπαραστήσει το βασικό αναλυτικό χαρακτηριστικό της
επιχειρηµατικής ευφυΐας. Πολλοί τείνουν να θεωρούν τις δύο έννοιες ταυτόσηµες.32
Όµως, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αν και άµεσα συσχετιζόµενες και
συνδεόµενες, παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές. Συγκεκριµένα, η επιχειρηµατική
ευφυΐα παρέχει έναν τρόπο συσσώρευσης δεδοµένων για να βρει πληροφορίες,
κυρίως µέσω ερωτήσεων, εκθέσεων και αναλυτικών διαδικτυακών διαδικασιών. Από
την άλλη, τα business analytics εκµεταλλεύονται στατιστικά και ποσοτικά δεδοµένα
για επεξηγηµατικά και προβλεπτικά µοντέλα. Τα analytics εστιάζουν σε λύσεις που
δηµιουργούν αξία και που µετατρέπουν την πληροφορία σε γνώση. Οι οργανισµοί
πλέον στρέφονται όλο και περισσότερο σε αυτά τα µέσα για να περιλάβουν
µεγαλύτερες και µε µεγαλύτερη ποικιλία οµάδες δεδοµένων. Αυτά ενσωµατώνουν
αδόµητα δεδοµένα: έγγραφα, ηχητικά αρχεία, βίντεο, όπως αναλύθηκε και στο
προηγούµενο κεφάλαιο.33

3.2. Business Intelligence και Analytics 1.0 - 2.0 - 3.0
Οι τεχνολογίες και οι εφαρµογές της επιχειρηµατικής ευφυΐας και των τεχνικών
32
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ανάλυσης ενδοεπιχειρησιακών δεδοµένων για τη λήψη αποφάσεων, που έχουν
καθιερωθεί στον επιχειρηµατικό τοµέα σήµερα, µπορούν να θεωρηθούν ως BI&A 1.0
(Business Intelligence and Analytics 1.0), όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Chen
Hsinchun (2012), διδάκτορας του Πανεπιστηµίου της Αριζόνα στον κλάδο των
τεχνολογιών και της πληροφορικής. Tα δεδοµένα είναι κυρίως δοµηµένα και έχουν
συλλεχθεί από εταιρείες µέσω διάφορων παραδοσιακών µέσων. Οι αναλυτικές
τεχνικές που χρησιµοποιούνται κυρίως σε αυτά τα συστήµατα, οι οποίες µάλιστα
ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλείς τη δεκαετία του 1990, στηρίζονται κυρίως σε στατιστικές
µεθόδους, που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1970 και σε τεχνικές εξόρυξης
δεδοµένων (Data Mining), που αναπτύχθηκαν µέσα στη δεκαετία του 1980. Η
διαχείριση των δεδοµένων και η αποθήκευσή τους θεωρούνται τα θεµέλια του BI&A
1.0.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, το ∆ιαδίκτυο άρχισε να προσφέρει
εκπληκτικές δυνατότητες για αναλυτική έρευνα, ευκαιρίες για ανάπτυξη και µια
µοναδική συλλογή από δεδοµένα. Η «ευφυΐα του ιστού», τα «analytics» και το
παραγόµενο από τους χρήστες περιεχόµενο, το οποίο συλλέγεται µέσω των Web 2.0
συλλογικών συστηµάτων, σήµαναν την έναρξη µιας νέας εποχής, αυτής του BI&A
2.0, µε επίκεντρο το µη δοµηµένο ιστολογικό περιεχόµενο.34 To Web 2.0 είναι ο
όρος που αποδόθηκε σε όλες τις νέες χρήσεις του Web, όπως είναι οι διαδραστικές
εφαρµογές, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να συµµετέχουν στη δηµιουργία και
στην οργάνωση του δικού τους περιεχόµενο, όπως το Facebook, το Twitter, το Flickr,
κτλπ. 35
Ενώ το ιστο-κεντρικό ΒI&A 2.0 αποτέλεσε ερευνητικό πόλο έλξης από την
ακαδηµαϊκή και την επιχειρηµατική κοινότητα, πλέον νέες ερευνητικές ευκαιρίες
γεννιούνται µε το BI&A 3.0.

Όπως τονίστηκε σε άρθρο του «The Economist»

(Οκτώβριος, 2011), ο αριθµός των κινητών τηλεφώνων και των tablets (περίπου 480
εκατοµµύρια κοµµάτια) ξεπέρασε τον αριθµό των laptops και των υπολογιστών
(περίπου 380 εκατοµµύρια κοµµάτια) για πρώτη φορά το 2011. Το ίδιο άρθρο
προέβλεπε πως ο αριθµός των κινητών συσκευών θα φθάσει τα 10 δισεκατοµµύρια το
34
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35

Shelly Garry B, Frydenberg Mark, «Web 2.0: Concepts and Applications», Course Technology –
Cengage Learning, 2011, σελ. 3-5

36
202036. Πρόκειται για το «Internet of things», για το οποίο έγινε λόγος στο
προηγούµενο κεφάλαιο. Ο Σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web), όπως αλλιώς
ονοµάζεται to Web 3.0, σύµφωνα µε τον Tim Berners-Lee, τον εφευρέτη του
Παγκόσµιου Ιστού, συνιστά µια προσπάθεια επέκτασης των δυνατοτήτων του Web
(Syntactic Web), επικουρούµενης από την επακόλουθη προέκταση της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Η επιδίωξη του SW είναι να διευκολύνει τους χρήστες να διαθέτουν
τα δεδοµένα τους σε τρίτους µέσω της διασύνδεσης. Εποµένως, το όραµα του SW
είναι η επέκταση των αρχών του Web από τα αρχεία στα δεδοµένα. Η λογική πίσω
από αυτό είναι ότι η δηµοσιευµένη πληροφορία θα περιέχει µετά-δεδοµένα
(metadata), τα οποία θα είναι κοινά για όλους και θα µπορούν να «κατανοούνται» και
από µηχανές.37
Όµως, ενώ ο ερχοµός του Web 3.0 είναι πλέον σίγουρος και ορατός, οι τεχνικές µε
τις οποίες θα συλλέγονται, αναλύονται και οπτικοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθµό,
τόσο µεγάλης κλίµακας δεδοµένα, µε τόση µάλιστα ποικιλία, παραµένουν σχετικά
ακόµα άγνωστες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Εξόρυξη ∆εδοµένων, Εξόρυξη κειµένου, Μηχανική Μάθηση και
Τεχνητή Νοηµοσύνη
Οι έννοιες που αναλύονται στην παρούσα διπλωµατική εργασία είναι αρκετά κοντά
µεταξύ τους και για αυτόν το λόγο, πολλοί τείνουν να τις θεωρούν συνώνυµες, ή να
µην αντιλαµβάνονται πλήρως τις διαφορές τους. Το ίδιο συµβαίνει και στην
περίπτωση των εννοιών Business Intelligence, Analytics και Data Mining. Στο
προηγούµενο κεφάλαιο, διαχωρίστηκαν οι δύο πρώτες έννοιες, αλλά τι συµβαίνει µε
την περίπτωση της εξόρυξης δεδοµένων;
Παρόλο που κάποιες τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων είναι σχετικά καινούριες, το
Data Mining δεν αποτελεί µια νέα τεχνολογία, από την άποψη ότι οι άνθρωποι
ανέλυαν δεδοµένα σε υπολογιστές, από τότε που αυτοί δηµιουργήθηκαν. Μάλιστα
και χωρίς υπολογιστές, πολλές δεκαετίες πριν. Με την πάροδο των χρόνων, η
εξόρυξη δεδοµένων πέρασε πολλά στάδια, µε πολλές διαφορετικές ονοµασίες, όπως
«ανεύρεση

γνώσης»,

«επιχειρηµατική

ευφυΐα»,

«προβλεπτικό

µοντέλο»,

«προβλεπτικά analytics» και για αυτόν το λόγο δηµιουργήθηκαν πολλές
παρερµηνείες για τον πιο σωστό ορισµό της.38 Ποιά είναι ακριβώς η διαδικασία
ανεύρεσης της γνώσης, τι είναι το Data Mining, πώς συνδέεται µε τo Text Mining και
τα Big Data, ποιοι είναι οι στόχοι του και οι τεχνικές του, σε τι διαφέρει από την
επιχειρηµατική ευφυΐα και πώς ορίζεται η έννοια του «machine learning», ή αλλιώς
της µηχανικής µάθησης;

4.1. Από τα δεδοµένα στη γνώση. Η διαδικασία «ανεύρεσης της γνώσης»
Η ανεύρεση της γνώσης, ως διαδικασία, αποτελείται από την επαναλαµβανόµενη
αλληλουχία των ακόλουθων βηµάτων (γράφηµα):
1. Καθαρισµός ∆εδοµένων (Data Cleaning): Για την αποµάκρυνση του
θορύβου και των αταίριαστων δεδοµένων
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Linoff Gordon S., Berry Michael J.A., «Data Mining Techniques: For Marketing, Sales and
Customer Relationship Management», Wiley Publishing, Indianapolis, 2011, σελ. 2
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2. Ενοποίηση ∆εδοµένων (Data Integration): Όπου συνδυάζονται δεδοµένα
από διάφορες πηγές.
3. Επιλογή ∆εδοµένων (Data Selection): Όπου ανακτούνται όσα δεδοµένα
είναι σχετικά µε το αντικείµενο ανάλυσης.
4. Μετασχηµατισµός ∆εδοµένων (Data Transformation): Όπου τα δεδοµένα
µετασχηµατίζονται ή ενώνονται σε µορφές κατάλληλες για εξόρυξη
πληροφοριών από αυτά.
5. Εξόρυξη Πληροφοριών από τα ∆εδοµένα (Data Mining): Μία απαραίτητη
διαδικασία όπου εφαρµόζονται έξυπνες µέθοδοι για την εξαγωγή προτύπων.
6. Αξιολόγηση Προτύπων (Pattern Evaluation): Για την αναγνώριση των
πραγµατικά ενδιαφερόντων προτύπων που αναπαριστούν γνώση, βάσει
κάποιων µέτρων σύγκρισης.
7. Aναπαράσταση

Γνώσης

(Knowledge

representation):

Όπου

χρησιµοποιούνται τεχνικές οπτικοποίησης και παρουσίασης συµπερασµάτων
σχετικά µε τη γνώση που εξορύχτηκε στο χρήστη.

Τα βήµατα 1 έως 4 είναι τα διάφορα στάδια της προεπεξεργασίας των δεδοµένων,
ώστε αυτά να προετοιµαστούν για το βήµα της εξόρυξής τους (Βήµα 5 – Data
Mining). Παρόλο που, όπως φαίνεται και πιο παραστατικά στο παρακάτω γράφηµα,
το Data Mining είναι µόνο ένα βήµα στην όλη διαδικασία ανεύρεσης γνώσης, είναι το
πιο σηµαντικό και το πλέον απαραίτητο. Άλλωστε, σε αυτό το βήµα γίνεται η
εξόρυξη των προτύπων και της γνώσης που κρύβεται µέσα στα δεδοµένα. Εξαιτίας
της ιδιαίτερη σηµαντικότητάς του και επειδή έχει επικρατήσει και στο χώρο της
βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων, ο όρος Data Mining χρησιµοποιείται πολλές
φορές για να περιγράψει όλη τη διαδικασία ανεύρεσης προτύπων από δεδοµένα.39
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Εικόνα 4.1. Το Data Mining ως ένα βήµα στη διαδικασία ανεύρεσης της γνώσης
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4.2. Εξόρυξη ∆εδοµένων (Data Mining)
Με τον όρο Data Mining περιγράφεται η αυτόµατη ή ηµιαυτόµατη µη τετριµµένη
διαδικασία εξαγωγής χρήσιµων πληροφοριών και προτύπων από µεγάλες βάσεις
δεδοµένων, µέσω της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.40
Eίναι η διαδικασία ανεύρεσης ενδιαφέρουσας γνώσης µέσα σε µεγάλες ποσότητες
δεδοµένων και αποτελεί ένα διεπιστηµονικό πεδίο µε τη συµβολή πολλών κλάδων,
όπως είναι η στατιστική, η µηχανική µάθηση (machine learning), η τεχνητή
νοηµοσύνη (artificial intelligence), η ανάκτηση πληροφοριών, η αναγνώριση µοτίβων
και η βιοπληροφορική (bioinformatics). Ιδιαίτερα η µηχανική µάθηση, αποτελεί µια
πολύ σηµαντική έννοια που σχετίζεται µε το Data Mining. Αποτελεί µια περιοχή της
τεχνητής νοηµοσύνης, η οποία αφορά αλγορίθµους και µεθόδους που επιτρέπουν σε
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή να «µαθαίνει» και θα αναλυθεί στη συνέχεια του
παρόντος κεφαλαίου.41
Στο ίδιο πνεύµα, οι Hand et al. (2001) δίνουν τον εξής ορισµό: Data Mining είναι η
ανάλυση –συνήθως τεράστιων- παρατηρούµενων συνόλων δεδοµένων, έτσι ώστε να
βρεθούν µη παραχωρηθείσες σχέσεις και να συνοψιστούν τα δεδοµένα µε
καινοφανείς τρόπους, οι οποίοι να είναι κατανοητοί και χρήσιµοι στον κάτοχο των
δεδοµένων. Γίνεται εποµένως κατανοητό πως η εξόρυξη δεδοµένων επιτυγχάνεται
πάνω στην ανάλυση των Big Data και ως εκ τούτου, η σχέση µεταξύ τους είναι
άµεση, πολύ δυνατή και γεννά πολλές ευκαιρίες για την κερδοφορία και την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.42
Η όλη διαδικασία βασίζεται στη χρησιµοποίηση αλγορίθµων, οι οποίοι αναζητούν
κανόνες µεταξύ των µεταβλητών των δεδοµένων και στη συνέχεια καταχωρούν τα
δεδοµένα σε νέες βάσεις δεδοµένων. Μάλιστα, για να εξαχθεί πραγµατικά χρήσιµη
πληροφορία απαιτείται να υπάρχουν όσο το δυνατό πιο πολλά δεδοµένα. Κάτι τέτοιο,
έχει να κάνει περισσότερο µε την ακρίβεια και τη λεπτοµέρεια της πληροφορίας
αυτής. Έτσι, µπορούµε να πούµε γενικά πως η σπουδαιότητα ενός αλγορίθµου
40
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εξόρυξης δεδοµένων µπορεί να περιγραφεί από τον ακόλουθο τύπο:
Σπουδαιότητα = (ποιότητα πληροφορίας) * απόδοση
Από το παραπάνω, γίνεται φανερό πως στις περισσότερες εφαρµογές είναι άσκοπο
να εµφανίζεται υψηλή απόδοση αποτελεσµάτων, µε υπολογισµούς που απαιτούν
απροσδιόριστα πολύ χρόνο, ή να υπάρχουν πολύ γρήγορα αποτελέσµατα πολύ
χαµηλής ποιότητας.43
Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωµατικής εργασίας και για την πιο βαθειά
κατανόηση της έννοιας του Data Mining, έγινε, µέσω webcam, παρακολούθηση
ειδικών µαθηµάτων πάνω στην εξόρυξη δεδοµένων, από το Πανεπιστήµιο του
Illinois, τα οποία ξεκίνησαν στις 9 Φεβρουαρίου 2015, µέσα στο διαδικτυακό τόπο
του Coursera, από τον καθηγητή Jiawei Han. Ο συγκεκριµένος ακαδηµαϊκός
περιέγραψε πολύ πιο απλά, αλλά στοχευµένα, το τι ακριβώς είναι το Data Mining,
αναφέροντας, περιληπτικά, πως: «Πνιγόµαστε στις πληροφορίες, αλλά διψάµε για
γνώση. Η εξόρυξη δεδοµένων αποτελεί µια σύγχρονη αναγκαιότητα. Και η
αναγκαιότητα είναι η µητέρα της εφεύρεσης. Το Data Mining είναι ένα εργαλείο για την
αυτόµατη ανάλυση µαζικού όγκου δεδοµένων, µε την οποία ανακαλύπτουµε τη γνώση
εκεί που δεν το περιµένουµε. Τα δεδοµένα είναι παντού. Από αυτά εµείς εξάγουµε
ενδιαφέροντα και πολύτιµα επαναλαµβανόµενα µοτίβα. Η ανάκτηση των δεδοµένων
δεν αποτελεί λειτουργία του Data Mining, καθώς δεν σχετίζεται µε την ανάλυση των
δεδοµένων.» Ειδικά το τελευταίο σηµείο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς
αναλύεται ελάχιστα, µε το συγκεκριµένο τρόπο, από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται παρερµηνείες σχετικά µε την ανάκτηση και την
εξόρυξη των δεδοµένων.44

4.2.1. Οι Στόχοι της Εξόρυξης ∆εδοµένων
Ο βασικότερος στόχος της εξόρυξης δεδοµένων είναι η πληροφορία που θα εξαχθεί
και τα πρότυπα που θα προκύψουν να έχουν δοµή κατανοητή προς τον άνθρωπο, έτσι
ώστε να τον βοηθήσουν να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις, οι οποίες να βοηθήσουν
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στην κερδοφορία ή ανάπτυξη της εταιρείας. Για να επιτύχει κάτι τέτοιο, κύριοι στόχοι
της είναι η Πρόβλεψη (Prediction) και η Περιγραφή (Description). H πρόβλεψη
χρησιµοποιεί τις υπάρχουσες µεταβλητές σε µια βάση δεδοµένων, ώστε να προβλέπει
άγνωστες ή µελλοντικές αξίες ενδιαφέροντος, ενώ η περιγραφή επικεντρώνεται στην
εύρεση προτύπων και κανόνων, περιγράφοντας τις γενικές ιδιότητες των
δεδοµένων.45
Συγκεκριµένα, µια καλή περιγραφή µπορεί να δώσει µια ικανοποιητική εξήγηση
στη συµπεριφορά των δεδοµένων µε έναν κατανοητό και εκµεταλλεύσιµο τρόπο, ενώ
η πρόβλεψη στοχεύει στον υπολογισµό µιας µελλοντικής κατάστασης ή της
συµπεριφοράς µιας ενδιαφέρουσας µεταβλητής, στηριζόµενη σε συµπεριφορές
κάποιων άλλων µεταβλητών. Η σχετική σηµασία που έχει κάθε ένας από τους δύο
παραπάνω στόχους, διαφέρει ανάλογα µε τις εκάστοτε εφαρµογές της εξόρυξης
δεδοµένων. ∆ηλαδή, όσον αφορά στην «ανεύρεση της γνώσης» η περιγραφή τείνει να
είναι πιο σηµαντική από την πρόβλεψη. Αντίθετα, στη µηχανική µάθηση (machine
learning) και στην αναγνώριση µοτίβων, η πρόβλεψη διαδραµατίζει εξέχοντα ρόλο.46

4.2.2. Οι Τεχνικές της Εξόρυξης ∆εδοµένων
Στο Data Mining χρησιµοποιούνται αρκετές τεχνικές, µε τις σηµαντικότερες να
είναι οι εξής:
1) Ταξινόµηση (Classification)
2) Συσχέτιση (Association)
3) Οµαδοποίηση (Clustering)
4) Στατιστική Ανάλυση (Statistical Analysis)
5) Αριθµητική Πρόβλεψη (Numerical Prediction)
6) Παλινδρόµηση (Regression Analysis)
Aπό τις παραπάνω, οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες είναι η Ταξινόµηση, η
Συσχέτιση και η Οµαδοποίηση.
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Ταξινόµηση (Classification)
Αποτελεί την πιο δηµοφιλή και αποτελεσµατική τεχνική. Οι αλγόριθµοι
ταξινόµησης εφαρµόζονται σε δεδοµένα, τα οποία έχουν πρώτα ταξινοµηθεί σε
συγκεκριµένες κλάσεις, µε σκοπό την εξαγωγή κανόνων. Αργότερα, οι κανόνες αυτοί
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ταξινόµηση νέων υποδειγµάτων στις ίδιες
κλάσεις. Ένα σύνολο εξαγόµενων κανόνων ονοµάζεται ταξινοµητής (classifier).47
H λειτουργία τους έχει ως εξής: Στην αρχή, γίνεται η τροφοδότηση ενός
αλγορίθµου ταξινόµησης µε ένα σύνολο από δεδοµένα (dataset). Ο αλγόριθµος έπειτα
«κατανοεί» τους κανόνες βάσει των οποίων ταξινοµήθηκαν τα δεδοµένα και στη
συνέχεια, βάσει αυτών των κανόνων, έχει τη δυνατότητα να ταξινοµεί νέα δεδοµένα.
Ανάλογα µε το είδος του ταξινοµητή, οι αλγόριθµοι ταξινόµησης χωρίζονται σε
αυτούς που παράγουν λίστες αποφάσεων και σε αυτούς που παράγουν δέντρα
αποφάσεων. Οι τελευταίοι αποτελούν την πιο παλιά µορφή και έκφραση του Data
Mining. Ο κάθε κόµβος διακλαδώνεται προς τα κάτω, έχοντας ένα κλαδί για κάθε
διακριτή τιµή του πεδίου. 48
Ο καθηγητής Jiawei Han, από το Πανεπιστήµιου του Illinois, συµπληρώνει πως:
«Από τα δεδοµένα που αναλύονται, εξάγουµε µοντέλα. Από αυτά τα µοντέλα, µπορούµε
να προβλέψουµε ή να χαρακτηρίσουµε νέα δεδοµένα. Αυτήν την πρόβλεψη την
ονοµάζουµε «κατασκευή µοντέλων» ή «προβλεπτικά µοντέλα». Τα µοντέλα – µοτίβα
αντιπροσωπεύουν εγγενή και σηµαντικά χαρακτηριστικά των οµάδων των δεδοµένων.
Για αυτόν το λόγο, ο όρος «ταξινόµηση» και ο όρος «προβλεπτικό µοντέλο», σε πολλές
περιπτώσεις θα µπορούσαν να είναι συνώνυµοι.»49
Συσχέτιση (Association)
Σκοπός της είναι η εύρεση των σηµαντικότερων αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των
διαφόρων πεδίων / χαρακτηριστικών του συνόλου της µάθησης. Η πιο συνηθισµένη
εφαρµογή της µεθόδου της συσχέτισης είναι η ανάλυση του λεγόµενου «καλαθιού
47
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της νοικοκυράς» (market basket analysis). Σκοπός είναι να αναγνωρισθούν τα αγαθά
που αγοράζονται µαζί. Ένας κανόνας συσχέτισης είναι µια έκφραση της µορφής Χ
Υ [S, C], όπου Χ και Υ είναι σύνολα τιµών των πεδίων, π.χ. σύνολα οικονοµικών
αγαθών. Τo S και το C αναφέρονται στην επαλήθευση (support) και την αξιοπιστία
(confidence) αντίστοιχα του κάθε κανόνα. Η επαλήθευση είναι οι επιτυχείς
προβλέψεις του κανόνα ως προς το σύνολο των δεδοµένων, ενώ η αξιοπιστία είναι οι
επιτυχείς προβλέψεις του κανόνα ως προς τα παραδείγµατα στα οποία αυτός
εφαρµόζεται. Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η συγκεκριµένη ανάλυση θα
χρησιµοποιηθεί ένα παράδειγµα από την καθηµερινή ζωή: «To 98% των πελατών που
αγοράζουν γάλα και κρέας, αγοράζουν επίσης και τυρί. Αλλά και στο 70% των
αγορών έχουν αγορασθεί γάλα, κρέας και τυρί». Το πρώτο ποσοστό αναφέρεται ως
αξιοπιστία του κανόνα, ενώ το δεύτερο ως επαλήθευση.50
Οµαδοποίηση (Clustering)
Oι κανόνες οµαδοποίησης είναι, επίσης, αρκετά διαδεδοµένοι και η λογική τους
µοιάζει αρκετά µε αυτή των αλγορίθµων ταξινόµησης. Η βασικής τους διαφορά είναι
πως τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για τη µάθηση δεν είναι προταξινοµηµένα.
Αντίθετα, το σύνολο των εγγραφών χωρίζεται σε οµάδες, έτσι ώστε οι εγγραφές της
ίδιας οµάδας να έχουν περισσότερες οµοιότητες µεταξύ τους, µε βάση ορισµένα
προκαθορισµένα κριτήρια. Σήµερα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις επιχειρήσεις να
µπορούν να οµαδοποιούν τους πελάτες τους σε συγκεκριµένες κατηγορίες. Κυρίως
για εταιρείες που ασχολούνται µε την εκτίµηση κινδύνων, όπως µας απασχολεί στη
συγκεκριµένη εργασία και όπως θα αναλυθεί σε εκτενή βάση στα επόµενα κεφάλαια.
Με βάση αυτές τις κατηγορίες µπορεί να αξιολογείται ένας νέος πελάτης, ανάλογα µε
την οµάδα στην οποία κατατάσσεται. Η µέθοδος της οµαδοποίησης µπορεί να είναι
είτε

στατιστική

-

αριθµητική

(statistical

-

numerical

clustering),

όπου

χρησιµοποιούνται διάφορα αριθµητικά κριτήρια οµοιότητας και οι οµάδες που
προκύπτουν περιγράφονται από αριθµητικές τιµές, είτε εννοιολογική (conceptual
clustering), οπότε σε αυτήν την περίπτωση, ο προσδιορισµός των οµάδων βασίζεται
στο νόηµα και στις έννοιες που τα διάφορα αριθµητικά στοιχεία αντιπροσωπεύουν
και οι τιµές που προκύπτουν είναι κατηγορικές και όχι αριθµητικές. Πολλοί από τους

50
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αλγορίθµους οµαδοποίησης επιτρέπουν και το µικτό σύνολο µάθησης (δηλαδή
ταυτόχρονα αριθµητική και εννοιολογική µέθοδο).51
Σχετικά µε το ποιος είναι ο καλύτερος αλγόριθµος για εξόρυξη δεδοµένων, η
απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη. Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα έρευνες σε διεθνές
επίπεδο, δεν υπάρχει ο "ιδανικός" αλγόριθµος που να είναι καλύτερος από όλους τους
άλλους σε όλα τα προβλήµατα. Εποµένως, για κάθε πρόβληµα, πρέπει να επιλέξει
κανείς τον κατάλληλο αλγόριθµο, αλλά και να την βέλτιστη παραµετροποίησή του.
Σε γενικές γραµµές, ο τύπος των δεδοµένων, το µέγεθός τους και η διάσταση του
προβλήµατος (αριθµός χαρακτηριστικών) είναι τα πρώτα στοιχεία που κατευθύνουν
σε µια πρώτη επιλογή αλγορίθµων. Στη συνέχεια, η πειραµατική µελέτη µε
διαφορετικές παραµέτρους και η εφαρµογή τεχνικών στα δεδοµένα, όπως για
παράδειγµα η βέλτιστη "επιλογή χαρακτηριστικών" (feature extraction) αποτελούν τα
επόµενα βήµατα που θα οδηγήσουν (ενδεχοµένως) στην καλύτερη λύση.52

4.3. Tα 5 «καλύτερα» λογισµικά Data Mining. Ανάλυση του Apache Machout –
Hadoop
Τα λογισµικά που χρησιµοποιούνται για εξόρυξη δεδοµένων είναι πάρα πολλά. Για
αυτόν το λόγο και η επιλογή ανάλυσης κάποιου ή κάποιων συγκεκριµένων είναι
ιδιαίτερα δύσκολη. Βάσει των εµπειριών και των όσων έχουν γραφεί από ειδικούς, θα
µπορούσε να υποστηριχθεί πως τα 5 «καλύτερα», ανοιχτού τύπου, λογισµικά που
µπορεί κανείς δωρεάν να χρησιµοποιήσει στην επιχείρησή του, είναι τα εξής:
1. Rapid Miner
Πρόκειται για ένα περιβάλλον πειραµάτων µηχανικής µάθησης και εξόρυξης
δεδοµένων, το οποίο χρησιµοποιείται και για έρευνες και για καθηµερινές εργασίες
εξόρυξης δεδοµένων. Το Rapid Miner παρέχει πάνω από 500 τρόπους χειρισµού για
όλες τις διαδικασίες µηχανικής µάθησης και επιπλέον συνδυάζει µαθησιακά µοντέλα
και αξιολογητές συµπεριφοράς του µαθησιακού περιβάλλοντος του Weka
(παρακάτω). Είναι διαθέσιµο και ως ατοµικό εργαλείο για ανάλυση δεδοµένων, αλλά
51
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µπορεί να ενσωµατωθεί και ως µηχανή εξόρυξης δεδοµένων στα προϊόντα µιας
εταιρείας.
2. Weka
Γραµµένο σε Java, το Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) είναι
ένα πολύ γνωστό λογισµικό µηχανικής µάθησης, το οποίο υποστηρίζει διάφορες
διεργασίες εξόρυξης δεδοµένων, όπως την προεπεξεργασία των δεδοµένων, την
οµαδοποίηση, την ταξινόµηση, την παλινδρόµηση, την οπτικοποίηση και την επιλογή
χαρακτηριστικών. Το Weka θα ήταν πιο ισχυρό αν περιελάµβανε και τη
µοντελοποίηση ακολουθιών (sequence modeling), η οποία δεν υπάρχει ακόµα.
3. Orange
Το Orange είναι ένα, αρθρωτής αρχιτεκτονικής, λογισµικό εξόρυξης δεδοµένων και
µηχανικής µάθησης, το οποίο διαθέτει ένα φιλικό, αλλά ισχυρό, γρήγορο και ευέλικτο
οπτικό προγραµµατισµό για διερευνητική ανάλυση των δεδοµένων και οπτικοποίηση.
Επίσης, κάνει χρήση του Python (γλώσσα, όπως είναι η Java, η Common Lisp, η Lua)
για τη δέσµη των ενεργειών (scripting). Είναι γραµµένο σε Python και C++. Η Python
ανεβαίνει σε δηµοτικότητα, γιατί είναι απλή και εύκολη στη µάθηση, αλλά παραµένει
πανίσχυρη.
4. KNIME
Το KNIME (Konstanz Information Miner) είναι µια φιλική προς το χρήστη,
κατανοητή και αναλυτική πλατφόρµα, η οποία ενσωµατώνει δεδοµένα ανοιχτού
κώδικα. ∆ίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν οπτικά ροές
δεδοµένων ή αγωγούς, επιλεκτικά να εκτελούν µερικά ή όλα τα βήµατα ανάλυσης και
στη συνέχεια να µελετούν τα αποτελέσµατα, τα µοτίβα και τα αλληλεπιδραστικά
µοντέλα. Είναι γραµµένο σε Java και βασίζεται στo Eclipse (περιβάλλον Java). 53,54
5. Apache Machout
Το Apache Machout αποτελεί µια οµάδα από επεκτάσιµες βιβλιοθήκες Java για
machine learning και data mining. Βασίζεται κυρίως στο συνεργατικό φιλτράρισµα,
53
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στην αξιολόγηση
αξιολόγηση, στην ταξινόµηση και στην οµαδοποίηση. Οι περισσότερες από τις
εφαρµογές της χρησιµοποιούν την πλατφόρµα Apache Hadoop.55
Το Apache Hadoop είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισµικό (framework
framework) που
υποστηρίζει την παράλληλη επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων διανέµοντας
τµήµατα της εφαρµογής σε µεγάλες συστάδες (clusters) υπολογιστών.
υπολογιστών Με το
συγκεκριµένο τρόπο παρέχει τα θεµέλια για αξιόπιστη και ταχύτατη ανάλυση
πληροφοριών από και προς τις εφαρµογές.
Εικόνα 4.2. Το Apache Hadoop και οι διάφορες υπηρεσίες του 56

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.2., το Hadoop, τεχνικά
τεχνικά, παρέχει δύο βασικές
υπηρεσίες: την αξιόπιστη αποθήκευση δεδοµένων µε χρήση του Hadoop Distributed
File System (HDFS) και την ταχύτατη, παράλληλη, επεξεργασία δεδοµένων
χρησιµοποιώντας µια τεχνική µε την ονοµασία MapReduce. Κατά την τεχνική αυτή,
η στοχευµένη εφαρµογή χωρίζεται σε πολλά µικρά κλάσµατα φόρτου, καθένα από τα
οποία µπορεί να εκτελεστεί ή να επανεκτελεστεί σε έναν από τους κόµβους των
υπολογιστικών µονάδων.
Για τη διαθεσιµότητά του το Hadoop δεν στηρίζεται τόσο στο hardware που το
υποστηρίζει, όσο στο επίπεδο εφαρµογής (application layer), καθώς µπορεί κανείς να
προσθέσει ή να αφαιρέσει υπολογιστές από µία συστάδα οποιαδήποτε στιγµή. Το
55
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σύστηµα αντιλαµβάνεται την αλλαγή και µεταβάλλει τις διαδικασίες του ανάλογα.
Με άλλα λόγια, µπορεί να εντοπίζει και να διορθώνει µόνο του οποιεσδήποτε βλάβες
στους κόµβους και να επιτρέπει σε εφαρµογές να αλληλεπιδρούν µε χιλιάδες
υπολογιστές, καθώς και να επεξεργάζονται petabytes δεδοµένων χωρίς πρόβληµα.
Τα υπόλοιπα επιπρόσθετα που φαίνονται στην παραπάνω εικόνα είναι τα εξής:
•

Chukwa™: Σύστηµα συλλογής δεδοµένων για τη διαχείριση µεγάλων διανεµηµένων
συστηµάτων.

•

HBase™: Μια διανεµηµένη βάση δεδοµένων που υποστηρίζει δοµηµένα δεδοµένα
και µεγάλους πίνακες.

•

Hive™: Υποδοµή αποθήκευσης δεδοµένων που παρέχει περιληπτική παρουσίαση
των δεδοµένων και ad hoc επερωτήσεις.

•

ZooKeeper™: Μια υπηρεσία συντονισµού υψηλής απόδοσης για κατανεµηµένες
εφαρµογές.57

4.4. Ο ∆ιαχωρισµός µεταξύ Εξόρυξης ∆εδοµένων και Εξόρυξης Κειµένου
Ο στόχος του Text Mining (Εξόρυξη Κειµένου) είναι παρόµοιος µε αυτόν του Data
Mining, δεδοµένου ότι προσπαθεί να ανακαλύψει χρήσιµα στοιχεία, όπως οµάδες,
συσχετίσεις, αποκλίσεις, οµοιότητες, κλπ, από οµάδες δεδοµένων, µέσω της
αναγνώρισης και αναζήτησης ενδιαφερόντων µοτίβων. Όµως, η βασική τους διαφορά
είναι πως στο Text Mining, οι πηγές των δεδοµένων είναι συλλογή εγγράφων, δηλαδή
περιλαµβάνει µόνο αδόµητα δεδοµένα. Αντίθετα, στη διαδικασία Data Mining, όπως
αναλύθηκε και παραπάνω, τα µοτίβα εντοπίζονται κυρίως σε πιο επίσηµες βάσεις
δεδοµένων.
Παρόλα αυτά, η εξόρυξη κειµένου αντλεί µεγάλο ποσοστό της έµπνευσης και
κατεύθυνσής της από την έρευνα πάνω στην εξόρυξη κειµένου. Για αυτόν το λόγο,
δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πώς τα συστήµατα εξόρυξης κειµένου και
δεδοµένων παρουσιάζουν πολλές, υψηλού επιπέδου, οµοιότητες αρχιτεκτονικής.58
Το Text Mining, γνωστό και ως Text Data Mining και Ανεύρεση Γνώσης σε
Κείµενο (Knowledge Discovery in Text), ορίζεται ως «...ένα βήµα στη διαδικασία
57
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ανεύρεσης γνώσης σε κείµενο, που αποτελείται από ιδιαίτερους αλγόριθµους του Data
Mining και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP), που κάτω από µερικούς
αποδεκτούς υπολογιστικούς περιορισµούς αποδοτικότητας παράγουν έναν ιδιαίτερο
αριθµό από µοτίβα, µέσα από ένα σύνολο µη δοµηµένων κειµενικών δεδοµένων»59. Οι
Besancon και Rajman θεωρούν το Text Mining ως µια διαδικασία - επέκταση του
γνωστού Data Mining, αλλά σε µη δοµηµένα κείµενα, η οποία περιλαµβάνει στόχους,
όπως η εξαγωγή γνώσης (µε αυτόµατο τρόπο), η δηµιουργία δοµής βασισµένης στην
οµοιότητα και τέλος, η οπτικοποίηση (visualization). Bέβαια, γίνεται αντιληπτό πως
είναι µια διαδικασία πολύ πιο δύσκολη από πιο παραδοσιακές µορφές εξόρυξης
δεδοµένων.60
Όπως αναλύθηκε λοιπόν, το Text Mining αποτελεί µια παραλλαγή του Data
Mining. H βασική τους διαφορά είναι η εξής: «αριθµοί εναντίον κειµένου». Η γνώση,
µε την εξόρυξη κειµένου, εξάγεται από κείµενο φυσικής γλώσσας, παρά από
δοµηµένες βάσεις δεδοµένων. Οι βάσεις δεδοµένων σχεδιάζονται για τα
προγράµµατα που τις επεξεργάζονται αυτόµατα. Το κείµενο γράφεται για να
διαβαστεί από τους ανθρώπους. Το Text Mining αναγνωρίζει ότι η πλήρης
κατανόηση του κειµένου φυσικής γλώσσας, ένας από τους µακρύτερους
υφιστάµενους στόχους της πληροφορικής, δεν είναι αµέσως εφικτή και εστιάζει στην
εξαγωγή ενός µικρού ποσού πληροφοριών από το κείµενο µε υψηλή αξιοπιστία. ∆εν
υπάρχουν ακόµα προγράµµατα που να µπορούν να «διαβάσουν» το κείµενο όπως
ακριβώς και ο άνθρωπος. Πολλοί ερευνητές θεωρούν πως απαιτείται προηγουµένως
µια πλήρης προσοµοίωση για το πώς το µυαλό µας λειτουργεί προτού να µπορέσουν
να δηµιουργηθούν τέτοια τέλεια προγράµµατα ανάγνωσης και κατανόησης. Ωστόσο,
υπάρχει ένας τοµέας, γνωστός ως Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP), ο οποίος
σηµειώνει µεγάλη πρόοδο σε µικρές, δευτερεύουσες, εργασίες στην ανάλυση
κειµένων. Το µόνο σίγουρο είναι πως το Text Mining, µια διαδικασία πολύ πιο
δύσκολη και απαιτητική από το «παραδοσιακό» Data Mining, εµφανίζει τεράστια
προοπτική ανάπτυξης και στο µέλλον φαίνεται να γεννήσει πολλές, νέες, ευκαιρίες
στον ακαδηµαϊκό, αλλά και στον επιχειρηµατικό τοµέα.61
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4.5. Mηχανική µάθηση και Τεχνητή Νοηµοσύνη
Η «Μηχανική Μάθηση» («Machine Learning») συνδέεται άµεσα µε τη στατιστική,
αφού και τα δύο πεδία µελετούν την ανάλυση των δεδοµένων. Ήδη από το 1997, ο
Tom M. Mitchell έδωσε έναν επίσηµο ορισµό, ο οποίος χρησιµοποιείται ευρέως,
ακόµα και σήµερα: «Ένα πρόγραµµα υπολογιστή λέγεται ότι µαθαίνει από µια εµπειρία
E, σε σχέση µε µια σειρά από έργα T και µια µέτρηση της απόδοσης P, ή οποία
βελτιώνεται µε την εµπειρία Ε».62 Αποτελεί προσέγγιση της «Τεχνητής Νοηµοσύνης»
(«Artificial Intelligence»).
Η τεχνητή νοηµοσύνη αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο, το οποίο αντλεί την ύπαρξή
του από πολλές αρχές, όπως της επιστήµης των υπολογιστών, των µαθηµατικών (και
τη θεωρία της πληροφορίας), της γνωστικής ψυχολογίας και της φιλοσοφίας.63 Ο
στόχος της τεχνητής νοηµοσύνης είναι η ανάπτυξη συστηµάτων, τα οποία θα
παρέχουν απαντήσεις σε προβλήµατα, των οποίων η λύση παραδοσιακά θεωρούνταν
προνόµιο µόνο των «βιολογικών συστηµάτων». Ως αποτέλεσµα της φύσης της, τα
συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης σηµατοδοτούν την εµφάνιση µιας ευρείας γκάµας
τεχνολογιών και στρατηγικών, εστιασµένων στην ανάπτυξη εννοιολογικών µοντέλων,
στην επίσηµη αναπαράστασή τους και στον προγραµµατισµό στρατηγικών και
τεχνικού εξοπλισµού για την εφαρµογή τους.64
Η βασική προϋπόθεση ενός συστήµατος τεχνητής νοηµοσύνης είναι η ικανότητά
του να προσαρµόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντός του. Η µηχανική µάθηση
είναι µια αρχή της τεχνητής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε τον προγραµµατισµό
των υπολογιστών και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω από τον Michel Tom, βασικό της
πλεονέκτηµα είναι η αυτόµατη προσαρµογή και η µάθηση µέσα από δεδοµένα και
στοιχεία ιστορικότητας. Κάτι τέτοιο το καταφέρνει µέσω αλγορίθµων, µε τους
οποίους µετατρέπει τα δεδοµένα εισόδου (input) σε πληροφορίες εξόδου (output).
Aκολουθεί συγκεκριµένα µοτίβα, µοντέλα και µια µεγάλη σειρά οδηγιών. Το
κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι ακριβώς αυτή η «αυτοµατοποίηση». Οι
http://people.ischool.berkeley.edu/~hearst/text-mining.html, Ανακτήθηκε 24 Ιανουαρίου 2015
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παραδοσιακές µέθοδοι είναι χρονοβόρες και κοστίζουν περισσότερο. Στη µηχανική
µάθηση, οι αλγόριθµοι χρησιµοποιούνται για να διαχωρίζουν τα ενδιαφέροντα από τα
αδιάφορα µοτίβα στα δεδοµένα.
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Οι τεχνικές της εξόρυξης δεδοµένων, οι οποίες

αναλύθηκαν παραπάνω, όπως η ταξινόµηση, η οµαδοποίηση κλπ, οφείλουν την
ύπαρξή τους στη µηχανική µάθηση.
Έγινε αναφορά στη µετατροπή των δεδοµένων εισόδου σε πληροφορίες εξόδου,
µέσω της διαδικασίας της µηχανικής µάθησης. Για παράδειγµα, κάποιος θα µπορούσε
να επινοήσει έναν αλγόριθµο για απλή αύξουσα ταξινόµηση. Τα δεδοµένα εισόδου θα
ήταν η οµάδα των αριθµών και οι πληροφορίες εξόδου θα ήταν η ζητούµενη λίστα
των ταξινοµηµένων αριθµών. Για την ίδια διαδικασία, µπορεί να υπάρχουν πολλοί
αλγόριθµοι, αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι η εύρεση του πιο αποτελεσµατικού.
Αυτού που απαιτεί τις λιγότερες δυνατές οδηγίες, την ελάχιστη δυνατή απαιτούµενη
µνήµη, ή και τα δύο. Για κάποιες άλλες διαδικασίες βέβαια, πιο περίπλοκες, δεν
υπάρχουν έτοιµοι αλγόριθµοι. Η πρόβλεψη της καταναλωτικής συµπεριφοράς είναι
µια από αυτές. Άλλη είναι ο διαχωρισµός µεταξύ ανεπιθύµητης (spam) και µη
αλληλογραφίας. Είναι δύσκολη η συγκεκριµένη οµαδοποίηση, καθώς γνωρίζουµε τα
δεδοµένα εισόδου (αρχεία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) και εξόδου (µια ένδειξη του
τύπου ναι/όχι, που θα σηµατοδοτεί σε ποιά οµάδα θα ενταχθεί το µήνυµα), αλλά δεν
γνωρίζουµε τη διαδικασία της µετατροπής. Εξάλλου, κάτι που θεωρείται ανεπιθύµητη
αλληλογραφία σήµερα, αύριο µπορεί να αλλάξει.
Εδώ γίνεται εµφανής η σηµαντικότητα της µηχανικής µάθησης, καθώς ό,τι µας
λείπει σε γνώση, µπορούµε να το αναπληρώσουµε σε δεδοµένα. Είναι εύκολο να
συλλεχθούν χιλιάδες µηνύµατα, ως παράδειγµα, για τα οποία γνωρίζουµε πως πολλά
είναι ανεπιθύµητα, ενώ άλλα όχι. Αυτό που θέλουµε να «µαθευτεί» είναι το σε τι
συνίσταται ο «µη ανεπιθύµητος» χαρακτήρας τους. Με άλλα λόγια, ζητάµε από τον
υπολογιστή να εξάγει αυτόµατα τον αλγόριθµο για αυτό. ∆εν υπάρχει λόγος να
µάθουµε να ταξινοµούµε αριθµούς, αφού ήδη υπάρχουν αλγόριθµοι για κάτι τέτοιο.
Όµως, υπάρχουν και πολλές εφαρµογές για τις οποίες δεν έχουµε αλγορίθµους, αν και
τα δεδοµένα είναι αναρίθµητα. ∆εν είναι σίγουρο πως θα επιτευχθεί στον απόλυτο
βαθµό το επιθυµητό αποτέλεσµα, αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι να δηµιουργηθεί
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µια χρήσιµη και καλή προσέγγιση. Η συγκεκριµένη προσέγγιση µπορεί να µην είναι
σε θέση να εξηγήσει τα πάντα, αλλά και πάλι µπορούµε να είµαστε σε θέση να
εξηγήσουµε ένα µεγάλο µέρος των δεδοµένων, µέσω συγκεκριµένων µοτίβων και
συνηθειών. Στο παράδειγµα που αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχει ακόµα η
πιθανότητα ένα χρήσιµο mail να καταλήξει στο φάκελο των ανεπιθύµητων
µηνυµάτων και αντίστροφα, ένα µήνυµα ανεπιθύµητης αλληλογραφίας να καταλήξει
στο φάκελο των εισερχοµένων µας. Εκείνη τη στιγµή µπορούµε να «δηλώσουµε» στο
σύστηµα την πραγµατική του σηµασία και την επόµενη φορά θα έχει «µάθει» και θα
λειτουργήσει µε τον τρόπο που θα θέλαµε εξ αρχής. Επίσης, όσα περισσότερα
δεδοµένα µαζεύει, τόσο πιο εύστοχες θα είναι οι οµαδοποιήσεις. Περισσότερα
δεδοµένα, καλύτερα αποτελέσµατα. Αυτό είναι το βασικό νόηµα της µηχανικής
µάθησης και η εφαρµογή της σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων είναι το Data Mining. 66
Στον κλάδο των ασφαλειών, µπορεί να βοηθήσει σε τεράστιο βαθµό,
ελαχιστοποιώντας τους χρόνους του «χειροκίνητου underwriting», δηλαδή της
εκτίµησης κινδύνου που γίνεται από ανθρώπους, ξεχωριστά για κάθε συµβόλαιο και
να αυτοµατοποιήσει τις διαδικασίες, λαµβάνοντας επιπλέον υπόψιν αναρίθµητα
στοιχεία που υπάρχουν στην καθηµερινότητά µας και στα οποία οι παραδοσιακοί
underwriters δεν θα έδιναν ποτέ σηµασία. Μπορούν να εντοπιστούν συσχετίσεις,
µοτίβα και συνήθειες. Στη συνέχεια µάλιστα, µέσω της µάθησης, µπορεί να
βελτιώνεται όλο και περισσότερη η ακρίβειά τους. Ένα ενδιαφέρον παράδειγµα
εντοπίζεται στον κλάδο οχηµάτων, όπου φαίνεται πως οι παντρεµένοι άνθρωποι
τείνουν να είναι πιο προσεχτικοί οδηγοί από τους ανύπαντρους και λιγότεροι
προσεχτικοί από τους παντρεµένους που έχουν και παιδιά. Ή στον κλάδο της ζωής,
που έχει αποδειχθεί πως οι άνθρωποι που κάνουν συχνές αναλήψεις και καταθέσεις
σε µηχανήµατα ΑΤΜ, άρα κάνουν τις συναλλαγές τους περισσότερο µε µετρητά,
τείνουν να ζουν λίγο περισσότερο, από αυτούς που πληρώνουν κυρίως µε επιταγές
και πιστωτικές κάρτες. Η «µαγεία» των Big Data, της µηχανικής µάθησης και της
εξόρυξης δεδοµένων είναι πώς δεν απασχολεί κανέναν το «γιατί» συµβαίνουν αυτά.
Το ότι συµβαίνουν είναι αρκετό.67
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4.6 Επιχειρηµατική Ευφυΐα και Εξόρυξη ∆εδοµένων: To παράδειγµα της Intel
Στο σύγχρονο, συνεχώς µεταβαλλόµενο και άκρως ανταγωνιστικό επιχειρησιακό
περιβάλλον, η διαρκής αποτίµηση των πληροφοριών που παράγονται από τις
επιµέρους επιχειρηµατικές διαδικασίες και η µετατροπή τους σε γνώση µε σκοπό τη
σωστή απόφαση, αποτελεί απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτηµα για όλες τις σύγχρονες
επιχειρήσεις. Τα εργαλεία και οι εφαρµογές επιχειρηµατικής ευφυΐας αποτελούν τους
βασικούς µοχλούς που µπορούν να στηρίξουν το βασικό αυτό πλεονέκτηµα.68
O τρόπος µε τον οποίο η επιχειρηµατική ευφυΐα συνδέεται µε την εξόρυξη
δεδοµένων αναλύεται από τον Μαρκέτο (2007). Πιο συγκεκριµένα, γράφει ο
τελευταίος, τα συστήµατα επιχειρηµατικής ευφυΐας, αξιοποιώντας τεχνολογίες
αποθήκευσης δεδοµένων και κυρίως, εξόρυξης δεδοµένων, παρέχουν τη δυνατότητα
ανάλυσης δεδοµένων ιστορικότητας µε σκοπό την παραγωγή γνώσης ικανής να
οδηγήσει σε βελτιστοποίηση διαδικασιών και ουσιαστική υποστήριξη της διοίκησης
σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι συγκεκριµένες υποδοµές
προσφέρουν λύσεις, ώστε τα δεδοµένα από διαφορετικά τµήµατα της επιχείρησης να
συγκεντρωθούν (aggregation) σε ένα κοινό περιβάλλον µε σκοπό την περαιτέρω
ανάλυση και αξιοποίησή τους. Οι τεχνικές Data Mining εφαρµόζονται πάνω στα
δεδοµένα µε σκοπό την ανακάλυψη «λανθάνουσας γνώσης» και όσο καλύτερα
µπορεί να το επιτύχει αυτό µια επιχείρηση, τόσο πιο αναπτυγµένες δυνατότητες θα
έχει στον τοµέα του Business Intelligence.69
Η εταιρεία Intel, ο µεγαλύτερος, µε βάση τα έσοδα, κατασκευαστής τσιπ
ηµιαγωγών στον κόσµο, έχει ένα πρόγραµµα, το οποίο ονοµάζει «IT@Intel». Μέσω
αυτού, στόχος της εταιρείας είναι να µοιράζεται µε όλους, ανοιχτά, τις καλύτερες
πρακτικές της, µε τις οποίες δηµιουργεί επιχειρηµατική αξία και αποκτά προβάδισµα
έναντι του ανταγωνισµού. Σε ένα άρθρο, που γράφθηκε και ανέβηκε στην ιστοσελίδα
της τον Ιούλιο του 2012, αναφέρει πως η ικανότητα εξόρυξης και ανάλυσης Μεγάλων
∆εδοµένων δίνει στις εταιρείες πλούσιες και εις βάθος γνώσεις, σχετικά µε τα µοτίβα
της και τις τάσεις της αγοράς, βοηθώντας στην ανάπτυξη και τη γιγάντωσή της.
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Για να βελτιώσουν την επιχειρηµατική ευφυΐα της εταιρείας, το τµήµα IT
(τεχνολογίες πληροφορίας) της Intel, έθεσε σε εφαρµογή συστήµατα για
αποτελεσµατική διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης των δεδοµένων. Το µεγαλύτερο
ποσοστό τους µάλιστα αποτελείται από µεγάλες οµάδες αδόµητων δεδοµένων, που
αποτελούν το 90% του εταιρικού συνόλου, συµπεριλαµβανοµένων και εγγράφων,
ιστοσελίδων,

περιεχοµένου

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου

κλπ.,

εποµένως

αντιλαµβάνεται κανείς πως δεν ήταν µια απλή, ούτε οικονοµική προσπάθεια.
Η Intel άρχισε ήδη από το 2012 να διαθέτει έναν πολύ µεγάλο όγκο κεφαλαίων, µε
σκοπό να δηµιουργήσει µια εσωτερική, υβριδική και αποτελεσµατική πλατφόρµα
Μεγάλων ∆εδοµένων, µε βάση µια εφαρµογή αποθήκευσης δεδοµένων παράλληλης
επεξεργασίας (parallel processing data warehouse appliance), καθώς και το λογισµικό
Hadoop, για την αποτελεσµατική επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδοµένων από ένα
σύνολο υπολογιστικών µονάδων. Με αυτά κατάφερε να µπορεί να αναλύει δεδοµένα
100 φορές πιο γρήγορα από τις παραδοσιακές εφαρµογές ανάλυσης. Ο λόγος για µια
τέτοια επένδυση, υποστηρίζει η ίδια η Intel, ήταν πως µια εταιρεία µε το µέγεθος της
δικής τους, η οποία έχει πωλήσεις σε όλον τον κόσµο, καθώς και µια παγκόσµια
αλυσίδα ανεφοδιασµού, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να είναι ικανή να προβλέπει τις
αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και να κάνει σωστές προβλέψεις σχετικά µε το τι
είναι πιθανό να συµβεί τον επόµενο µήνα, τους επόµενους 6 µήνες, ακόµα και σε 5 µε
10 χρόνια από τώρα. Γίνεται εποµένως κατανοητό, πως η Intel στοχεύει στην
ενίσχυση της προβλεπτικής της ικανότητας, µε την οποία θα µπορέσει να γνωρίζει
ενδεχόµενες αλλαγές στις καταναλωτικές επιθυµίες, να οργανώσει αποτελεσµατικά
τη στρατηγική των πωλήσεών της, να ελέγξει τον ανταγωνισµό και να ενδυναµώσει
τη γραµµή παραγωγής της. Προσθέτοντας την ικανότητα του Data Mining και των
Analytics, η εταιρεία στοχεύει ξεκάθαρα στο να αναπτύξει τις ικανότητες Business
Intelligence από την Περιγραφή (description) στην Πρόβλεψη (prediction).
Η Intel έχει ολοκληρώσει το πρώτο βήµα του στρατηγικού σχεδιασµού της και
µέσα στα επόµενα χρόνια, οι υπεύθυνοι ευελπιστούν πώς το πρόγραµµά τους για τα
Big Data Analytics θα γιγαντωθεί, παρέχοντας στην εταιρεία την επιχειρηµατική
ευφυΐα που χρειάζεται για να επιτύχει νέα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ασφάλεια,
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στο marketing, στην παραγωγή και στις τεχνολογίες πληροφορίας. 70
Η Intel και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες, οι οποίες φαίνεται να αντιλαµβάνονται
πλήρως την αξία του περιεχοµένου της βάσης των δεδοµένων τους, προσπαθούν
συνεχώς να βρουν νέους τρόπους για να «αφήσουν τα δεδοµένα να τους µιλήσουν».
Το Data mining βοηθά ακριβώς σε αυτό. ∆ηµιουργεί τα απαραίτητα «ορυχεία» και
προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία, που έχουν ως στόχο να εξάγουν τα πολύτιµα
ορυκτά και να τα παραδώσουν σε καθαρή µορφή στον ιδιοκτήτη τους. Τα ορυκτά
αυτά µπορεί να είναι χρυσός κι ασήµι, αλλά µπορεί να είναι και άνθρακας. Σε
οποιαδήποτε περίπτωση όµως, αν τα εκµεταλλευτεί κανείς έξυπνα και σωστά, µπορεί
να αποκοµίσει σηµαντικά κέρδη, σε όποιον τοµέα κι αν ανήκει, κυρίως αν πρόκειται
για κλάδο, ο οποίος βασίζεται κυρίως σε δεδοµένα. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα,
εκτός των τραπεζών, αποτελεί ο ασφαλιστικός κλάδος και για αυτόν το λόγο
επιλέχθηκε για µελέτη στην παρούσα διπλωµατική εργασία. Τα δεδοµένα αποτελούν
αναµφισβήτητα το πολυτιµότερο περιουσιακό στοιχείο των ασφαλιστικών εταιρειών,
όµως είναι ευρέως αποδεκτό πως ακόµα δεν είναι εκµεταλλεύσιµα από τις ίδιες, στο
βαθµό που θα ήθελαν, κυρίως στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων. Η εκµετάλλευσή τους,
ιδίως στην Ελλάδα, φαίνεται να είναι ακόµα σε εµβρυικό στάδιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Μεγάλα ∆εδοµένα και Ασφαλιστικός Κλάδος
5.1 Σωστή Εκτίµηση Κινδύνου: Η πιο δύσκολη πρόκληση για τους ασφαλιστές
Κάθε οργανισµός εκτίθεται συνεχώς σε έναν αµέτρητο αριθµό από νέους και
ταχύτατα µεταβαλλόµενους κινδύνους, οι οποίοι µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του, ή την εκπλήρωση των στόχων του. Η αναγνώριση, η ανάλυση και η αξιολόγηση
των κινδύνων µιας εταιρείας αποτελούν τα µόνα εργαλεία για την κατανόηση και τη
µέτρηση της επίδρασής τους. Έτσι, µπορούν να εντοπιστούν ευκολότερα τα
κατάλληλα µέτρα ελέγχου και διαχείρισης των όποιων αδυναµιών. Στο σηµείο αυτό,
πρέπει να τονιστεί πως η «Εκτίµηση Κινδύνου» (Risk Assessment) αποτελεί µια
διαδικασία, η οποία τις περισσότερες φορές δεν πραγµατοποιείται (καθόλου ή σε µη
ικανοποιητικό βαθµό), ακόµα κι αν η «∆ιαχείριση Κινδύνου» (Risk Management)
εφαρµόζεται.71
Ειδικά για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η σωστή εκτίµηση κινδύνου αποτελεί την πιο
σηµαντική πρόκληση. ∆εδοµένα υπάρχουν παντού και αποτελούν αναµφισβήτητα το
πιο πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο του ασφαλιστικού κλάδου. Εξάλλου, δεν υπάρχει
φυσικό προϊόν. Το µοντέλο βασίζεται στη σωστή πρόβλεψη και στο µετριασµό
κινδύνου. Για το λόγο αυτό, η άφιξη των Μεγάλων ∆εδοµένων είναι ίσως πιο
χρήσιµη για τους ασφαλιστές από ότι είναι σε άλλους κλάδους, λιγότερο
εξαρτηµένους από δεδοµένα.72
Γεννιούνται όµως πολλά ερωτήµατα σχετικά µε το ποιοι είναι οι σωστοί τρόποι
διαχείρισης και εκµετάλλευσης των Μεγάλων ∆εδοµένων, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η σωστή εκτίµηση των κινδύνων που καλείται να αντιµετωπίσει κάθε
φορά µια ασφαλιστική εταιρεία. Μια διαδικασία µάλιστα, η οποία προηγείται χρονικά
από όλα τα άλλα βήµα, όσον αφορά στην επαφή της µε τον κάθε κίνδυνο.
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5.2 Ασφαλιστική Νοµοθεσία. Ορισµοί, Συγκρίσεις και Αναλύσεις
Στο σηµείο αυτό, θεωρείται σκόπιµη η ανάλυση των εννοιών της «Ασφάλισης», του
«Κινδύνου», της «∆ιαχείρισης» και της «Εκτίµησης Κινδύνου - Underwriting»,
καθώς αποτελούν βασικοί ορισµοί, οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν ευρέως στο βασικό
µέρος της εργασίας, από το παρόν κεφάλαιο και έπειτα.
5.2.1. Ορισµός Ασφάλισης
Σύµφωνα µε την εποπτική αρχή της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, την
Τράπεζα της Ελλάδος, «Ασφάλιση», κατά την νοµική έννοια νοείται η:
«...κοινωνία οµοίων κινδύνων που παρέχει στα µέλη της, µε αντάλλαγµα
(ασφάλιστρο), αυτόνοµη αξίωση για κάλυψη κάποιας οικονοµικής ανάγκης»
Ο συγκεκριµένος ορισµός καλύπτει όλες τις µορφές ασφάλισης.
5.2.2. Ορισµός Κινδύνου
Ως «Κίνδυνος» νοείται:
«…η δυνατότητα επέλευσης ενός γεγονότος, το οποίο δύναται να προκαλέσει
οικονοµική ανάγκη» 73
Η αναφορά του παραπάνω ορισµού στη λέξη «δυνατότητα», σηµαίνει την έλλειψη
βεβαιότητας, τόσο ως προς το αν επέλθει το γεγονός, όσο και στο πότε αυτό θα
επέλθει. Το στοιχείο του κινδύνου, σε διάφορες κατά περίπτωση µορφές, συνόδευε
ανέκαθεν τον άνθρωπο, σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής και οικονοµικής του
ζωής. Ακόµη και οι πιο ανύποπτες ανθρώπινες πράξεις ενέχουν, πολλές φορές,
σοβαρότατους κινδύνους, οι συνέπειες και η έκταση των οποίων δεν είναι πάντα
δυνατό να προβλεφθούν από τον άνθρωπο. Η έννοια του κινδύνου στην καθηµερινή
ζωή είναι πάντοτε συνυφασµένη µε ανεπιθύµητο και επιβλαβές γεγονός, που η
επέλευσή του δηµιουργεί δυσάρεστες συνέπειες στη ανθρώπινη ζωή και οικονοµία.
Συγκεκριµένα όµως, στις ασφάλειες, όπως γίνεται φανερό και από τον παραπάνω
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ορισµό, η έννοια του κινδύνου νοείται περισσότερο ως µια κατάσταση, ένα σενάριο,
ή ένα χαρακτηριστικό µε δύο, ή περισσότερες, πιθανές καταλήξεις, χωρίς να
εµπλέκεται η αρνητική έννοια του ολέθρου, του κακού, της ζηµιάς κτλπ. Στις
ασφάλειες γενικότερα, κίνδυνος νοείται ακόµα και ο «κίνδυνος της επιβίωσης», µε
χαρακτηριστικό παράδειγµα τον κλάδο των συνταξιοδοτικών, όπου το συµβόλαιο
ενεργοποιείται µε την επέλευση του κινδύνου το να φθάσει ο πελάτης, για
παράδειγµα, τα 65 του έτη (ο «Κίνδυνος της µακροηµέρευσης») και να αρχίσει να
απολαµβάνει την ισόβια µηνιαία σύνταξη για την οποία τόσα χρόνια φρόντιζε και
πλήρωνε τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. Για να καλύψει την οικονοµική ανάγκη των
γηρατειών.
Ακόµα κι αν στην παρούσα διπλωµατική εργασία, η εστίαση βρίσκεται στον κλάδο
10 και 3 των αυτοκινήτων, όπου εξ ορισµού, ο «κίνδυνος» αναφέρεται σε «ζηµιά»,
είναι φρόνιµο να νοείται γενικώς ως ένα απρόβλεπτο στοιχείο, πέρα από την
ανθρώπινη γνώση, που δεν υπόκειται στον έλεγχο της δύναµης, της θέλησης ή της
σκέψης του ανθρώπου.
Στο βιβλίο «Βασικές Αρχές ∆ιοίκησης Ασφαλιστικών Γραφείων Πωλήσεων», από
τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Συντονιστών Ασφαλιστικών Συµβούλων και τις
ασφαλιστικές εταιρείες Alico, Allianz και Interamerican, το οποίο για πολλά χρόνια
αποτελούσε οδηγό για κάθε νεοεισελθόντα στον ασφαλιστικό κλάδο και συνεχίζει να
αποτελεί, σε µικρότερο βαθµό, ακόµα και σήµερα, αναφέρεται πως στην ασφαλιστική
ορολογία, ο όρος «ασφαλιστικός κίνδυνος», ή απλώς «κίνδυνος», χρησιµοποιείται µε
δύο διαφορετικές έννοιες:
A. Aποκαλούµε κίνδυνο, για παράδειγµα, το διαµέρισµα που ασφαλίζουµε, το
σκάφος αναψυχής, το µηχάνηµα ή το άτοµο το ασφαλιζοµένου, µιλώντας για
καλούς ή βεβαρηµένους κινδύνους, ανάλογα µε την επικινδυνότητα που
παρουσιάζει η κάθε περίπτωση. Για παράδειγµα: «το διαµέρισµα είναι
καλύτερος κίνδυνος από την προκατασκευασµένη ξύλινη κατοικία», κλπ.
Ο όρος µε αυτήν την έννοια υποδηλώνει το αντικείµενο ασφάλισης, το οποίο είναι
σύµφωνα µε το παραπάνω παράδειγµα, το διαµέρισµα, το αυτοκίνητο, το σκάφος
αναψυχής, το µηχάνηµα ή το πρόσωπο του ασφαλιζοµένου.
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B. Χρησιµοποιούµε όµως τον όρο και προκειµένου να αναφερθούµε στο ίδιο το
ζηµιογόνο το γεγονός, από την επέλευση του οποίου θέλει κανείς να
προστατευθεί µε την ασφάλιση. Έτσι, στη συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται
λόγος για τους κινδύνους Πυρός, Αστικής Ευθύνης, για τον κίνδυνο Κλοπής ή
Ατυχήµατος.
Η δεύτερη έννοια είναι εκείνη που κυριολεκτεί, καθώς υποδηλώνει ένα ζηµιογόνο
γεγονός, το οποίο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ενέχει το στοιχείο της
αβεβαιότητας.
Εφόσον η αβεβαιότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του κινδύνου, η χρήση από τους
αναλογιστές των στατιστικών δεδοµένων και του νόµου των µεγάλων αριθµών, έχει
ως στόχο να κάνει πραγµατικότητα αυτό που αναγράφεται στην είσοδο της σχολής
των αναλογιστών στο Λονδίνο: «Εξ αβέβαιων τα βέβαια».74

5.2.3. Ορισµός ∆ιαχείρισης Κινδύνου - Risk Management
Η «∆ιαχείριση Κινδύνων» αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία για κάθε
επιχείρηση, αλλά και άτοµο. Η «∆ιαχείριση Κινδύνων» εντοπίζει τους κινδύνους, που
αντιµετωπίζει µία επιχείρηση, ένας οργανισµός ή µια οικογένεια και για να τους
χειριστεί χρησιµοποιεί µία ποικιλία µεθόδων, συµπεριλαµβανοµένης και της
ασφάλισης.
«Η διαχείριση κινδύνων (Risk Management) µπορεί να οριστεί ως το σύνολο
των αποφάσεων, που αφορούν τη διαχείριση των καθαρών κινδύνων, δηλαδή
τις καταστάσεις στις οποίες οι πιθανότητες είναι είτε η απώλεια, είτε η µη
απώλεια. Η έννοια του κέρδους δεν εµπλέκεται. Οι καθαροί κίνδυνοι επίσης
αναφέρονται και ως αµιγείς κίνδυνοι. Ασχολείται µε το συστηµατικό εντοπισµό
και την ανάλυση των κινδύνων, στους οποίους εκτίθεται µια επιχείρηση ή ένας
οργανισµός, καθώς και µε τον καλύτερο τρόπο αντιµετώπισής τους»75
Συµπερασµατικά, µε τον όρο «∆ιαχείριση Κινδύνου», θα πρέπει να εννοήσουµε µια
διαδικασία λογικής αντιµετώπισης των καθαρών κινδύνων, στους οποίους µια
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οικονοµική ή κοινωνική οµάδα είναι εκτεθειµένη, ή ενδεχοµένως θα εκτεθεί στο
µέλλον, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή για νοµικό. Η ορθή
διαδικασία διαχείρισης κινδύνων απαιτεί µια συστηµατική διαδικασία σχεδιασµού, η
οποία θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα:
•

Καταγραφή των Κινδύνων

•

Εκτίµηση των Κινδύνων

•

Έλεγχος των Κινδύνων

•

Οικονοµική Αντιµετώπιση των Κινδύνων

5.2.4. Ορισµός Εκτίµησης Κινδύνου – Underwriting
Μπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει πως η εκτίµηση του κινδύνου (risk
assessment) αποτελεί µονάχα ένα βήµα στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Όµως,
δεν παύει να αποτελεί την πιο σηµαντική, ίσως, έννοια σε όλη την ασφαλιστική
πρακτική, καθώς δεν αναφέρεται µόνο στο κατά προσέγγιση κόστος αποκατάστασης
των ζηµιών, που ο κίνδυνος αυτός προκαλεί, αλλά και στη συχνότητα µε την οποία οι
ζηµιές αυτές είναι πιθανό να συµβούν.76
Τη διαδικασία του «Risk Assessment», η ασφαλιστική εταιρεία, την επιτελεί µέσα
από το «Underwriting». To Underwriting ορίζεται ως:
«…η λειτουργία εκτίµησης πληροφοριών σχετικών µε την απόφαση αποδοχής ή
άρνησης κάλυψης του κινδύνου, ο καθορισµός του ασφαλίστρου και η
διατύπωση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης»77
Ο underwriter µπορεί να αποδεχθεί την αίτηση ασφάλισης στο σύνολό της, να την
αποδεχθεί µε περιορισµούς, αυξηµένα ασφάλιστρα (επασφάλιστρα), εξαιρέσεις και
ειδικούς όρους, ή και να την απορρίψει εντελώς. Η ονοµασία προέρχεται από την
ασφαλιστική αγορά των Lloyd’s του Λονδίνου. Οι πρώτοι «underwriters» έγραφαν σε
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µια πινακίδα την περιγραφή του κινδύνου (αφορούσε ταξίδια στη θάλασσα και τους
συνδεόµενους µε αυτά κινδύνους, όπως η απώλεια και καταστροφή των
εµπορευµάτων ή των ίδιων των πλοίων) και από κάτω σηµείωναν το όνοµά τους και
το µέρος που ήταν διατεθειµένοι να αναλάβουν, µαζί µε το αντίστοιχο ποσό για το
οποίο «χρέωναν» το συγκεκριµένο ρίσκο που έπαιρναν («ασφάλιστρο»). Η πινακίδα
αυτή περιφερόταν από άτοµο σε άτοµο (underwriters), µέχρι να καλυφθεί ολόκληρο
το ποσό του κινδύνου («κεφάλαιο κινδύνου»). Με άλλα λόγια, η λέξη underwriter
(under = κάτω, write = γράφω) αναφερόταν κυριολεκτικά στα όσα έγραφαν οι
συγκεκριµένοι άνθρωποι

στο κάτω µέρος της ανάλυσης του κινδύνου.78

Underwriting και ασφάλιση, στα πρώτα χρόνια, ήταν ταυτόσηµες έννοιες. Η εξέλιξη
όµως περιόρισε αρκετά αυτήν την ευρεία έννοια και σήµερα έχει τον ορισµό που
δόθηκε παραπάνω.
Είναι λογικό πως ο underwriter πριν δεχτεί, απορρίψει ή αποδεχθεί µε
συγκεκριµένους όρους και περιορισµούς έναν κίνδυνο πρέπει πρώτα να
συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες και τα δεδοµένα που περιγράφουν και δίνουν την
ταυτότητά του. Γιατί ακόµα κι αν η ασφάλιση, από τον ίδιο τον ορισµό της, αποτελεί
«κοινωνία οµοίων κινδύνων» και ακόµα κι αν όσο περνάνε τα χρόνια τόσο
περισσότεροι είναι οι «όµοιοι» κίνδυνοι σε κάθε κλάδο (γεγονός που διευκολύνει τη
διαδικασία του underwriting), η πραγµατικότητα είναι πως κάθε κίνδυνος διαφέρει
από τον προηγούµενο και θα πρέπει να εξετάζονται διεξοδικά όλα τα χαρακτηριστικά
του πριν από κάθε απόφαση ανάληψης ρίσκου. Για τις ασφαλιστικές εταιρίες, ένα
µεγάλο κοµµάτι της κερδοφορίας και της ανάπτυξής τους, βασίζεται φυσικά στο
σωστό underwriting, στη σωστή τιµολόγηση των κινδύνων και στη µη αποδοχή
«κακών κινδύνων» (ζηµιογόνων – µε υψηλή επικινδυνότητα).

5.3. Εκτίµηση Κινδύνου - Credit Scoring
Στον τραπεζικό χώρο, η εκτίµηση κινδύνου είναι γνωστή µε τον όρο «Credit
Scoring», ο οποίος ουσιαστικά αναφέρεται στη βαθµολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών. Πρόκειται για την εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου και
δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη χρήση στατιστικών µεθόδων, µε σκοπό την
πρόβλεψη πιθανότητας ένας εν δυνάµει δανειακός πελάτης να αθετήσει την
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υποχρέωση που πρόκειται να αναλάβει, ή ένας υπάρχων δανειακός πελάτης να
παρουσιάσει την ίδια συµπεριφορά κατά τη διάρκεια µελλοντικής επαγγελµατικής
συνεργασίας. Για να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο µέτρησης πιστωτικού κινδύνου, θα
πρέπει

να

αναλυθεί

η ιστορικότητα

από

τη συναλλακτική

συµπεριφορά

προηγούµενων πιστωτών και στη συνέχεια, αυτά να χρησιµοποιηθούν στην
πρόβλεψη άλλων πελατών, οι οποίοι παρουσιάζουν τα ίδια ή παρόµοια
χαρακτηριστικά. Ένα καλά δοµηµένο µοντέλο πρέπει να δίνει ικανοποιητικά
αποτελέσµατα για τη µελλοντική συµπεριφορά των δανειακών πελατών µιας
τράπεζας.79
Με βάση τη λειτουργία, αλλά και τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί, η διαδικασία του
credit scoring, χωρίζεται παραδοσιακά σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη είναι το
«application scoring» (η βαθµολόγηση την ώρα της αίτησης), η οποία
χρησιµοποιείται ήδη από τη στιγµή του αιτήµατος από τον πελάτη και υπολογίζει την
πιθανότητα ενός πελάτη να µην είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του. Τα
δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για τη συγκεκριµένη κατηγορία αποτελούνται γενικά
από χρηµατοοικονοµικά και δηµογραφικά στοιχεία σχετικά µε ένα δείγµα από
προηγούµενους πελάτες, µαζί µε το πώς εξελίχθηκαν στη συνέχεια («καλοί» «κακοί» πελάτες). Η δεύτερη κατηγορία είναι το «behavioral scoring» (βαθµολόγηση
µε βάση τη συµπεριφορά), η οποία χρησιµοποιείται σε δεύτερο επίπεδο, αφού ο
πιστωτής έρθει σε συµφωνία µε την τράπεζα. Υπολογίζει τις πιθανότητες ενός
υπάρχοντος πελάτη να καταστεί αφερέγγυος σε κάποια συγκεκριµένη χρονική
περίοδο, επιτρέποντας στους δανειστές να ελέγχουν συχνά τους πελάτες τους και να
τους βοηθάνε στο να λαµβάνουν συντονισµένες αποφάσεις µε βάση τον κάθε πελάτη.
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για τη συγκεκριµένη κατηγορία βασίζονται στην
απόδοση της αποπλήρωσης των δανείων των πελατών και την κατάστασή τους ως
«καλοί» ή «κακοί» πελάτες σε κάποια στιγµή στο µέλλον. Για να είναι επικερδής, η
τράπεζα πρέπει να υπολογίσει την πιθανότητα ενός πελάτη να καταστεί αφερέγγυος
σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες (1 µήνας, 3 µήνες, 6 µήνες κλπ.) Οι πελάτες µε
υψηλή επικινδυνότητα µπορούν να µεταχειριστούν µε ειδικό τρόπο από τις τράπεζες,
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µε σκοπό την προστασία της από οικονοµικές απώλειες.80
Η πιστοληπτική ικανότητα αποκαλύπτει σε ένα δανειστή ή επενδυτή την
πιθανότητα να µπορέσει ο δανειολήπτης να ανταποκριθεί στις δανειακές του
υποχρεώσεις χωρίς τον κίνδυνο πτώχευσης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι
αξιολογήσεις

πιστοληπτικής

ικανότητας

χρησιµοποιούνται

επίσης

για

την

προσαρµογή των επιτοκίων αποπληρωµής και των απαιτούµενων εγγυήσεων για την
έκδοση ενός δανείου, αλλά και των ασφαλίστρων στον ασφαλιστικό κλάδο. Μια
χαµηλή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας δείχνει υψηλό κίνδυνο αθέτησης ενός
δανείου, και συνεπώς, οδηγεί σε υψηλά επιτόκια ή ακόµα και την άρνηση χορήγησης
δανείου από τον πιστωτή ενώ, όσο καλύτερη είναι η πιστοληπτική ικανότητα του
δανειολήπτη, τόσο πιο πιθανό είναι µια τράπεζα ή κάποιο άλλο χρηµατοπιστωτικό
ίδρυµα να επεκτείνει την πίστωση προς αυτόν.81
Αντίστοιχα, στον ασφαλιστικό κλάδο, όπου χρησιµοποιείται «δανειστικά» η έννοια,
µια χαµηλή αξιολόγηση στο credit scoring, δείχνει υψηλό ρίσκο, άρα και αυξηµένες
πιθανότητες επέλευσης του κινδύνου, όπως είναι για παράδειγµα ο νέος σε δίπλωµα
οδηγός και συνεπώς, οδηγεί σε υψηλά ασφάλιστρα, ενώ, όσο καλύτερη είναι η
βαθµολογία του πελάτη, τόσο πιο πιθανό είναι µια ασφαλιστική εταιρεία να
διαµορφώσει ευνοϊκή προς αυτόν τιµολογιακή πολιτική. H διαδικασία του credit
scoring εδώ δεν χωρίζει απλά τους κινδύνους σε «καλούς» και «κακούς», αλλά
δηµιουργεί και µια κλίµακα, η οποία φυσικά σχετίζεται αναλογικά µε µια αντίστοιχη
κλίµακα κατηγοριών κινδύνων, άρα και ασφαλίστρου. Χρησιµοποιείται ως συνώνυµη
της έννοιας του risk assessment.
Η «Εκτίµηση Κινδύνου» αποτελεί µια διαδικασία, η οποία τις περισσότερες φορές
δεν πραγµατοποιείται σε ικανοποιητικό βαθµό. Το συγκεκριµένο γεγονός αποτελεί
ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα του ασφαλιστικού κλάδου, στα οποία
ευελπιστούν να δώσουν λύση τα Μεγάλα ∆εδοµένα.
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5.4. Τα Μεγάλα ∆εδοµένα δίνουν ώθηση στην ασφαλιστική βιοµηχανία
Η ασφαλιστική εξόρυξη δεδοµένων («Insurance Data Mining») παρουσιάζει τις
ευκαιρίες για πρόβλεψη σε όλες τις πτυχές της ασφαλιστικής βιοµηχανίας. Οι
αποφάσεις µπορούν να διαµορφωθούν από περιεκτικές,, αξιόπιστες και βάσιµες
πληροφορίες, που υπάρχουν διάχυτες στην καθηµερινότητά µας. Ακολουθούν 5
αλληλοσυνδεόµενα πεδία στα οποία µπορεί να δώσουν τεράστια ώθηση τα Μεγάλα
∆εδοµένα:
5.4.1. Εκτίµηση Κινδύνου (Risk Assessment – Credit Scoring)
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις για όλα τα
ασφαλιστικά προϊόντα είναι το πώς θα καθοριστεί το µέγεθος του κινδύνου, που
µεταφέρεται από τον πελάτη στην εταιρεία. Με την ασφαλιστική εξόρυξη δεδοµένων,
η κατεύθυνση µπορεί να είναι πιο ξεκάθαρη στον υπολογισµό της αξίας κάθε
απαίτησης, µέσω παλαιότερων εµπειριών (ιστορικότητα), τάσεων ή µοτίβων
κινδύνων, όπως επηρεάζονται από την ηλικία, την προσωπικότητα και τα
δηµογραφικά χαρακτηριστικά κάθε ατόµου κλπ. Κάτι τέτοιο, καθιστά κάθε
ασφαλιστικό προϊόν πιο εξατοµικευµένο για όλα τα µέρη της σύµβασης, οδηγώντας
σε αυξηµένη εµπιστοσύνη και ικανοποίηση των πελατών και των underwrites, αλλά
και σε πιο ξεκάθαρη, δίκαιη και αξιόπιστη διαδικασία αξιολόγησης απαιτήσεων και
καθορισµού ασφαλίστρων.

5.4.2. Απεικόνιση του πελάτη (Persona)
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα των Big Data είναι η ικανότητα να εντοπίζουν
και ενδεχοµένως, να προβλέπουν τάσεις. Η ικανότητα αυτή είναι γνωστή
ως «Predictive Analytics». Με βάση τις πληροφορίες που εξάγονται από την
ασφαλιστική εξόρυξη δεδοµένων, µπορούν ευκολότερα να καθοριστούν οι ανάγκες
και οι προσδοκίες της αγοράς, αλλά και να βελτιωθεί η προβλεπτική ικανότητα, µε
βάση τις προσωπικότητες και τις συµπεριφορές των πελατών, τα δηµογραφικά
στοιχεία και τις πολιτισµικές αντιλήψεις. Οι παραπάνω πληροφορίες για τους πελάτες
βρίσκονται εκεί έξω και µπορούν να βοηθήσουν εξαιρετικά στην εκτίµηση κινδύνου
(risk assessment), στην πρόβλεψη του είδους της ασφάλισης που είναι πιο πιθανό να
ζητήσουν οι πελάτες στο µέλλον, αλλά και να περιοριστεί η «απάτη». Πρόκειται για
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µια πιο επιστηµονική, διεξοδική, µαζική και τεχνολογικά αναπτυγµένη εξέλιξη της
προτροπής που ακούγεται στα µεγαλύτερα ασφαλιστικά σεµινάρια παγκοσµίως,
σχετικά µε την επαφή των εταιρειών, αλλά και των ασφαλιστικών συµβούλων, µε το
αγοραστικό τους κοινό: «∆ιάβαζε τον πελάτη!». Ο πελάτης «µιλάει», ακόµα κι όταν
δεν λέει τίποτα. Η πρόβλεψη της καταναλωτικής συµπεριφοράς και η εξόρυξη
γνώσης για τις αξίες της ζωής του, είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη
πρωτοποριακών προγραµµάτων και για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης, µε
αποτέλεσµα την υψηλή διατηρησιµότητα και κερδοφορία.
Η φροντίδα του πελάτη αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για τη διατηρησιµότητά του,
ειδικά στις µέρες µας, όπου οι απαιτήσεις είναι ακόµα µεγαλύτερες και απαιτούνται
εξατοµικευµένες, επαγγελµατικές και άµεσες επαφές στην επικοινωνία µε την
εταιρεία. Κάτι τέτοιο, πέρα από γεγονός πως καθιστά πιο εύκολη την πρόβλεψη της
συµπεριφοράς του πελάτη µέσα σε έναν κίνδυνο, αποτελεί ισχυρό σύµµαχο και για
τις σταυροειδείς πωλήσεις (cross selling). Για παράδειγµα, πελάτης 40-45 ετών,
εργαζόµενος, µε µια σύζυγο νοικοκυρά και 2 παιδιά ηλικίας 10 και 15 ετών, που έχει
συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο αυτοκινήτου, είναι εξαιρετικά πιθανό να
ενδιαφέρεται και για µια ασφάλεια ζωής. Αρκεί κάποιος να το εντοπίσει και να του
µιλήσει για τη σηµαντικότητά της. Αρκεί κάποιος να αποκαλύψει την «ανάγκη».
Ακόµα, ίσως µερικοί από τους υπάρχοντες πελάτες να έχουν αρχίσει να αγοράζουν
αυτοκίνητα και να χρειάζονται συµφέρουσες προσφορές. Οι ασφαλιστές µπορούν να
βρουν αυτές τις πληροφορίες µέσω δεδοµένων από τόπους κοινωνικής δικτύωσης,
από δεδοµένα αναζήτησης κ.λπ. Η ασφαλιστική εταιρεία λοιπόν, όχι µόνο καταφέρνει
να αυξήσει τις πωλήσεις της και να εισχωρήσει πιο βαθειά στην κάλυψη των
ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη της, αλλά από την άλλη, τον έχει κερδίσει και για
τα υπάρχοντα προϊόντα λόγω της εξατοµικευµένης προσέγγισής της (customer
retention). Τα προβλεπτικά analytics (predictive analytics) παράγουν προβλεπτικά
µοντέλα και µοτίβα, τα οποία αν χρησιµοποιηθούν σωστά, αποτελούν, στην
κυριολεξία, χρυσάφι για τις επιχειρήσεις.
Σύµφωνα µε την IBM, η προσέγγιση αυτή µπορεί να δυναµώσει τη σχέση µεταξύ
ασφαλιστή και ασφαλιζόµενου: «Ο ασφαλιστής έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη
σωστή προσφορά τη σωστή στιγµή και µε τον τρόπο που ο ασφαλισµένος θέλει να
επικοινωνεί. Με τις µεγάλες δυνατότητες των Big Data και των analytics, οι
ασφαλιστές µπορούν να αποκοµίσουν χρήσιµες πληροφορίες από διαθέσιµα δεδοµένα
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πελατών από περισσότερες πηγές από ό,τι παλαιότερα. Οι νέες αυτές δυνατότητες
επιτρέπουν την πιο λεπτοµερή ανάλυση των αλληλεπιδράσεων των πελατών, τη
συµπεριφορά και τις στάσεις και µας βοηθούν να κατανοήσουµε κάθε πελάτη
ξεχωριστά. Χρησιµοποιώντας στοιχεία από πηγές όπως ο γεω-εντοπισµός (geolocation), εξωτερικά δηµόσια δεδοµένα, τον τόνο που χρησιµοποιείται κατά τη
διάρκεια µιας τηλεφωνικής συνοµιλίας και πληροφορίες από analytics, είναι δυνατόν
να αναπτυχθεί µια πιο λεπτοµερής εικόνα του ασφαλισµένου και έτσι να παρέχουµε
εξατοµικευµένη επικοινωνία και υπηρεσίες, µε βάση τις προτιµήσεις τους».
5.4.3. Εντοπισµός απάτης
Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι η
«απάτη», όπου οι πελάτες αποκρύπτουν, ή δηλώνουν ψευδώς, στοιχεία που αφορούν
τον υπό ασφάλιση κίνδυνο, µε αποτέλεσµα να τον αλλοιώνουν. Η εταιρεία δεν έχει
ακριβή γνώση για το µέγεθος του κινδύνου. Θα τον είχε αναλάβει µε διαφορετικούς
όρους, αυξηµένα ασφάλιστρα, ή θα τον είχε απορρίψει στο σύνολό του, αν γνώριζε.
Ένα παράδειγµα αποτελεί ο νέος οδηγός. Αν η άδεια κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου
βρίσκεται στο όνοµα ενός κυρίου 45 ετών, ο οποίος µάλιστα δηλώνεται ως ο οδηγός,
η εταιρεία θα αξιολογήσει και θα τιµολογήσει πολύ διαφορετικά τον κίνδυνο, από ότι
αν λάβει γνώση πως το συγκεκριµένο όχηµα το οδηγεί και ο 19 ετών γιός του, ο
οποίος πήρε το δίπλωµα οδήγησης πριν 5 µήνες, αλλά δεν έχει δηλωθεί ως οδηγός.
Αν η εταιρεία γνώριζε για το πραγµατικό µέγεθος του κινδύνου που αναλαµβάνει, θα
δεχόταν τον κίνδυνο µε το λεγόµενο επασφάλιστρο νέου οδηγού και µάλιστα, όπως
µερικές εταιρείες εφαρµόζουν στην Ελλάδα, ίσως αυτό να ήταν «διπλό», αφού ο
οδηγός θεωρείται νέος και ηλικιακά, αλλά και σε έτη κτήσης του διπλώµατος. Οι
εξαπατηµένες εταιρείες είναι πλέον ένα πολύ συχνό φαινόµενο. Κάτι τέτοιο στοιχίζει
πολύ και επηρεάζει αρνητικά την απαιτούµενη κερδοφορία, η οποία είναι απαραίτητη
για την υποστήριξη της συνεχούς αυξανόµενης βάσης πελατών. Για την αντιµετώπιση
του συγκεκριµένου προβλήµατος, η ασφαλιστική εξόρυξη δεδοµένων παρουσιάζει
µοντέλα, τα οποία υπογραµµίζουν τα σηµάδια και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα
µιας δόλιας κατάστασης. Με µια προσεγµένη καταγραφή αναγγελιών ζηµιών και
απαιτήσεων του παρελθόντος, αποκαλύπτονται ανωµαλίες, µοτίβα και στοιχεία
πιθανής απάτης. Χωρίς αυτά τα αυτοµατοποιηµένα µοντέλα, υπάρχουν ελάχιστα
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µέσα για τον καθορισµό πιθανής δόλιας συµπεριφοράς. 82,83
5.4.4. Αποτελεσµατική ∆ιαχείριση
Η διαχείριση µιας ασφαλιστικής εταιρείας γίνεται πολύ ευκολότερη µε µια µατιά
στα αποτελέσµατα που είχαν παλαιότερες αποφάσεις. Τα διευθυντικά στελέχη
µπορούν να βασίζονται σε ασφαλή δεδοµένα για να χρησιµοποιούν τις πηγές τους µε
έναν προβλέψιµο τρόπο, να κατευθύνουν το προσωπικό και να δηµιουργούν τη
στρατηγική των εταιρικών λειτουργιών. Οι διαδικασίες ελαχιστοποιούνται µε σκοπό
να µειωθούν οι εργατοώρες που απαιτούνται από το ανθρώπινο δυναµικό της
εταιρείας, οι πελάτες εµφανίζονται πιο ικανοποιηµένοι από την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών και γενικά, το προσωπικό και οι διαδικασίες, επιτηρούνται
στενά µε την ασφαλιστική εξόρυξη δεδοµένων.
5.4.5. Συνετές επενδύσεις
Το τµήµα στρατηγικής πολιτικής και διαχείρισης της ασφαλιστικής εταιρείας
χρειάζεται να έχει µια πληθώρα πληροφοριών σχετικά µε το πόσους πόρους µπορούν
να επενδύσουν για λογαριασµό της εταιρείας, µε ποιόν τρόπο αποδίδει η κάθε
επένδυση και πώς επηρεάζεται η κερδοφορία της εταιρείας, σχετικά µε τα
χρηµατοοικονοµικά της χρονοδιαγράµµατα, τη διαθεσιµότητα του ρευστού της και τα
λειτουργικά της κόστη. Ενώ τα υπάρχοντα συστήµατα µπορούν να παρέχουν κάποια
κατεύθυνση, τα Predictive Analytics και το Data Mining έρχονται να τα
αναβαθµίσουν σε µεγάλο βαθµό, επιτρέποντας πιο καθαρές αποφάσεις, µε
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες και προβλεπόµενες «καµπύλες τροχιάς» (trajectories)
για κάθε χρονικά ορισµένη και οικονοµικά καθορισµένη επένδυση. 84
Σύµφωνα µε την τελευταία µελέτη της IBM, το 74% των ασφαλιστικών εταιρειών
που συµµετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν πως µε τη χρήση των πληροφοριών
(συµπεριλαµβανοµένων των Big Data) και των analytics, αποκτούν σηµαντικό
82

«Big Data: Μπορούν (και ήδη) αλλάζουν τον Ασφαλιστικό κλάδο. ∆ιαβάστε πώς!», Insurancedaily
Editorial Team, 2015, ∆ιαθέσιµο στο: http://goo.gl/haBveo, Ανακτήθηκε 02-02-2015

83

Brat Eric, Clark Paul, Mehrotra Pranay, «Bringing Big Data to Life: Four Opportunities for
Insurers»,
2014,
∆ιαθέσιµο
στο:
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/insurance_digital_economy_Bringing_big_data_life/
, Ανακτήθηκε 7-2-2015
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πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών. Σε µια αντίστοιχη έρευνα της IBM το 2010
(New Intelligent Enterprise Global Executive Study and Research Collaboration), το
ποσοστό των ασφαλιστικών εταιρειών που είχαν κάνει την ίδια δήλωση, σχετικά µε
τη χρησιµότητα των πληροφοριών και των analytics, ανερχόταν σε ποσοστό 35%!
Είναι ξεκάθαρη η προοπτική που διαφαίνεται για τις ασφαλιστικές εταιρείες και όσο
περνάνε τα χρόνια, γίνεται ακόµα πιο φανερή και στις ίδιες. Τα παραπάνω ποσοστά
αντιπροσωπεύουν µια θεαµατική αύξηση του 111%.85

5.5. Ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης των δεδοµένων σήµερα, είναι ο υβριδικός
Τελικά, οι «συσχετιστικές» βάσεις δεδοµένων, που χρησιµοποιούν σήµερα, ως επί
το πλείστον, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τείνουν προς εξαφάνιση; Όχι σύντοµα.
Εξακολουθούν να είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος διαχείρισης δοµηµένων
δεδοµένων. Το να αντικατασταθούν οι παλαιές πλατφόρµες, στο σύνολό τους, µε τις
«φανταχτερές» τεχνολογίες, στο όνοµα του «νέου», είναι σίγουρα κάτι ανόητο.
Ελάχιστες εταιρείες είναι διατεθειµένες να «ξηλώσουν και να αντικαταστήσουν» όλες
τις πλατφόρµες διαχείρισης των δεδοµένων τους και ίσως να µην υπάρχει και καµµία,
ιδίως από τις µεγαλύτερες. Θα πρέπει να ασχοληθούν µε το πώς µπορούν να
επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται µε τα Μεγάλα ∆εδοµένα,
χωρίς όµως να παραβλέπουν τα εργαλεία των παραδοσιακών τρόπων ανάλυσης. Η
προτεινόµενη στρατηγική είναι µια υβριδική προσέγγιση, η οποία να περιλαµβάνει
συσχετιστικές και µη-συσχετιστικές (relational, non- relational) τεχνολογίες. Με το
συγκεκριµένο τρόπο, µπορεί να γίνει σωστή εκµετάλλευση των ευκαιριών που
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα να συνεχίζουν να χρησιµοποιούν το
παλαιό καθεστώς, όπου αυτό είναι κατάλληλο. Γιατί στην εποχή που διανύουµε, των
περιορισµένων εσόδων και κεφαλαίων, είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείται η
τεχνολογία µε τον πιο σωστό τρόπο.
Είναι σίγουρο, βέβαια, πως απαιτείται για τις ασφαλιστικές εταιρίες το ξεκίνηµα για
µια οµαλή µετάβαση στην νέα εποχή. Στον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό κλάδο,
οι µεγάλες ποσότητες των υποστηρικτικών πληροφοριών, συχνά παρουσιάζονται σε
ποικίλες µορφές αρχείων, όπως για παράδειγµα σε φύλλα εργασίας του Excel, αρχεία
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Word, παρουσιάσεις PowerPoint, βάσεις δεδοµένων Access, αρχεία PDF και σε
πολλά άλλα. Σπάνια τα συναντά κανείς σε µια σταθερή µορφή. Ακόµα και τα πιο
απλά στοιχεία, όπως οι διευθύνσεις, ενδέχεται να παρουσιάζονται µε πολλούς
τρόπους. Για να εξαχθούν όλα τα δεδοµένα και να καταστούν αξιοποιήσιµα µε τις
παραδοσιακές τεχνικές, οι χρήστες θα πρέπει να τα «ξαναπεράσουν» από την αρχή
στα υπολογιστικά τους συστήµατα, µια διαδικασία τροµερά χρονοβόρα, µε µεγάλες
πιθανότητες να γίνουν λάθη. Πρόκειται για µια εξαιρετικά ακριβή και χαµηλής αξίας
πρακτική. «Το να ενταχθούν τα συγκεκριµένα δεδοµένα σε µια «συσχετιστική» βάση
δεδοµένων, ενώ ταυτόχρονα να πρέπει να υπάρχει συµµόρφωση και πειθαρχία όσον
αφορά στην «καθαρότητά» τους, είναι µια απεχθής αγγαρεία», όπως αναφέρει ο Puneet
Bharal, οικονοµικός σύµβουλος και αναλυτής, µε ειδίκευση πάνω στην ασφαλιστική
και αντασφαλιστική αγορά, διευθυντής της ACORD. Το µεγαλύτερο επίτευγµα της
ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development) είναι η
έκδοση και συντήρηση µιας τεράστιας βιβλιοθήκης από τυποποιηµένους «κανόνες»
της ασφαλιστικής βιοµηχανίας. Έχει µάλιστα δηµιουργήσει και µια πελώρια
βιβλιοθήκη από

τυποποιηµένα ηλεκτρονικά

δεδοµένα,

τα οποία αφορούν

ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλιστικών δεδοµένων ανάµεσα σε εµπορικούς
εταίρους. Η πλειονότητα των φορµών, των κανόνων και των

προτύπων των

ηλεκτρονικών δεδοµένων, που χρησιµοποιούνται σήµερα στην Αµερική και σε
πολλές άλλες χώρες, έχουν αναπτυχθεί από την ACORD. Ο Puneet Bharal συνεχίζει
λέγοντας πως: «...αυτό το εκτεταµένο σύνολο δεδοµένων (που υπάρχει σήµερα στη
διάθεση των ασφαλιστικών εταιρειών), υπάγεται στο χειρισµό (µε χειροκίνητο τρόπο)
του εκάστοτε Underwriter, στο στάδιο της ανάλυσης των πληροφοριών και έπειτα
απλώς αποστέλλεται µε σκοπό την επανεξέτασή του από τους ειδικούς επί των
αποζηµιώσεων, εφόσον σε µεταγενέστερο χρόνο απαιτηθεί µία αποζηµίωση από την
εταιρία. Αυτές οι διαδικασίες, είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρες, αναξιόπιστες και
πρακτικώς αδύνατον να ελεγχθούν. Έτσι, οι πληροφορίες παραµένουν κλειδωµένες
µέσα σε αρχεία µε µικρή έως και µηδενική αναλυτική αξία.»
Από την άλλη, οι «µη συσχετιστικές» τεχνολογίες, επιτρέπουν στους ασφαλιστές να
αποθηκεύουν τα πάντα εύκολα και να εισέρχονται στη συνέχεια, σε οποιοδήποτε
δεδοµένο, σε ελάχιστο χρόνο, αποκτώντας τη δυνατότητα να εντοπίζουν ανωµαλίες,
µοτίβα και ασφαλιστικές περιπτώσεις χαρακτηριζόµενες ως «κόκκινες σηµαίες», µε
αυτόµατο και άµεσο τρόπο. Με την απουσία τέτοιων µέσων όµως, οι
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προαναφερθείσες δυνατότητες θα παρέχονταν πολύ πιο δύσκολα, καθώς ο καθένας
θα έπρεπε χειροκίνητα να µελετήσει ένα χαώδη όγκο αρχείων και δεδοµένων.
Συνεπώς, η ικανότητα της αυτοµατοποίησης της διαχείρισης των δεδοµένων στο
πεδίο των υποστηρικτικών εγγράφων και αρχείων του underwriting, επιτρέπει στους
ασφαλιστές να σχηµατίσουν ένα συνεκτικό προφίλ κινδύνων και πελατών (οµάδες),
το οποίο θα χρησιµοποιείται µε συνέπεια σε όλη την επιχείρηση, θα είναι ελέγξιµο,
επεξεργάσιµο και θα παρέχει πλούσια πεδία ανάλυσης.86
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
O Kλάδος του Αυτοκινήτου στην Ελλάδα
H ιστορία της ασφάλισης του αυτοκινήτου ξεκινάει από τον 19ο αιώνα, όταν µαζί
µε την εφεύρεση του αυτοκινήτου, έκαναν αναπόφευκτα την εµφάνισή τους και τα
πρώτα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα. Για αυτόν το λόγο, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για
τη θέσπιση ειδικών νόµων, ώστε να µπορούν να διεκδικούν αποζηµίωση από τον
υπεύθυνο του ατυχήµατος τα θύµατα των ατυχηµάτων, γιατί αρχικά ήταν ιδιαίτερα
συχνό φαινόµενο οι υπεύθυνοι των ατυχηµάτων να µην αποζηµιώνουν για τις ζηµιές
που προκαλούσαν, είτε επειδή δεν υπήρχαν ακόµα οι σχετικοί νόµοι, είτε επειδή τη
δεδοµένη στιγµή δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα να το κάνουν. Έτσι,
γεννήθηκε η ιδέα και κυρίως η ανάγκη, για αυτό που ονοµάζεται σήµερα «ασφάλιση
αυτοκινήτου», η χρήση της οποίας άρχισε σταδιακά το 1925 και σήµερα είναι πλέον
υποχρεωτική σχεδόν σε όλο τον κόσµο.87
Σύµφωνα µε την ασφαλιστική σύµβαση, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.∆.
400/70, του Π.∆. 237/1986 (ν.489/76), όπως ισχύουν κάθε φορά και του Ν. 2496/97,
όπου αυτός δεν τροποποιείται, ως «αυτοκίνητο» νοείται:
«Kάθε όχηµα που κινείται επί του εδάφους και όχι επί τροχιών, µε µηχανική
δύναµη ή µε ηλεκτρική ενέργεια, ανεξάρτητα από τον αριθµό των τροχών. Ως
αυτοκίνητο θεωρείται και κάθε ρυµουλκούµενο όχηµα, συζευγµένο µετά του
κυρίως αυτοκινήτου ή µη, ως και ποδήλατο εφοδιασµένο µε βοηθητικό
κινητήρα.»88

6.1. Οι Κλάδοι του Αυτοκινήτου
Η ασφάλιση αυτοκινήτου στην Ελλάδα εντάσσεται στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών
και χωρίζεται σε 2 κλάδους: τον Κλάδο 10 και τον Κλάδο 3. Ο Κλάδος 10 είναι η
υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, ενώ ο Κλάδος 3 αναφέρεται
σε όλες τις συµπληρωµατικές, µη υποχρεωτικές, καλύψεις που αφορούν στην
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ασφάλιση των οχηµάτων89. Πιο αναλυτικά:
6.1.1. Κλάδος 10 (Αστική Ευθύνη από χερσαία Αυτοκινούµενα Οχήµατα)
Πρόκειται για την υποχρεωτική από τον νόµο ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και
περιλαµβάνει την ικανοποίηση νόµιµων απαιτήσεων τρίτων κατά του Ασφαλισµένου,
από ζηµιές που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου, που αναφέρεται
στο ασφαλιστήριο, για τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Θανατηφόρου τραυµατισµού προσώπων.
2. Τραυµατισµού προσώπων.
3. Υλικών Ζηµιών σε πρόσωπα που δεν έχουν συγγενική σχέση µε το Λήπτη της
ασφάλισης, τον ασφαλισµένο, τον κύριο, τον κάτοχο, τον οδηγό ή τον
προστηθέντα

στην

οδήγηση

και

τον

υπεύθυνο

του

ασφαλισµένου

αυτοκινήτου.
4. Υλικών Ζηµιών σε πράγµατα που δε µεταφέρονται µε το ασφαλισµένο όχηµα.
5. Υλικών Ζηµιών τρίτων από µετάδοση πυρκαγιάς από το ασφαλισµένο όχηµα,
όταν η πυρκαγιά οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλισµένου και προέρχεται
από την κυκλοφορία του οχήµατος.
Οι παραπάνω αποτελούν τις ελάχιστες καλύψεις που πρέπει να έχει κάθε συµβόλαιο
αυτοκινήτου, µε τα εξής όρια: 1.000.000 ευρώ ανά θύµα για Σωµατικές Βλάβες
Τρίτων και 1.000.000 ευρώ ανά ατύχηµα για Υλικές Ζηµιές Τρίτων. Μέχρι το 2011
τα όρια της συγκεκριµένης κάλυψης ήταν 500.000 ευρώ και µέχρι τα µέσα του 2012
ήταν 750.000 ευρώ.
Στην έννοια του «Τρίτου» δεν εντάσσονται:
1. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζηµιά.
2. Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται µε τη σύµβαση ασφάλισης.
3. Εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει µε την Εταιρεία την ασφαλιστική σύµβαση
(Λήπτης της ασφάλισης).
4. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι νοµικού προσώπου που είναι ασφαλισµένο ή
εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα.90
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6.1.2. Κλάδος 3 (Χερσαία Οχήµατα – Πλην Σιδηροδροµικών)
Στον κλάδο 3 εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οποίες
σχετίζονται µε τα αυτοκίνητα, εκ των οποίων καµµία δεν αποτελεί υποχρεωτική από
τον νόµο, εποµένως θεωρούνται συµπληρωµατικές. Αυτές είναι οι εξής: H Οδική
Βοήθεια (τις περισσότερες φορές, βέβαια, θεωρείται ξεχωριστή κάλυψη, στον Κλάδο
Βοηθείας), η Θραύση Κρυστάλλων, η κάλυψη Πυρός, η Ολική και η Μερική Κλοπή,
τα Φυσικά Φαινόµενα, οι Τροµοκρατικές Ενέργειες – στάσεις – απεργίες –
οχλαγωγίες, η Ενοικίαση Αυτοκινήτου, η κάλυψη των αερόσακων και τελευταία,
αλλά σίγουρα όχι ήσσονος σηµασίας, η Μικτή Ασφάλιση (κάλυψη Ιδίων Ζηµιών).
Στον Κλάδο 3 εντάσσεται οποιαδήποτε άλλη κάλυψη αφορά το αυτοκίνητο και η
ασφαλιστική εταιρεία έχει αποφασίσει να παρέχει, έναντι κάποιου ασφαλίστρου,
στους πελάτες της, όπως είναι οι καλύψεις της αντικατάστασης κλειδιών και της
απώλειας εγγράφων, ή της κλοπής ηχοσυστήµατος, κλπ.

6.2. Τιµολογιακή Πολιτική Σήµερα
Στην ελληνική, αλλά και στη διεθνή, ασφαλιστική αγορά, η τιµολόγηση των
κινδύνων που απορρέουν από τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις αυτοκινήτων, αποτελεί
ζήτηµα µείζονος σηµασίας. Μόνο µε τη «σωστή» τιµολόγηση η ασφαλιστική
εταιρεία θα µπορέσει να αντεπεξέλθει, τόσο στις υποχρεώσεις της προς τους
ασφαλισµένους της και το κοινωνικό σύνολο, όσο και απέναντι στις συνθήκες
ανταγωνισµού που επικρατούν στην ασφαλιστική αγορά. Ιδίως µάλιστα στις µέρες
µας, όπου παρατηρείται µια, άνευ προηγουµένου, «µάχη» ασφαλίστρων µέχρι τελικής
πτώσεως, καθώς όλες οι εταιρείες επιθυµούν όσο το δυνατόν πιο µεγάλο µερίδιο
αγοράς, στον προθάλαµο της νέας εποχής του Solvency II (Φερεγγυότητα 2.0) που
βρισκόµαστε.
Η Φερεγγυότητα 2.0 πρόκειται για µια οδηγία, της οποίας τα πρώτα crash tests
έχουν αρχίσει ήδη, µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2015 και η πλήρης εφαρµογή της θα
γίνει την 1-1-2016. Αν οι ασφαλιστικές εταιρείες επιθυµούν να παραµείνουν στο
χώρο, χωρίς να κλείσουν ή να εξαγοραστούν, θα πρέπει, µέσα σε πολλά άλλα, να
εµφανίσουν και µεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια. Επίσης, στο νέο καθεστώς, µε τις
σταδιακά λιγότερες ασφαλιστικές εταιρείες, οι µεταφορές πελατών από τη µια
εταιρεία στην άλλη, προβλέπονται να είναι σπανιότερες, εποµένως η κατάκτηση
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µεριδίου αγοράς σήµερα φαντάζει ό,τι πιο σηµαντικό για τους ασφαλιστές.

91

Η

Φερεγγυότητα 2.0 αποτελεί το νέο πλαίσιο λειτουργίας που θα διέπει τις
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει ενός σύγχρονου και καινοτόµου καθεστώτος προληπτικής
εποπτείας, µε σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισµένων, µε πιο
αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας, των µηχανογραφικών
συστηµάτων, των περιθωρίων φερεγγυότητας και της γενικότερης αξιοπιστίας των
εταιρειών.92
Στην Ελλάδα σήµερα, τα ασφάλιστρα αποτελούν συνάρτηση συγκεκριµένων
στοιχείων, τα οποία ουσιαστικά αποτυπώνουν το προφίλ του προς ασφάλιση
κινδύνου και χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:

1. Στοιχεία που αφορούν στο Ασφαλιζόµενο Όχηµα
•

Χρήση αυτοκινήτου

Τα ασφάλιστρα διαµορφώνονται σε µεγάλο βαθµό ανάλογα µε τη χρήση του
αυτοκινήτου, δηλαδή Επιβατικό Ι.Χ., Ι.Χ. Φορτηγό, Ι.Χ. Φορτηγό Αγροτικό, Ταξί,
Λεωφορείο, Ενοικιαζόµενο, Μοτοσυκλέτα, Ειδικά Επιβατικά Ι.Χ., κλπ. Ανάλογα µε
τα στοιχεία που παρέχει η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών
(Υ.Σ.Α.Ε.) στην οποία έχουν πρόσβαση οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες,
αντλώντας από εκεί όλα τους τα δεδοµένα, διαµορφώνουν ανάλογα και το
ασφάλιστρο. Λαµβάνεται υπόψιν γενικά η ιστορικότητα στη συχνότητα και στο ύψος
ζηµιών ανά χρήση και κάλυψη, αλλά και συγκεκριµένα τα ποσοστά της τελευταίας
χρονιάς και ανάλογα διαµορφώνεται και το ύψος των ασφαλίστρων. Σήµερα, οι
χρήσεις που εντάσσονται στη µεγαλύτερη κατηγορία κινδύνων είναι εκείνες των ταξί,
των λεωφορείων όλων των τύπων και των φορτηγών δηµοσίας χρήσεως. Ενδεικτικά,
η αιτία της συγκεκριµένης κατηγοριοποίησης είναι εµφανής στον παρακάτω πίνακα,
τα στοιχεία του οποίου χρησιµοποιούν οι Έλληνες ασφαλιστές και παρουσιάζει τη
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Τράπεζα Ελλάδος, «ΦερεγγυότηταΙΙ», http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/solvencyII.aspx,
Ανακτήθηκε 23-2-2015
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Τράπεζα Ελλάδος, ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, «Οδικός Χάρτης Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ», 2013,
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/SII_Roadmap.pdf, Ανακτήθηκε 23-2-2015
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συχνότητα ζηµιών ανά χρήση και κάλυψη για το έτος 2013, από την Υ.Σ.Α.Ε.93
Εικόνα 6.1. Συχνότητα Ζηµιών ανά Χρήση και Κάλυψη

•

Χρώµα Οχήµατος

Το χρώµα δεν αποτελεί λόγο διαµόρφωσης του ασφαλίστρου στην Ελλάδα σήµερα,
αν και παλαιότερα είχε δοκιµαστεί να εφαρµόζεται ένα πολύ µικρό επασφάλιστρο
στα αυτοκίνητα έντονου χρώµατος. Από την ιστορικότητα ζηµιών µερικών εταιρειών,
γινόταν εµφανές πως τα οχήµατα κόκκινου, κίτρινου, πορτοκαλί κτλπ χρώµατος
επέφεραν περισσότερες ζηµιές από τις αναµενόµενες. Ήταν δείγµα πιο επιθετικού
οδηγού η επιλογή ενός πιο «sport» χρώµατος. ∆εν ισχύει όµως µια τέτοια
τιµολογιακή πολιτική σήµερα, µέχρι τη συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής
εργασίας. Είναι απλώς απαραίτητο στο διακανονισµό των ζηµιών. Κάθε αίτηση
αυτοκινήτου ζητά το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό.
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•

Φορολογήσιµοι ίπποι

•

Έτος κατασκευής

•

Μάρκα – Μοντέλο Οχήµατος

•

Αριθµός θέσεων

•

Τύπος αυτοκινήτου

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, «Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτων», 2013
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2. Στοιχεία που αφορούν στον οδηγό / ιδιοκτήτη
•

Ηλικία οδηγού

•

Ηµεροµηνία έκδοσης άδειας οδήγησης οδηγού

•

«Άλλος» νέος οδηγός

3. Άλλα στοιχεία
•

Μορφή καθηµερινής ανάγκης που εξυπηρετείται (π.χ. επαγγελµατική)

•

Περιοχή συνήθους κίνησης (τόπος κατοικίας)

•

Επάγγελµα

•

(Οικογενειακή Κατάσταση)94

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία στερούνται ανάλυσης, δεν έχουν µια
συγκεκριµένη πηγή. ∆ηλαδή, στη σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα, δεν υπάρχουν
συγκεκριµένα δεδοµένα, ανοιχτά, µέσω µιας συγκεκριµένης πηγής, από την οποία θα
µπορούσαν οι ασφαλιστές να αντλήσουν τα στατιστικά τους στοιχεία. Στατιστικά τα
οποία να επιβεβαιώνουν πως, για παράδειγµα, πράγµατι τα οχήµατα µεγαλύτερου
κυβισµού πραγµατοποιούν περισσότερες και πιο ακριβές συγκρούσεις, ή ότι οι νέοι,
άπειροι οδηγοί είναι πιο επιρρεπείς στα ατυχήµατα. Ή ακόµα και το ότι, πράγµατι, οι
παντρεµένοι οδηγοί µε παιδιά είναι πιο προσεχτικοί από τους ανύπαντρους. Ειδικά το
τελευταίο, είναι ένα χαρακτηριστικό που το υπολογίζει µόνο η Generali στην Ελλάδα,
αλλά δεν προκύπτει από κάποια πραγµατικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι
διαθέσιµα και ανοιχτά. Είναι προϊόν ανάλυσης της δικής της βάσης δεδοµένων και
µέσα στα πλαίσια του «ρίσκου» που αναλαµβάνει, καθώς υπολογίζει πως είναι σωστό
να τιµολογούνται µε έκπτωση όσοι είναι γονείς. Η Υ.Σ.Α.Ε. παρέχει απλά στατιστικά
για τη συχνότητα ζηµιών ανά χρήση και κάλυψη, καθώς και αριθµό ζηµιών και ποσό
αποζηµίωσης. ∆υστυχώς, αν και οι περισσότερες εταιρείες, ιδίως οι µεγαλύτερες,
χρησιµοποιούν ένα παραµετρικό σύστηµα τιµολόγησης, στο οποίο συνυπολογίζονται
φυσικά όλα, ή πολλά, από τα παραπάνω, δεν υπάρχει µια πηγή, η οποία να τους
προσφέρει όλα όσα χρειάζονται.
Για την καλύτερη κατανόηση της τιµολογιακής πολιτικής σήµερα και ειδικότερα
του τρόπου µε τον οποίο οι ασφαλιστές αυτοκινήτου βρίσκουν τα δεδοµένα τους και
94

AIG, «Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων Αυτοκινήτων», έκδοση 13.1, σελ. 22-26
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τιµολογούν τους κινδύνους, ήρθα σε επαφή µε έναν εκ των υπευθύνων underwriters
της Prime ασφαλιστικής, τον κ. ∆ηµήτρη Τασιόπουλο. Ο κύριος Τασιόπουλος
ανέλυσε την αναλογιστική διαδικασία ως εξής: «Όταν ο αναλογιστής θέλει να
αντλήσει από κάπου στοιχεία, δεν θα µπει µε τη µία κάπου και θα τα πάρει όλα. Εκτός
από τα στοιχεία για τη χρήση του οχήµατος και τις ζηµιές, τα οποία τα έχουµε µέσα από
την Υ.Σ.Α.Ε., οι πηγές ποικίλλουν, αλλά δεν είναι πολλές. Η διαδικασία είναι σαν ένα
παζλ. Οι πηγές µας είναι η Υ.Σ.Α.Ε., η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, η Αστυνοµία και δευτερευόντως η Τράπεζα της
Ελλάδος, δηλαδή η εποπτική µας αρχή. Αυτές είναι. Αναλόγως µε το τι πληροφορίες
θέλει ο αναλογιστής, θα ψάξει και τις αντίστοιχες πηγές. ∆εν υπάρχει ένας τρόπος, ο
οποίος να είναι γενικά γνωστός, για το πώς θα κινηθεί. Σίγουρα πάντως, ο βασικός
κανόνας είναι ότι το δείγµα που θα πάρει, όποιος το πάρει, πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικό, δηλαδή όχι µικρό. Η διαδικασία εκτίµησης των κινδύνων των
αυτοκινήτων σήµερα είναι µια δύσκολη, αθροιστική αναζήτηση. ∆εν υπάρχουν επαρκή
δεδοµένα. Βέβαια, κάθε εταιρεία, φυσικά, µελετά και τις δικές της βάσεις δεδοµένων,
τη δική της ιστορικότητα, η οποία συνήθως αποδεικνύεται και η καλύτερη, αν η βάση
είναι αρκετά µεγάλη.»
Μέσα από την ιστοσελίδα της Τροχαίας, είναι διαθέσιµα ανοιχτά στατιστικά
στοιχεία από το 2008, τα οποία αναφέρουν τον αριθµό των επικίνδυνων παραβάσεων
ανά είδος, στοιχεία για τα θύµατα των τροχαίων ατυχηµάτων, καθώς και τη
γεωγραφική περιοχή σύγκρουσης, την αιτία της σύγκρουσης, την ηλικία των οδηγών
και τις ώρες εκδήλωσης των θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων. Εποµένως, σε
συνέχεια των παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως µερικά στοιχεία που αφορούν την
ηλικία των οδηγών, αλλά και τις πλέον επικίνδυνες περιοχές οδήγησης µπορούν να
βρεθούν µέσα από τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Ενδεικτικά, γίνεται φανερό πως για
το έτος 2014, ο αριθµός των θυµάτων ηλικίας άνω των 55 ετών ήταν υπερδιπλάσιος
από τη δεύτερη πιο επικίνδυνη ηλικιακή κατηγορία.
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Επίσης, υπάρχει ένας

υποτυπώδης χάρτης οδικού δικτύου, ο οποίος δείχνει τις χιλιοµετρικές θέσεις των
συχνότερων τροχαίων σοβαρών ατυχηµάτων. 96
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«Στατιστικά στοιχεία τροχαίας 2014»,
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=44440&Itemid=86&lang
=&lang=, Ανακτήθηκε 4-6-2015
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«Χάρτης οδικού δικτύου µε χιλιοµετρικές θέσεις των συχνότερων τροχαίων σοβαρών ατυχηµάτων»,
http://www.astynomia.gr/images/stories//2014/statistics14/xarths_troxaias_2014.jpg, Ανακτήθηκε 4-6-
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει στοιχεία σχετικά µε οχήµατα, καινούρια και
µεταχειρισµένα, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στο έτος αναφοράς κατά
κατηγορία, νοµό, χρήση, καύσιµο και µάρκα, ανάλογα µε το τι θα επιλέξει ο χρήστης.
Όµως, για τη χρήση της εφαρµογής από µη-εγγεγραµµένους χρήστες υπάρχει
ανώτατο όριο 500 εγγραφών. Με την εγγραφή στην ηλεκτρονική πύλη ο περιορισµός
αυτός δεν ισχύει. Επίσης, οι ασφαλιστές µπορεί να χρησιµοποιήσουν και κάποια
στοιχεία από τις τελευταίες απογραφές.97 Η αλήθεια είναι πως το συγκεκριµένο
ιστότοπο δεν τον επισκέπτονται πολύ συχνά οι αναλογιστές, καθώς δεν έχει να τους
προσφέρει αυτά που ζητούν, γεγονός που καταδεικνύει το πόσο πίσω γενικότερα
βρίσκεται η χώρα µας σε ψηφιοποίηση δεδοµένων και σε εκµετάλλευση του πλούτου
της στατιστικής.
Η Τράπεζα της Ελλάδος περιέχει κάποια βασικά στατιστικά στοιχεία της
ασφαλιστικής αγοράς, τα οποία είναι τα συνολικά απολογιστικά στοιχεία για
ασφάλιστρα, πληρωθείσες αποζηµιώσεις, αλλά και πλήθος συµβολαίων, ανά έτος,
από το 2010 µέχρι το 2013.98
Βέβαια, όπως τονίστηκε από όλα τα άτοµα µε τα οποία ήρθα σε επαφή για τις
ανάγκες της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας, τα συγκεκριµένα στοιχεία που
είναι διαθέσιµα, πρέπει να ελέγχονται πολλές φορές για την ορθότητά τους. Για
παράδειγµα, µερικές φορές δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των περιστατικών, αλλά
ένα δείγµα αυτών, το οποίο µπορεί µερικές φορές να µην είναι καν
αντιπροσωπευτικό. Επίσης, µπορεί να µην είναι ενηµερωµένα τα στοιχεία όπως θα
έπρεπε. Για παράδειγµα, τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος
φθάνουν µέχρι το 2013, ενώ µερικά στοιχεία για οχήµατα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν
ξεπερνούν ούτε το 2008! Πολύ σηµαντικό είναι και το γεγονός πως κρύβουν
µερικούς κινδύνους, καθώς, για παράδειγµα, οι ηλικίες 36-55, ενώ είναι εκείνες που
προξενούν τα λιγότερα ατυχήµατα, όπως γίνεται φανερό από τις βάσεις δεδοµένων
των εταιρειών, στα στοιχεία της αστυνοµίας εµφανίζονται ως η δεύτερη πιο
επικίνδυνη ηλικιακή οµάδα. Έχει όµως αποδειχθεί πως η αιτία του συγκεκριµένου
στατιστικού στοιχείου είναι πως συνήθως, σε αυτές τις ηλικίες, τα ατυχήµατα τα
2015
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Ελληνική Στατιστική
Ανακτήθηκε 4-6-2015
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(ΕΛ.ΣΤΑΤ.),

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE,

«Στατιστικά
Στοιχεία
Ασφαλιστικής
Αγοράς»,
Τράπεζα
της
Ελλάδος,
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/PrivateInsurance.aspx, Ανακτήθηκε 4-6-2015
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προξενούν τα παιδιά της οικογένειας, τα οποία, πολλές φορές, δεν δηλώνονται ούτε
στην αίτηση ασφάλισης, ούτε σε κάποια µεταγενέστερη πρόσθετη πράξη. Προφανώς
για να µην αυξηθεί το ασφάλιστρο. Αποτελεί µια πτυχή ασφαλιστικής απάτης, η
οποία αλλοιώνει τα δεδοµένα.
Πολλές φορές, η πηγή είναι οι ίδιες οι αυτοκινητοβιοµηχανίες. Πέρα από το προφίλ
των οδηγών που επιλέγουν Peugeot, Μercedes, Ferrari κλπ, µεγάλη σηµασία παίζουν
τα χαρακτηριστικά του κάθε αυτοκινήτου. Η ποιότητα κατασκευής παίζει πολύ
µεγάλο ρόλο.

∆ηλαδή, η Mercedes, παρόλο που έχει καλό προφίλ οδηγού,

τιµολογείται συνήθως πιο ακριβά (ιδιαίτερα παλαιότερα) γιατί είναι πιο συµπαγής η
κατασκευή της. Οπότε, όταν συγκρουστεί, θα προκαλέσει µεγαλύτερη ζηµιά από
εκείνη που ενδεχοµένως να προκαλούσαν οχήµατα άλλης µάρκας. H συγκεκριµένη
παρατήρηση έγινε από τους περισσότερους Underwriters, οι οποίοι δέχθηκαν να
βοηθήσουν, παραχωρώντας συνέντευξη.
Ενίοτε, οι εταιρείες µεταξύ τους προβαίνουν σε ανταλλαγή στοιχείων, τις
περισσότερες φορές µε ίση βάση δεδοµένων, αλλά όχι σε επίσηµο επίπεδο. ∆ηλαδή, η
εταιρεία Χ προσφέρει στοιχεία ατυχηµάτων από 10.000 αυτοκίνητα στην εταιρεία Ψ
και ως «αντάλλαγµα» παίρνει από αυτήν αντίστοιχη βάση δεδοµένων 10.000
αυτοκινήτων. Σαν µια διαδικασία ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Βέβαια, το ιδανικό
σενάριο για την ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων των ελληνικών ασφαλιστικών
εταιρειών και την εκτόξευση του κλάδου θα ήταν οι εταιρείες να αντάλλαζαν όλα
τους τα στοιχεία η µία µε την άλλη και να τα έδιναν σε µια κοινή βάση δεδοµένων για
όλους. Προσβάσιµα σε όλους και ανοιχτά για µελέτες και στατιστικές αναλύσεις. Με
µια τέτοια ενέργεια όµως, οι µεγάλες ασφαλιστικές, οι οποίες έχουν επενδύσει πολλά
για να φθάσουν το χαρτοφυλάκιό τους και την τεχνογνωσία τους σε υψηλά επίπεδα,
θα έχαναν αµέσως ένα από τα σηµαντικότερα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα, τη
γνώση. Η γνώση είναι δύναµη, ειδικά σε έναν τοµέα όπως αυτός των ασφαλειών.
Τι συµβαίνει λοιπόν µε µια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία παίρνει την άδεια
ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στον Κλάδο 10 και 3 και ξεκινά σήµερα να
λειτουργεί, χωρίς καµµία γνώση πάνω σε υπάρχουσα βάση δικών της δεδοµένων; Για
την απάντηση του συγκεκριµένου ερωτήµατος, µεταξύ άλλων, πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση µε τη ∆ιευθύντρια του Κλάδου Αυτοκινήτου της Interasco Ασφαλιστικής,
κα. Νατάσσα Αισώπου, η οποία ανέλυσε πως:
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«Μία νέα εταιρεία η οποία δεν έχει τις δικές της βάσεις, εποµένως δεν έχει
χαρτοφυλάκιο, µέσα από το οποίο να µπορέσει να κάνει ανάλυση για να ξεκινήσει και
να στήσει ένα τιµολόγιο, ουσιαστικά κάνει ανάλυση µέσω Internet. ∆ηλαδή, προσπαθεί
να βρει στατιστικά ζηµιών από δεδοµένα τα οποία είναι ανοιχτά. Αυτό είναι το βασικό.
Να βρει δεδοµένα που αφορούν ζηµιές. Τα στατιστικά τα βρίσκουν πρώτα από την
Τροχαία, µέσα από την οποία βέβαια οι περισσότεροι ερευνητές κάνουν έρευνες και
βρίσκουν τα δικά τους στοιχεία, αφού δεν περιλαµβάνει αυτά ακριβώς που θα ήθελαν.
Έχει στοιχεία αλλά δεν είναι αρκετά. Μετά, υπάρχουν στοιχεία µέσα από τους
Ταχυδροµικούς Κώδικες, στοιχεία που δίνει κάθε χρόνο η Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιρειών (Ε.Α.Ε.Ε.) και είναι ανοιχτά... Αυτά κυρίως. Αυτές είναι οι βασικές πηγές
και από εκεί και πέρα αν είσαι καινούρια εταιρεία ξεκινάς µε ένα τεχνικό ασφάλιστρο,
το οποίο είναι ένα ασφάλιστρο µε το οποίο θα µπορείς να πληρώσεις τις ζηµιές σου,
κάνοντας έναν υπολογισµό και λέγοντας: “Eγώ θέλω να γράψω αυτό το πλήθος των
κινδύνων, ούτως ώστε να εισπράξω αυτό το ασφάλιστρο για να µπορώ να πληρώσω
αυτές τις ζηµιές” και πας µε ένα συγκεκριµένο loss ratio, δηλαδή λες: “Εντάξει, εγώ θα
γράψω αυτούς τους κινδύνους και θα εισπράξω αυτό το ασφάλιστρο µε την προϋπόθεση
ότι για τη χρονιά που θα τρέξει θα έχω ένα συγκεκριµένο δείκτη ζηµιών της τάξης π.χ.
του 50%”. Το ασφάλιστρο θα πρέπει να είναι όσο πιο δίκαιο και καλά τιµολογηµένο
γίνεται για να µπορεί η εταιρεία ήδη από τα πρώτα της βήµατα να µπορεί να κάνει
σωστή επιλογή κινδύνων και να προβλέψει και τις ζηµιές. Πολύ µεγάλη σηµασία για την
επιλογή των κινδύνων έχει η εµπειρία και για τα πρώτα βήµατα, αλλά και για τη
συνέχεια. Γιατί ξεκινάς µε συγκεκριµένες παραµέτρους, µε ειδικά κριτήρια τιµολόγησης,
αλλά στη συνέχεια πρέπει να κάνεις το rate review και να δεις το κατά πόσο ισχύουν οι
παράµετροι που είχες στην αρχή εφαρµόσει. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί, πρέπει να
ξεκινήσεις να κάνεις διορθωτικές κινήσεις. Αυτό µπορεί να γίνεται ανά δίµηνο,
τρίµηνο, εξάµηνο, ή ακόµα και έτος. Να δεις πόσο ισχύουν αυτά που στην αρχή
υπολόγισες. Ισχύουν λιγότερο; Ισχύουν περισσότερο; Είσαι εκεί και διορθώνεις. Σε
αυτά που σου έφεραν καλά αποτελέσµατα κάνεις εκπτώσεις, ενώ σε αυτά που δεν σου
έφεραν καλά αποτελέσµατα αρχίζεις σιγά-σιγά και αυξάνεις την επιβάρυνση. Ξεκινάς
λοιπόν πιλοτικά, µε περισσότερη ασφάλεια και συλλέγεις δεδοµένα για να µπορείς µετά
να έχεις να δουλέψεις. Κι αυτό γιατί στην Ελλάδα ακόµα δεν υπάρχουν δεδοµένα. Το
πιο σηµαντικό είναι να έχεις χαρτοφυλάκιο για να κάνεις αναλύσεις. Όσο πιο µεγάλο
είναι το χαρτοφυλάκιό σου, τόσες περισσότερες αναλύσεις µπορείς να κάνεις και να
βγάζεις περισσότερα αποτελέσµατα.»
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6.3. Κερδοφορία Ασφαλιστικών Κλάδων και Συµπεράσµατα
Η προβλεπτική αναλυτική µπορεί να δώσει πολύ µεγάλη ώθηση και βοήθεια στον
ασφαλιστικό τοµέα και κυρίως στον κλάδο των οχηµάτων, όπου εµπλέκονται πολλά
ετερόκλητα χαρακτηριστικά, όπως τα στοιχεία του ίδιου του οχήµατος, τα στοιχεία
του οδηγού – οδηγών και η (πιο συχνή από κάθε άλλο κλάδο) προσπάθεια
εξαπάτησης της ασφαλιστικής εταιρείας. Πρόκειται δηλαδή για κλάδο, ο οποίος
εµπεριέχει στο µεγαλύτερο βαθµό και το «φυσικό» και τον «ηθικό» κίνδυνο.
Επιπροσθέτως, είναι ένας κλάδος που, διαχρονικά και διεθνώς, παρουσιάζει
µεγαλύτερο δείκτη ζηµιών.
Σύµφωνα µε την ασφαλιστική επιστήµη, «φυσικός» κίνδυνος καλείται η αύξηση
της πιθανότητας επέλευσης ενός ζηµιογόνου γεγονότος, που µπορεί να αποδοθεί στη
φυσική κατάσταση του ασφαλισµένου αντικειµένου. «Ηθικός» κίνδυνος καλείται
η αύξηση της πιθανότητας επέλευσης ενός ζηµιογόνου γεγονότος, που σαν αιτία του
έχει τις προσωπικές ενέργειες του πελάτη. Ο ηθικός κίνδυνος εξαρτάται από το
χαρακτήρα του ασφαλισµένου.99 Πιο απλά, οι φυσικοί κίνδυνοι αναφέρονται σε
αντικειµενικές πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγµα τα κυβικά ενός αυτοκινήτου
ή το έτος κατασκευής του, κλπ. Από την άλλη, η εκτίµηση του ηθικού κινδύνου είναι
πολύ πιο δύσκολη, καθώς στηρίζεται στη συλλογή υποκειµενικών πληροφοριών, για
παράδειγµα από την τροχαία. Οι υποκειµενικές πληροφορίες είναι πιο δύσκολο να
εκτιµηθούν, γιατί αφορούν προσωπικές συνήθειες, κοινωνική συµπεριφορά του
οδηγού, κλπ.100 Επηρεάζουν όµως εξίσου τη φύση των συγκεκριµένων κινδύνων,
παρόλο που εξετάζονται σε δυσανάλογα µικρότερο βαθµό.
Σε συνέχεια των παραπάνω, αιτία της ιδιαιτερότητας της ασφάλισης οχηµάτων δεν
είναι µόνο το γεγονός πως ο Κλάδος 10 είναι υποχρεωτικός, εποµένως και ο αριθµός
των αντίστοιχων συµβολαίων είναι πολύ µεγάλος. Γιατί, πράγµατι, η ασφάλιση
αυτοκινήτου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους δραστηριοποίησης
της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, όπου συµµετέχουν 31 επιχειρήσεις (2013) µε
παραγωγή 1,44 δισ. € (2012: 1,56) και µε συµµετοχή 35,8% στο σύνολο της
99

Ασφαλιστικό Γλωσσάρι, Insurance Brokers Apostolos Kοmvopoulos,
∆ιαθέσιµο στο:
http://www.akinsurance.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=57&lang=el
, Ανακτήθηκε 4-02-2015
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Πανελλήνιος Σύνδεσµος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συµβούλων, «Βασικές Αρχές ∆ιοίκησης
Ασφαλιστικών Γραφείων Πωλήσεων», Αlico – Allianz – Interamerican, έκδοση του 2010, σελ. 51
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παραγωγής ασφαλίστρων, ενώ οι καταβολές αποζηµιώσεων εκτιµάται ότι ανήλθαν
περίπου στο ύψος των 700 εκατ. € το 2013 (758 εκατ. € το 2012).101 Στην
πραγµατικότητα, η αιτία του µεγάλου ποσού των αποζηµιώσεων δεν έχει να κάνει
µόνο µε ποσοτικά κριτήρια, αλλά και ποιοτικά.
Ο µεγαλύτερος αριθµός συµβολαίων συνεπάγεται µεν περισσότερες αποζηµιώσεις
ποσοτικά, αλλά αν συγκριθούν και τα αντίστοιχα ποσοστά µε άλλους κλάδους, θα
γίνει φανερή η ιδιαιτερότητα της ασφάλισης των αυτοκινήτων στην Ελλάδα.
Ενδεικτικά, παραθέτονται στοιχεία από το τελευταίο σεµινάριο συνεργατών της
Prime ασφαλιστικής, το οποίο διενεργήθηκε την Πέµπτη, 29 Ιανουαρίου, στην
«Αίγλη» του Ζαππείου, όπου έγινε απολογισµός της χρονιάς που πέρασε (2014): Από
τα 10,6 εκατοµµύρια ευρώ που πληρώθηκαν σε αποζηµιώσεις το 2014, µόλις τα
700.000 ευρώ δόθηκαν σε άλλους κλάδους, πλην των αυτοκινήτων! Από την ίδια
συνάντηση προέκυψε πως το claims ratio (η αναλογία µεταξύ των ασφαλίστρων που
εισπράχθηκαν και των αποζηµιώσεων που δόθηκαν) του κλάδου αυτοκινήτων ήταν
50%. Το αντίστοιχο ποσοστό στον κλάδο ζωής και υγείας ήταν 33%, ενώ µόλις 16%
στον κλάδο πυρός.
Επίσης, µετά από συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή Πωλήσεων και Marketing της
ασφαλιστικής εταιρείας Interasco, κ. Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, έγινε φανερό, µεταξύ
άλλων, πως για το έτος 2014 η εταιρεία κατέγραψε στον Κλάδο 10 των αυτοκινήτων
δείκτη ζηµιών µεγαλύτερο του 62%, ενώ το claims ratio σε όλους τους υπόλοιπους
κλάδους, αθροιστικά, δεν έφθασε ούτε το 40%. Η Interasco ανήκει στον όµιλο Harel,
ο

οποίος

αποτελεί

έναν

από

τους

µεγαλύτερους

ασφαλιστικούς

και

χρηµατοοικονοµικούς οµίλους στο Ισραήλ, µε πάνω από 21 εκατοµµύρια ευρώ
επενδεδυµένα κεφάλαια, πρώτη στις ασφαλίσεις υγείας και δεύτερη στις γενικές. Μια
εταιρεία που έχει πολύ µεγάλη εµπειρία και παρουσιάζει ιδιαίτερη ευελιξία στην
κατανόηση και ανάληψη των κινδύνων, ανεξάρτητα από το βαθµό πολυπλοκότητας
που παρουσιάζουν, δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη γενικότερη πραγµατικότητα του
αυτοκινήτου, όπως επισήµανε ο κ. Ζαχαρόπουλος. Από τη συγκεκριµένη συνάντηση
εξήχθησαν σηµαντικά συµπεράσµατα όσον αφορά στη σηµερινή κατάσταση που
επικρατεί στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και ιδίως στο αυτοκίνητο, ενώ
101

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής, «Ασφάλιση
αυτοκινήτου
2013»,
Οικονοµικές
Μελέτες
67,
2014,
∆ιαθέσιµο
στο:
http://www.eaee.gr/cms/uploads/oikmel-motor2013gr.pdf, Ανακτήθηκε 24-2-2015
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τονίστηκε η ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση των Μεγάλων ∆εδοµένων.
Συζητήθηκαν έξυπνες ιδέες, η ανάλυση των οποίων βρίσκεται στο επόµενο κεφάλαιο.
Στα πλαίσια των συναντήσεων και επικοινωνιών που απαιτήθηκαν για την παρούσα
διπλωµατική εργασία, αποκτήθηκε σηµαντική γνώση και για το τι συµβαίνει µε
εταιρείες που διαχρονικά είχαν ως «πολιορκητικό κριό» πωλήσεων τον κλάδο της
υγείας και όχι το αυτοκίνητο. Η ηγέτιδα ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία της Ελλάδας
στον κλάδο της υγείας είναι η Interamerican. Πρωταγωνιστεί από το 1985 και έχει
καταφέρει να θεωρείται, από πολλούς, συνώνυµη της έννοιας της «ιδιωτικής
ασφάλισης υγείας» στην Ελλάδα. Mάλιστα, ανήκει στην ACHMEA, τη µεγαλύτερη
εταιρεία ασφάλισης υγείας στην Ολλανδία – τη χώρα που αναγνωρίζεται ότι έχει το
πιο αποτελεσµατικό σύστηµα ασφάλισης υγείας παγκοσµίως. Παρόλα αυτά, όπως
υπογράµµισε η Account Manager Brokerage Network της εταιρείας, κυρία Μαµάνη
Μαρί Λωρ, και ο Υποδιευθυντής Marketing του Οµίλου, κ. Λουκάς Γερασίµου, το
2014 οι αποζηµιώσεις που έδωσε η εταιρεία στον κλάδο της υγείας, δεν ξεπέρασαν,
συνολικά, τα 56 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων (όπου
φυσικά πρωτοστατεί ο κλάδος των αυτοκινήτων) οι αποζηµιώσεις έφθασαν τα 75
εκατοµµύρια ευρώ. Σηµαντικό είναι το γεγονός πως τα συγκεκριµένα νούµερα
προέκυψαν, παρόλο που η Interamerican είναι η πρώτη και η µόνη εταιρεία της
χώρας µε το δικό της συνεργείο αυτοκινήτων, συνολικής έκτασης 2.300 τ.µ., µε το
οποίο κατάφερε να διαχειριστεί καλύτερα τις αποζηµιώσεις και να συγκεντρώσει όλα
τα βήµατα της διαχείρισης ζηµιάς σε ένα χώρο, από την αναγγελία και την
πληροφόρηση, µέχρι την υποστήριξη και καθοδήγηση του φακέλου ζηµιάς. «Mε το
Car Point γίνεται πιο εφικτός ο καλύτερος έλεγχος του κόστους των επισκευών...», είχε
δηλώσει σχετικά και ο Γιώργος Κώτσαλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Interamerican,
κατά τη συνέντευξη Τύπου στις εγκαταστάσεις της µονάδας το ∆εκέµβριο του
2012.102
Γίνεται φανερό πως η αναλογία στον κλάδο των αυτοκινήτων δεν παρουσιάζεται
ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, εν συγκρίσει µε
τους υπόλοιπους κλάδους και µάλιστα σε πολλές, το claims ratio είναι αρκετά πιο
µεγάλο. Μελετώντας τα συνολικά αποτελέσµατα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς
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«Car Point, µια πρότυπη µονάδα επισκευής αυτοκινήτου και διαχείρισης αποζηµιώσεων από την
INTERAMERICAN», http://www.interamerican.gr/default.asp?pid=176&rID=665&la=1, Ανακτήθηκε
30/3/2015

84

για το 2013, αφού για το 2014 δεν έχουν ακόµα συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα
στοιχεία, παρατηρεί κανείς πώς το claims ratio των 27 µεγαλύτερων ασφαλιστικών
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ασφάλισης αυτοκινήτου στην
Ελλάδα, ήταν 56,7%.103 Το συγκεκριµένο ποσοστό ίσως να µη φαίνεται µεγάλο, αλλά
αν συγκριθεί µε τα αντίστοιχα ποσοστά των άλλων κλάδων, εύκολα κανείς παρατηρεί
τη µεγάλη διαφορά που προκύπτει. Συγκεκριµένα, στον κλάδο πυρός, το claims ratio
για το 2013 ήταν 16% και στον κλάδο της Γενικής Αστικής Ευθύνης λιγότερο από
10%. Ακόµα και στην Υγεία, στον κλάδο ασφάλισης ατυχηµάτων και ασθενειών,
όπου οι αποζηµιώσεις πολλές φορές, αγγίζουν πολύ µεγάλα νούµερα, το claims ratio
δεν έφθασε ούτε το 30% συνολικά.104
Στο συγκεκριµένο σηµείο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναλογιστεί κανείς το τι
συµβαίνει αν το επίκεντρο της συζήτησης µετατοπιστεί από το «claims ratio» στο
«combined ratio», δηλαδή σε αυτό που πραγµατικά απασχολεί τις εταιρείες για την
κερδοφορία τους. Combined ratio ονοµάζεται η διαφορά (αναλογία) µεταξύ των
εισπραγµένων ασφαλίστρων και στα γενικότερα έξοδα της εταιρείας. Αυτά δεν
αφορούν µόνο τις αποζηµιώσεις, αλλά και τα κόστη πρόσκτησης (προµήθειες
συνεργατών, διαφήµιση) και τα λειτουργικά της έξοδα (ενοίκια, µισθοί προσωπικού,
διοικητικών υπαλλήλων, κλπ.) Η πραγµατική κερδοφορία της κάθε ασφαλιστικής
είναι συντριπτικά χαµηλότερη από το ποσοστό που εµφανίζεται στο claims ratio.
Το combined ratio των 27 µεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών, που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της ασφάλισης αυτοκινήτων στην Ελλάδα, έφθασε
κοντά στο 88% για το 2013. Ιδιαίτερη εντύπωση και προβληµατισµό προξενεί το
γεγονός πως το 2012, το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπέρασε το 75%! ∆ύσκολα θα
καταλάβαινε κανείς την τόσο µεγάλη διαφορά του µικτού δείκτη ζηµιών, η οποία
τελικά προκύπτει, κατά κύριο λόγο, από τις µεγάλες µειώσεις ασφαλίστρων και τη
λανθασµένη, µη εξατοµικευµένη, εκτίµηση των κινδύνων και όχι µόνο λόγω της
µειωµένης κίνησης των αυτοκινήτων. Αντιφατικό είναι το γεγονός πως το 2013, µετά
από αρκετά χρόνια συνεχόµενων ζηµιογόνων οικονοµικών αποτελεσµάτων, οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, συνολικά, κατέγραψαν κέρδη, τα οποία µάλιστα
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Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, «Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτων»,
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ξεπέρασαν το µισό δισεκατοµµύριο ευρώ (προ φόρων).105
Λόγω του εντονότατου ανταγωνισµού για κατάκτηση µεγαλύτερου µεριδίου
αγοράς, της αδυναµίας ελέγχου και περιορισµού των ζηµιών και των αποζηµιώσεων,
της λανθασµένης εκτίµησης κινδύνου και της ελλιπούς αξιοποίησης των
πληροφοριών που υπάρχουν διάχυτες, κάποιες µικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες
έχουν φθάσει στο σηµείο, όχι µόνο να µην έχουν κερδοφορία, αλλά και να επιδοτούν
το συγκεκριµένο κλάδο. Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, από τα
στοιχεία που κατέστη δυνατό να συλλεχθούν από την Υπηρεσία Στατιστικής
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, το 2014 έγινε φανερή µια µεγαλύτερη µείωση
των ασφαλίστρων. Συγκεκριµένα, η παραγωγή ασφαλίστρων στην ασφάλιση
αυτοκινήτου κατέγραψε συνολική µείωση -19,3%, ενώ µάλιστα αρκετοί ιδιοκτήτες
Ι.Χ. πήραν πίσω πινακίδες που είχαν καταθέσει τα προηγούµενα έτη (κυρίως 20122013).106 Ακόµα κι αν αποδειχθεί από τα στατιστικά στοιχεία πως τα ατυχήµατα
περιορίστηκαν σε κάποιο βαθµό το έτος 2014, ο δείκτης ζηµιών είναι σχεδόν σίγουρο
πως θα είναι µεγαλύτερος από το 2013.107
Προς επίρρωση όλων των παραπάνω, στην ήδη προβληµατική παραγωγή
ασφαλίστρων στους κλάδους 10 και 3, από τα στοιχεία που ανακοίνωσε, στις αρχές
του Απριλίου, η

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, για το δίµηνο

Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 και την σύγκριση τους µε το αντίστοιχο δίµηνο
του 2014, είναι ξεκάθαρη η «κυριολεκτική κατάρρευση του κλάδου αυτοκινήτου»,
όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Λάµπρος Καραγεώργος, ασφαλιστικός
ρεπόρτερ. Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων που συνδέεται µε το αυτοκίνητο
(αστικής ευθύνη, χερσαίων οχηµάτων και βοηθείας) ανήλθε το δίµηνο Ιανουαρίου
Φεβρουαρίου του 2015 στα 187.511.922,05, έναντι 233.343.698,42 ευρώ πέρυσι
σηµειώνοντας µία µείωση -19,64%! 108,109
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Στο συγκεκριµένο σηµείο, είναι σηµαντικό να τονιστεί πως όλα τα παραπάνω
νούµερα δεν αναφέρθηκαν µε τη λογική των αριθµών για τους αριθµούς - γνωστόν,
άλλωστε, το της ευηµερίας των αριθµών και της δυστυχίας των ανθρώπων - αλλά για
την αλήθεια που αυτοί απεικονίζουν και µάλιστα, κατά κανόνα, εν συγκρίσει. Το
γεγονός ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση –γιατί η Κοινωνική το θυσίασε και το πληρώνειβασίζεται στα δεδοµένα, στη στατιστική και στην αναλογιστική επιστήµη, αυτό είναι
ασφαλώς κάτι, που αν και ρυθµίζει το θεσµό και τη λειτουργία του, δεν προβάλλεται
όσο πρέπει. Σήµερα, είναι ίσως πιο επίκαιρο και ξεκάθαρο από ποτέ, πως απαιτείται
µια άµεση «στροφή» για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο της
υποχρεωτικής ασφάλισης, µε τη βελτίωση της ανάληψης και εκτίµησης κινδύνου.
Κάτι τέτοιο, θα έχει ως αποτέλεσµα, όχι µόνο την αυξηµένη κερδοφορία τους, αλλά
και µια πιο δίκαιη συµφωνία για τους πελάτες.

http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%
82/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7/paragwghasfalistrwn-ta-fainomena-apatoyn-%E2%80%93-kai-omws-kineitai-anodika.html,
Ανακτήθηκε
14/4/2015
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Μεγάλα ∆εδοµένα και Πηγές για Αποτελεσµατικότερη Εκτίµηση του
Κινδύνου
Στην ασφαλιστική ορολογία, το ασφάλιστρο είναι το ποσό εκείνο που πρέπει να
εισπραχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία για έναν ορισµένο κίνδυνο, ανάλογα µε το
ασφαλιζόµενο ποσό Χ και την πιθανότητα να επέλθει ο κίνδυνος, που υπολογίζεται
από το µέσο όρο του σηµείου της µεγίστης πιθανότητας από τα στο παρελθόν
βεβαιωθέντα όµοια ασφαλιστικά περιστατικά. Επίσης, λαµβάνεται υπόψη και
επαυξάνεται το πιο πάνω ποσό ασφαλίστρου ανάλογα µε τις προβλεπόµενες
αποκλίσεις του ασφαλιζόµενου κινδύνου, ανάλογα µε τα βεβαιωθέντα κατά το
παρελθόν όµοια ασφαλιστικά περιστατικά. Προστίθενται επίσης τα λειτουργικά
έξοδα της επιχείρησης, όπως είναι η διαφήµιση, οι µισθοί, οι προµήθειες, τα έξοδα
παραγωγής ασφαλιστηρίων, οι τόκοι επιχειρηµατικού κεφαλαίου, τα λειτουργικά
έξοδα κ.α. Επιπλέον, κάθε εταιρεία θα πρέπει να υπολογίζει ταυτόχρονα και τον
ανταγωνισµό, καθώς µε υψηλά τιµολόγια κινδυνεύει να θέσει εαυτόν, στην
κυριολεξία, εκτός αγοράς.110 Εποµένως, γίνεται κατανοητό πως ο καθορισµός του
«σωστού» ασφαλίστρου είναι µια απαιτητική διαδικασία για τις ασφαλιστικές. Ιδίως
σε κλάδους όπως του αυτοκινήτου, που όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο,
είναι ιδιαίτερα δύσκολος στη διαχείρισή του, καθώς περιλαµβάνει πολλά
αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία, φυσικούς και ηθικούς κινδύνους.
Τα στοιχεία και οι αριθµοί που παρατέθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο
υπογραµµίζουν το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η αγορά του αυτοκινήτου. Ύστερα
από επικοινωνία µε έναν εκ των υπευθύνων Underwriters της Prime ασφαλιστικής,
τον κ. Αθανάσιο Γοµάτο, έγινε κατανοητό πως µέσα στο σκληρό ανταγωνιστικό
πλαίσιο στο οποίο καλούνται να σταθούν νικήτριες οι ασφαλιστικές εταιρείες
σήµερα, είναι πολύ δύσκολο για αυτές να µελετήσουν και να µοντελοποιήσουν τις
διαφορετικές κατηγορίες κινδύνων. Γίνεται φανερό µάλιστα από τη διπλωµατική
εργασία, την οποία ο κ. Γοµάτος συνέταξε το 2012, στα πλαίσια του προγράµµατος
µεταπτυχιακών σπουδών Αναλογιστικής Επιστήµης και ∆ιοικητικής Κινδύνου του
Πανεπιστηµίου Πειραιώς, πως αν, για παράδειγµα, αποδειχτεί ότι οι παντρεµένοι
110
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οδηγοί, οι οποίοι έχουν οικογένεια, προκαλούν σηµαντικά λιγότερα ατυχήµατα από
τους υπόλοιπους και η ασφαλιστική εταιρεία αγνοήσει τη συγκεκριµένη περίπτωση,
χρεώνοντας ένα µέσο ασφάλιστρο για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, ανεξαρτήτως
οικογενειακής κατάστασης, τότε οι περισσότεροι παντρεµένοι οδηγοί µε παιδιά θα
οδηγηθούν νοµοτελειακά σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, που θα τους προσφέρει
καλύτερο ασφάλιστρο. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία θα
µείνει µε ένα δυσανάλογο αριθµό ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε ανύπαντρους
οδηγούς και µε ένα ανεπαρκές ασφάλιστρο για να ανταποκριθεί στις ενδεχόµενες
απαιτήσεις που θα προκύψουν.
Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους καταστάσεις, οι αναλογιστές θα πρέπει να
τιµολογούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε το ασφάλιστρο να είναι «δίκαιο». ∆ηλαδή, να
κατανέµεται οµαλά και να επιµερίζεται το ύψος των απαιτήσεων µεταξύ του
χαρτοφυλακίου

των

ασφαλιστηρίων

συµβολαίων

της

εταιρείας

και

να

κατηγοριοποιούνται όλοι οι πελάτες – κίνδυνοι σε διάφορα επίπεδα, µε τους
ασφαλισµένους να πληρώνουν ασφάλιστρο ανάλογα µε το επίπεδο που ανήκουν. Όσα
περισσότερα στοιχεία λαµβάνονται υπόψη, τόσο πιο «εξατοµικευµένο» θα είναι και
το ασφάλιστρο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, λόγω του ανταγωνισµού και της ανάγκης
για ανάπτυξη των εργασιών και επίσπευση των διαδικασιών, µε πιο απλές
διαδικασίες, τείνουν να τιµολογούν συλλέγοντας, ελέγχοντας και υπολογίζοντας
αρκετά λιγότερα στοιχεία, από όσα ίσως θα έπρεπε, για την πιο υγιή ανάπτυξη του
χαρτοφυλακίου τους. ∆ύο συνοµήλικοι ιδιοκτήτες Ι.Χ., οι οποίοι οδηγούν, για
παράδειγµα, Peugeot 307, δε σηµαίνει πως πρέπει να πληρώνουν τα ίδια ασφάλιστρα,
µόνο και µόνο επειδή έχουν την ίδια ηλικία και έτυχε να οδηγούν το ίδιο µοντέλο
αυτοκινήτου, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία
κινδύνου. Βέβαια, τηρουµένων των αναλογιών, κάθε φορά που µια ανταγωνιστική
εταιρεία αλλάζει την τιµολογιακή της πολιτική, ο αναλογιστής θα πρέπει να
προσαρµόζει το ασφάλιστρο στα νέα δεδοµένα της αγοράς για να µην κινδυνέψει να
«χάσει» ασφαλιστήρια συµβόλαια.111
Σε ένα περιβάλλον ελεύθερης αγοράς, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να
χρησιµοποιούν µια τιµολογιακή πολιτική, η οποία να προσεγγίζει ικανοποιητικά τους
ενδεχόµενους κινδύνους στους οποίους απευθύνονται, ενώ να είναι ταυτόχρονα και
111
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πιο κοντά στις τιµολογιακές πολιτικές των ανταγωνιστών. Αυτό δε σηµαίνει πως µια
εταιρεία πρέπει να βασίζει το ύψος των ασφαλίστρων της µόνο πάνω στο «πού
κινείται η αγορά», όπως δυστυχώς συµβαίνει µε µερικές, µικρότερες σε µέγεθος,
εταιρείες και κυρίως µε πολλές «νέες» στο χώρο. Εταιρεία µε τέτοια πολιτική έχει
ηµεροµηνία λήξης στο χώρο. Το να προσεγγίζονται σωστά οι κίνδυνοι σηµαίνει να
χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες µεταβλητές, που συσχετίζονται µε
τους κινδύνους που αναλαµβάνουν, έτσι ώστε να µπορούν να έχουν το δικαίωµα
επιλογής ασφαλισµένων µε ένα δίκαιο ασφάλιστρο και να µην καταλήγουν σε ένα
χαρτοφυλάκιο το οποίο θα αποφέρει ζηµιές.
∆ίκαιο ασφάλιστρο είναι το εξατοµικευµένο ασφάλιστρο. Είναι το ποσό εκείνο το
οποίο τιµολογήθηκε λαµβάνοντας υπόψη πολλούς ξεχωριστούς παράγοντες, οι οποίοι
έχουν να κάνουν µε τις στατιστικές πιθανότητες του κάθε πελάτη να εµφανίσει ή όχι
ζηµιές. Όπως επεσήµανε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο BBC News το περασµένο
έτος, στην ασφάλιση «είτε χάνεις είτε κερδίζεις», ειδικά αν χαρακτηριστεί κανείς ως
άτοµο «υψηλού ρίσκου» – ένα νεαρό άτοµο που αγοράζει αυτοκίνητο για
παράδειγµα. Ωστόσο, η καλύτερη συλλογή και έξυπνη χρήση δεδοµένων θα
µπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που ο ασφαλιστικός κλάδος αντιµετωπίζει τους
πελάτες του.112 Ήρθε ο καιρός να δηµιουργηθούν νέες «κατηγορίες» κινδύνου, µε πιο
εξατοµικευµένη τιµολογιακή πολιτική και µια πιο δίκαια συµφωνία για τους πελάτες.

7.1. Ασφάλιση µε βάση τη Χρήση (Usage Based Insurance)
Σήµερα, οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο ασφάλισης
αυτοκινήτου χρησιµοποιούν ένα σχέδιο κατηγοριοποίησης για να δηµιουργήσουν
κλάσεις κινδύνων, το οποίο αφορά a priori µεταβλητές. ∆ηλαδή, όπως αναλύθηκε και
στο προηγούµενο κεφάλαιο, αφορά µεταβλητές, οι τιµές των οποίων µπορούν να
καθοριστούν πριν ξεκινήσει να οδηγεί το αυτοκίνητο ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου
συµβολαίου. Για παράδειγµα, µοντέλο και έτος πρώτης κυκλοφορίας αυτοκινήτου,
ηλικία οδηγού κ.α.113 Όµως, η αξιοπιστία ενός καλού αναλογιστικού µοντέλου
112
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τιµολόγησης βρίσκεται στη διατήρηση µιας ισορροπίας µεταξύ της πιθανότητας
ύπαρξης ενός άτυχου, αλλά καλού οδηγού (ο οποίος υπέστη ζηµιά και αξίωσε
αποζηµίωση) και της πιθανότητας ύπαρξης ενός κακού οδηγού (ο οποίος θα υποστεί
αύξηση στο ασφάλιστρό του λόγω των ατυχηµάτων που προκαλεί). Ή ακόµα και ενός
οδηγού, ο οποίος έχει την «ατυχία» να βρίσκεται στις περιοχές «υψηλού κινδύνου»
µε βάση την ηλικία και το είδος του αυτοκινήτου του, αλλά στην πραγµατικότητα
οδηγεί πολύ πιο προσεχτικά από κάποιον πιο «έµπειρο» οδηγό. Είναι λοιπόν πιο
δίκαιο να διορθωθούν οι «ατέλειες» ενός ή και παραπάνω εκ των a priori συστήµατος
τιµολόγησης µε τη χρήση ενός επαρκούς συστήµατος βασισµένο στη γενικότερη
οδηγική συµπεριφορά και εµπειρία, που µπορεί να είναι περισσότερο αποδεκτό από
τους ασφαλισµένους, από εκείνο του a priori συστήµατος. Στην κατηγοριοποίηση των
οδηγών µε βάση µόνο a priori χαρακτηριστικά δεν λαµβάνονται υπόψη σηµαντικά
κριτήρια, όπως είναι τα αντανακλαστικά, ο σεβασµός στον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, οι ώρες κίνησης του οχήµατος, τα διανυόµενα χιλιόµετρα ετησίως, οι
περιοχές κίνησης και όχι διαµονής, η επιθετική οδήγηση, οι συχνές αλλαγές λωρίδων
κλπ.
Η τυχαία µεταβλητή που περιγράφει τα κρυφά χαρακτηριστικά ενός κινδύνου
µπορεί να αποκαλυφθεί µέσω διαφόρων συσκευών telematics, µε τη βοήθεια των
οποίων θα υπολογίζονται τα ασφάλιστρα όχι µόνο µε βάση a priori χαρακτηριστικά,
αλλά και τη χρήση (U.B.I. – User Based Insurance). Αρκετές εµπειρικές µελέτες
έχουν δείξει ότι αν οι ασφαλιστικές εταιρείες επιτρέψουν τη χρήση µίας µόνο
µεταβλητής για την αξιολόγηση των κινδύνων, τότε θα καταλήξουν σε ένα µοντέλο
τιµολόγησης, το οποίο δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό. Συγκεκριµένα, ο καλύτερος
εκτιµητής του αριθµού των αποζηµιώσεων, που θα απαιτηθούν από τον ασφαλισµένο
στο µέλλον, δεν είναι η ηλικία ή ο τύπος του αυτοκινήτου, αλλά η οδηγική
συµπεριφορά και τα ιστορικά δεδοµένα των προηγούµενων απαιτήσεων, µαζί µε το
συνολικό ύψος της κάθε απαίτησης. Οµοίως µε τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο
4.3, σχετικά µε τη διαδικασία Credit Scoring, την οποία χρησιµοποιούν οι τράπεζες,
τα a priori χαρακτηριστικά στις ασφάλειες συνδέονται µε το «application scoring» (τη
βαθµολόγηση την ώρα της αίτησης), ενώ η ασφάλιση µε βάση τη χρήση αποτελεί το
«behavioral scoring» (τη βαθµολόγηση µε βάση τη συµπεριφορά).

Risk Classification, Credibility and Bonus – Malus Systems», British Library Cataloguing
Publication Data, 2007, Πρόλογος σελίδα 17
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Ήδη, εδώ και πολλά χρόνια, οι εταιρείες στην Formula1 χρησιµοποιούν την
τηλεµατική για να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά µε τα πρότυπα οδήγησης και να
µετρήσουν τους δείκτες ατυχηµάτων. Ακόµα και στον ασφαλιστικό τοµέα όµως, η
τηλεµατική δεν είναι ένα πρόσφατο φαινόµενο, καθώς η ασφαλιστική εταιρεία
Progressive Insurance, µε έδρα τις ΗΠΑ, εισήγαγε την έννοια το 1999.114 Μάλιστα,
µε την εισαγωγή των predictive analytics, το 2010, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι
οποίες ασχολούνται µε την ασφάλιση αυτοκινήτου, µπορούν να εκτοξεύσουν την
αποτελεσµατικότητα των προβλέψεών τους µέσω τηλεµατικών συσκευών.115
7.1.1. Συστήµατα τηλεµατικής
Σε συνέχεια του προηγούµενου κεφαλαίου, όπου έγινε αναφορά στη συνέντευξη
που παραχώρησε η κα. Αισώπου, αναλύθηκαν και τα συστήµατα τηλεµατικής.
Υπογράµµισε πως είναι µια τεχνική που έχει επιχειρηθεί στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα,
η κα. Νατάσσα Αισώπου προέρχεται από τον αµερικανικό ασφαλιστικό Όµιλο AIG,
έχοντας τη θέση του Senior Underwriter, µε αρµοδιότητες, πέρα από την ανάληψη
κινδύνων και στους τοµείς της ανάπτυξης και τιµολόγησης νέων προϊόντων. Στην
προηγούµενη εταιρεία λοιπόν, της είχαν προτείνει, πιλοτικά, µια εφαρµογή κινητού
τηλεφώνου (mobile app), την οποία κατέβαζαν δωρεάν οι πελάτες και λειτουργούσε
από όταν έµπαινε ο οδηγός στο αυτοκίνητο, µέχρι τη στιγµή που έβγαινε. Η
συγκεκριµένη εφαρµογή κατέγραφε όλη τη διαδροµή. Ήταν µια πολύ απλή και φθηνή
λύση, καθώς δεν στοίχιζε απολύτως τίποτα στην εταιρεία. Η ασφαλιστική έπρεπε
απλά να προτρέψει τον πελάτη να κατεβάσει την εφαρµογή στο κινητό του τηλέφωνο.
Τα µειονεκτήµατα µιας τέτοιας, φθηνής, λύσης είναι πολλά.
Χαρακτηριστικά, όταν ακριβώς η ίδια εφαρµογή είχε χρησιµοποιηθεί στην
Ιρλανδία, όπως δήλωσε η ίδια η κα. Αισώπου, οι περισσότεροι ασφαλισµένοι πήραν
την έκπτωση του 10%, την οποία είχε υποσχεθεί η εταιρεία για να τους προτρέψει να
κατεβάσουν την εφαρµογή, αλλά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό δεν την κατέβασε ποτέ.
Επίσης,

από

τη

στιγµή

που

υπήρχε

η

δυνατότητα

ενεργοποίησης

και

απενεργοποίησης της εφαρµογής, ένα συντριπτικό ποσοστό ασφαλισµένων δεν την
ενεργοποιούσε σε κάθε διαδροµή, για να εµφανίζουν λιγότερα χιλιόµετρα και να
114
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απολαµβάνουν

µεγαλύτερες

εκπτώσεις

στα

ασφάλιστρα,

λόγω

«χαµηλής

επικινδυνότητας». Ειδικά για διαδροµές µετά τις 12:00 τα µεσάνυχτα, όπου το σκορ
µετρούσε διπλά αρνητικά για τους ασφαλισµένους, λόγω της αυξηµένης
επικινδυνότητας, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που έθεταν σε λειτουργία την εφαρµογή. Η
συσκευή θεωρούσε πως για να οδηγεί κάποιος µετά τις 12:00 έχει βγει έξω, πιθανώς
έχει καταναλώσει αλκοόλ, έχει δυνατά τη µουσική, κλπ. Ως εκ τούτου, τα δεδοµένα
των συγκεκριµένων διαδροµών δεν καταγράφονταν σχεδόν ποτέ.
Αντίστοιχη αποτυχία είχε η συγκεκριµένη τεχνική και στο πιλοτικό πρόγραµµα που
είχε «τρέξει» στην Ελλάδα. Μπορεί η παραπάνω εφαρµογή να είναι µια πολύ φθηνή
λύση για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά δεν συλλέγει επαρκή και σωστά δεδοµένα,
άρα καθίσταται άχρηστη. Η πλέον ενδεδειγµένη λύση για τα συστήµατα τηλεµατικής
και την ασφάλιση µε βάση τη χρήση είναι ακριβή, αλλά αξιόπιστη. Πρόκειται για τα
αυτοµατοποιηµένα συστήµατα Pay As You Drive και Pay How You Drive. Η βασική
διαφορά είναι πως σε αυτά τα συστήµατα η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση
είναι αυτόµατη και όχι στη διακριτική ευχέρεια των οδηγών. Ενεργοποιούνται µε την
εκκίνηση του αυτοκινήτου.
7.1.1.1. Τεχνική Pay-As-You-Drive (P.A.Y.D.)
Όσα περισσότερα χιλιόµετρα διανύει ένα αυτοκίνητο, τόσος περισσότερος κίνδυνος
µεταφέρεται από τον ασφαλισµένο στον ασφαλιστή. Η συγκεκριµένη όµως
παράµετρος δεν ελέγχεται και δεν υπολογίζεται από καµµία ελληνική ασφαλιστική
εταιρεία, παρόλο που αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό τιµολόγησης.
Πολύ διαφορετικό κίνδυνο διατρέχει ένας εργαζόµενος που η βασική του διαδροµή
καθηµερινά είναι µέχρι το γραφείο του, το οποίο µπορεί να απέχει 5 χιλιόµετρα ή και
λιγότερο από το σπίτι του, από έναν εργαζόµενο που κάθε µέρα µπορεί να κάνει µια
διαδροµή 100 χιλιοµέτρων για να φθάσει στο χώρο εργασίας του. Οι 2 παραπάνω
κατηγορίες, οι οποίες σαφώς και υπάρχουν σήµερα και δεν είναι πλασµατικές, δεν
µπορεί να τιµολογούνται µε το ίδιο ασφάλιστρο, επειδή αυτό «υπαγορεύει» το a
priori σύστηµα τιµολόγησης των Ελλήνων ασφαλιστών. Στο παραπάνω παράδειγµα,
ο πρώτος οδηγός διανύει λιγότερα από 1.200 χιλιόµετρα το χρόνο για την εργασία
του, ενώ ο δεύτερος 24.000. Το συνολικό κόστος της κάλυψης θα ήταν πιο δίκαιο να
αυξάνει από χιλιόµετρο σε χιλιόµετρο.
Για το συγκεκριµένο λόγο, αρκετοί ερευνητές του εξωτερικού, έχουν προτείνει τη
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χρέωση ενός λεπτού ανά χιλιόµετρο ως βασικό ασφάλιστρο Ορισµένες ασφαλιστικές
εταιρείες αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, τα τελευταία χρόνια, υιοθετούν το νέο αυτό
σύστηµα κάλυψης το οποίο καλείται «Όσο οδηγείς, τόσο πληρώνεις», ή αλλιώς
P.A.Y.D. Kατ’ αυτό το σύστηµα, ο οδηγός πληρώνει ένα ασφάλιστρο ανάλογα µε τα
χιλιόµετρα που πραγµατοποιεί. Επιπλέον, θα πληρώσει µεγαλύτερο ασφάλιστρο αν το
όχηµά του το χρησιµοποιεί σε πολυσύχναστους δρόµους – σε δρόµους δηλαδή µε
κίνηση πολλών οχηµάτων και µεγάλα όρια ταχύτητας – και χαµηλότερο σε δρόµους
αραιής κυκλοφορίας. «Με τα συστήµατα Pay-As-You-Drive, οι οδηγοί προµηθεύονται
από τις ασφαλιστικές τους εταιρίες συστήµατα GPS (Global Positioning System), µαζί
µε κατάλληλους οδικούς χάρτες, έτσι ώστε να µπορεί η ασφαλιστική εταιρία να
υπολογίσει το ασφάλιστρο για κάθε ταξίδι που θα πραγµατοποιηθεί από τον
ασφαλισµένο. Συνυπολογίζεται βέβαια και αν το ταξίδι πραγµατοποιήθηκε µέρα η
νύχτα, καθώς επίσης και ο τύπος του οδοστρώµατος. Μια συγκεκριµένη συσκευή
τοποθετείται στο όχηµα του ασφαλισµένου, το οποίο λαµβάνει σήµατα από το GΡS, έτσι
ώστε οποιαδήποτε στιγµή να είναι γνωστή η τοποθεσία του οχήµατος, η ταχύτητά του, η
ώρα και η απόσταση που έχει διανύσει. Η συγκεκριµένη συσκευή λειτουργεί ως ένα
ασύρµατο modem, το οποίο εκπέµπει τις παραπάνω πληροφορίες µέσω δικτύων κινητής
τηλεφωνίας και τις µεταφέρει στον ασφαλιστή. Έπειτα. ο ασφαλιστής στέλνει το µηνιαίο
λογαριασµό στον πελάτη του µε βάση τα χιλιόµετρα που διένυσε και τη χρονική στιγµή
της ηµέρας που πραγµατοποιήθηκε η χρήση. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, δηµιουργούνται
ιστορικά δεδοµένα για το πώς, πότε και που τα αυτοκίνητα χρησιµοποιούνται
πραγµατικά και το κατά πόσο τα ατυχήµατα και οι απαιτήσεις που θα ζητηθούν
µπορούν να εκτιµηθούν µε τη χρήση συγκεκριµένων παραγόντων.»116
Οι οδηγοί θα έχουν έναν ακόµα λόγο για να χρησιµοποιούν όσο το δυνατόν
λιγότερο το αυτοκίνητό τους, µε σκοπό να εξοικονοµήσουν χρήµατα, κάτι που θα έχει
αντίκτυπο όχι µόνο στην οικονοµία της χώρας, αλλά και στο περιβάλλον. Μάλιστα,
ένα τέτοιο σύστηµα θα ήταν ίσως όαση για πιο φτωχά νοικοκυριά, τα οποία, σχεδόν
πάντα, χρησιµοποιούν, κατά µέσο όρο, πολύ λιγότερο το αυτοκίνητο. Σε καµµία
περίπτωση όµως δεν πρόκειται για µια πρακτική, η οποία έχει θετικό αντίκτυπο µόνο
στις πιο φτωχές οικογένειες. Η εφαρµογή της σε διεθνές επίπεδο αποδεικνύει το
αντίθετο.
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7.1.1.2. Τεχνική Pay-How-You-Drive (P.H.Y.D.)
Σε αντίθεση µε το σύστηµα P.A.Y.D., το σύστηµα «Πληρώνεις µε βάση το πώς
οδηγείς», δεν σχετίζεται µε τα διανυόµενα χιλιόµετρα ετησίως, ούτε µε τις ώρες
κίνησης. Το P.H.Y.D. λειτουργεί µε τηλεµατικές συσκευές στα αυτοκίνητα, οι οποίες
µετρούν την οδηγική συµπεριφορά, σε συνάρτηση πάντα και µε την περιοχή κίνησης.
Ονοµάζονται από πολλές ασφαλιστικές εταιρείες και ως «µαύρα κουτιά», όπως έχει
το αεροπλάνο, καθώς κρύβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε διαδροµή
που γίνεται.117
Για την καλύτερη κατανόηση του πώς λειτουργεί το περίπλοκο σύστηµα του
P.H.Y.D., του πώς γίνεται αντιληπτή η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και του ποιά
οφέλη απορρέουν για τον ασφαλισµένο, θα παρατεθούν οι χρήσιµες πληροφορίες που
έδωσε η κα. Νατάσσα Αισώπου, ∆ιευθύντρια του Κλάδου Αυτοκινήτου της Interasco
ασφαλιστικής: «Η συγκεκριµένη συσκευή τοποθετείται στο αυτοκίνητο του πελάτη και
στέλνει συνεχώς πληροφορίες, σε ζωντανό χρόνο, σχετικά µε την ποιότητα της
οδήγησης. Ενεργοποιείται από τη στιγµή που θα γυρίσει το κλειδί στη µίζα. Η ποιότητα
της οδήγησης έχει να κάνει µε τις επιταχύνσεις και τις επιβραδύνσεις, δηλαδή το πόσο
απότοµα πατάς το γκάζι ή το φρένο, αλλά έχει να κάνει και µε το πόσο γρήγορα
πηγαίνεις. Τα συστήµατα αυτά αναγνωρίζουν, µέσω δορυφόρου, το δρόµο στον οποίο
κινείσαι και από τα δεδοµένα που έχουν οι δορυφόροι (και οι συσκευές πολλές φορές) είναι ανοιχτά δεδοµένα αυτά - σχετικά µε τα εκάστοτε όρια ταχύτητας, τα “µατσάρουν”
µε το πόσο τρέχεις και ξέρουν αν ξεπερνάς ή όχι το όριο, ή ακόµα και αν πηγαίνεις
υπερβολικά αργά. Γιατί κι αυτό ακόµα πολλές φορές µπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο,
ιδίως σε δρόµους ταχείας κυκλοφορίας. Καταγράφονται επίσης οι συχνές αλλαγές
λωρίδων, ακόµα και οι φορές που ξέχασες να “βγάλεις” φλας πριν µια αλλαγή
κατεύθυνσης ή λωρίδας.»
Τα συγκεκριµένα συστήµατα ίσως να είναι ακόµα πιο αποτελεσµατικά από τα
P.A.Y.D. καθότι ναι µεν οι πιθανότητες πρόκλησης ενός ατυχήµατος ανεβαίνουν
ανάλογα µε το πόσα χιλιόµετρα διανύει κανείς, αλλά το βασικό στοιχείο τιµολόγησης
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είναι, ή θα έπρεπε να είναι, ο τρόπος µε τον οποίο οδηγεί ο κάθε πελάτης. Το
καλύτερο λοιπόν είναι να λειτουργούν συνδυαστικά. Γιατί µπορεί δύο πελάτες να
διανύουν τα ίδια χιλιόµετρα ετησίως, αλλά ο ένας µπορεί να τρέχει σε µια οδό
ταχείας κυκλοφορίας, ενώ ο άλλος να είναι συνήθως, την περισσότερη ώρα,
«κολληµένος» στην κίνηση.
Τα οφέλη του πελάτη από το P.H.Y.D. δεν σχετίζονται µόνο µε τη µείωση των
ασφαλίστρων του, αλλά και µε άλλους παράγοντες, ίσως ακόµα σηµαντικότερους.
Πρώτα από όλα, µπορούν να έχουν ανοιχτή πρόσβαση στα στοιχεία της οδηγικής
τους συµπεριφοράς. Κάτι τέτοιο µπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τον τρόπο
που οδηγούν, πλεονέκτηµα το οποίο, πρώτα από όλα, καρπώνονται οι ίδιοι οι
πελάτες. Καλύτερη οδηγική συµπεριφορά σηµαίνει λιγότερη κατανάλωση βενζίνης,
άρα λιγότερα έξοδα και µειωµένες πιθανότητες για ατύχηµα. Μέσω άλλωστε του
«virtual eye», του εικονικού µατιού που έχουν πολλές τέτοιες συσκευές, µπορεί να
καταγραφεί το αν ο οδηγός συνηθίζει να κρατά σωστές αποστάσεις από το µπροστινό
αυτοκίνητο. Αν όχι, το σύστηµα τον προτρέπει να βελτιώσει το συγκεκριµένο
χαρακτηριστικό οδήγησης. Επίσης, το «µάτι» βοηθά πολύ και στην πρόληψη. Το
σύστηµα αποτροπής συγκρούσεων είναι µια εξειδικευµένη εφαρµογή που εγγυάται
την ασφαλή οδήγηση και την ασφάλεια του κάθε οδηγού. Με την τεχνολογία νέας
γενιάς στην οποία στηρίζεται, ανιχνεύει πεζούς, ποδήλατα, µηχανές και οποιοδήποτε
άλλο όχηµα που βρίσκεται σε σηµείο πιθανής σύγκρουσης µε το αυτοκίνητο και
προειδοποιεί έγκαιρα έτσι ώστε ο οδηγός να προλάβει να φρενάρει και να αποφευχθεί
το ατύχηµα. Οι δυνατότητες του συστήµατος είναι οι εξής:
•

Προειδοποίηση επικείµενης σύγκρουσης µε άλλο προπορευόµενο όχηµα

•

Ανίχνευση πορείας και προειδοποίηση για αποφυγή ατυχηµάτων

•

Προειδοποίηση µικρής απόστασης από το προπορευόµενο όχηµα

•

Προειδοποίηση οδηγού 2 δευτερόλεπτα πριν την επικείµενη πρόσκρουση

•

Προειδοποίηση οδηγού σε περίπτωση απότοµης αλλαγής λωρίδας

•

Προειδοποίηση αποφυγής πρόσκρουσης µε πεζό.118
Ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν έχει συναφθεί µικτή ασφάλιση (έτσι ώστε η
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τη συγκεκριµένη διαδικασία είναι ο ίδιος ο ασφαλισµένος. Άκρως ενδιαφέρον είναι ο
χαρακτηρισµός που δόθηκε πολύ πρόσφατα από τη συντακτική οµάδα της
ιστοσελίδας Insurancedaily.gr, στο «µάτι». Συγκεκριµένα, έγραψε τα εξής: «Να
σταµατήσω ή να επιταχύνω; Αυτές τις δύο «φωνές» ακούν µέσα στο κεφάλι τους
συνήθως οι οδηγοί όταν βλέπουν το φανάρι να γίνεται κίτρινο. Στις Η.Π.Α. όµως τα
πράγµατα είναι διαφορετικά. Για παράδειγµα, ο Grant Thomas από το Τενεσί, ακούει
και έναν… τρίτο ήχο σε ανάλογες περιπτώσεις. Ένα «µπιπ» αποδοκιµασίας που
έρχεται µέσα από το ταµπλό. Αυτή είναι η… φωνή της ασφαλιστικής.»119 Η φωνή της
ασφαλιστικής, λοιπόν, προειδοποιεί τον πελάτη να οδηγεί πιο προσεχτικά, ενώ
στέλνει και άλλα στοιχεία στην ασφαλιστική για να διαµορφώσει µία πιο
ολοκληρωµένη εικόνα οδηγικής συµπεριφοράς και να ορίσει το ανάλογο ασφάλιστρο.
Πολύ σηµαντικό είναι και το γεγονός πως αν το όχηµα κλαπεί, η ασφαλιστική
εταιρεία µπορεί να το εντοπίσει για τον πελάτη, είτε εκείνος έχει επιλέξει την κάλυψη
της ολικής κλοπής, είτε όχι. Πραγµατικά, οι στατιστικές λένε πως το 97% των
αυτοκινήτων που εκλάπησαν και ήταν εξοπλισµένα µε ένα «µαύρο κουτί»,
εντοπίστηκαν µέσα σε 1 ώρα.
7.1.2. Εφαρµογές και Παραδείγµατα από το ∆ιεθνή Χώρο
Τον Ιούλιο του 2008 οι καθηγητές Jason E. Bordoff και Pascal J. Noel διεξήγαγαν
µια έρευνα, στα πλαίσια µελέτης του «The Hamilton Project», σχετικά µε την
επίδραση του P.A.Y.D. στην ασφάλιση αυτοκινήτου στην Αµερική, µε µελέτη
περίπτωσης την Καλιφόρνια. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως το συγκεκριµένο
σύστηµα έχει τη δυνατότητα να µειώσει, σε εθνικό επίπεδο, κατά 8% την κίνηση
στους δρόµους από καθηµερινής χρήσης αυτοκίνητα, όπως είναι τα Ε.Ι.Χ., τα
βανάκια και τα µικρά φορτηγά. Κάτι τέτοιο, σηµαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να
διανύονται 39 δισεκατοµµύρια χιλιόµετρα λιγότερα και να καταναλώνονται 4,5
δισεκατοµµύρια λίτρα βενζίνης λιγότερα ετησίως! Τα παραπάνω µάλιστα είναι
υπολογισµένα µε δεδοµένα του 2006. Με βάση τις προβλέψεις για το 2020,
υπολογίζεται πως το ετήσιο, οικονοµικό κέρδος, από την εφαρµογή συστηµάτων
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P.A.Y.D. θα ξεπερνά τα 21 δισεκατοµµύρια δολάρια! Τα περισσότερα από τα
συγκεκριµένα εξοικονοµησθέντα ποσά προέρχονται από τα λιγότερα ατυχήµατα.
Πολύ σηµαντικό είναι και το γεγονός πως θα µειωθεί η παραγωγή διοξειδίου του
άνθρακα, σε εθνικό επίπεδο, κατά 7-9%.
Ήδη από το 2008, τα περισσότερα νοικοκυριά στην Αµερική έχουν καταφέρει να
εξοικονοµήσουν χρήµατα από τα συστήµατα P.A.Y.D. και P.H.Y.D. Συγκεκριµένα, η
παραπάνω έρευνα κάνει λόγο για το 64% των ασφαλισµένων στην Καλιφόρνια, οι
οποίοι εξοικονοµούν περίπου 250 δολάρια ετησίως για το κάθε τους αυτοκίνητο.120
Αξιοσηµείωτη στο συγκεκριµένο τοµέα είναι η εταιρεία Progressive στην Αµερική µε
το λεγόµενο σύστηµα «Snapshot». Μάλιστα, το τηλεοπτικό σποτ της συγκεκριµένης
εταιρείας ίσως να είναι, µε διαφορά, το πιο ενδιαφέρον και «επιθετικό» του είδους
του. Συγκεκριµένα, η διαφήµιση παρουσιάζει τους απρόσεχτους οδηγούς ως ζόµπι
που κυνηγούν να πιούν το αίµα των προσεχτικών οδηγών. Προφανώς, θέλοντας να
παροµοιάσουν µε το συγκεκριµένο τρόπο τα αυξηµένα ασφάλιστρα που καλούνται να
πληρώσουν οι ευσυνείδητοι οδηγοί, εξαιτίας των ζηµιών που προξενούν τρίτοι, µε το
συγκεκριµένο κόστος να βαραίνει το σύνολο της κοινωνίας κινδύνων των εταιρειών.
Τους ονοµάζει ως τους «ανθρώπους που αποµυζούν τα προνόµια των ασφαλίστρων»,
λέγοντας: «H ασφάλεια του αυτοκινήτου σου ακριβαίνει εξαιτίας της κακής οδηγικής
τους συµπεριφοράς. Για αυτό εσύ πάρε το Snapshot από την Progressive και δες πώς
µπορεί η καλή οδηγική σου συµπεριφορά να σε σώσει από αυτούς».121
∆εν είναι όµως µόνο η Αµερική που έχει υιοθετήσει αντίστοιχα συστήµατα
τηλεµατικής. Στο Ηνωµένο Βασίλειο λειτουργούν εταιρείες µε τέτοιες πρακτικές
ανάλυσης και τιµολόγησης, µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα την Norwich
Union (τώρα, Aviva), η οποία ήταν και η πρώτη και την Direct Line Group. Η
δεύτερη, ονοµάζει το σύστηµά της «DrivePlus», πρόκειται για µια συνδυαστική
συσκευή P.A.Y.D και P.H.Y.D. Υπάρχει µάλιστα ένας ιστότοπος στον οποίο µπορεί
να µπει ο κάθε πελάτης µε τον κωδικό του και να δει αποτυπωµένη σε γραφήµατα την
οδηγική του συµπεριφορά. Έτσι, ξέρει και τι πρέπει να διορθώσει για να µειώσει τα
ασφάλιστρά του. Το τηλεοπτικό σποτ της Direct Line Group για το DrivePlus είναι
120

Bordoff Jason E., Noel Pascal J., «The Impact of Pay-As-You-Drive Auto Insurance in California»,
The Hamilton Project, The Brookings Institution, Ιούλιος, 2008
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άκρως ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, λέει: «H Rachel είναι 21 ετών και αγαπάει πολύ το
αυτοκίνητό της. Αυτό όµως που δεν αγαπάει είναι τα ασφάλιστρα που πληρώνει για
αυτό. Βλέπετε, δεν πληρώνει µε βάση το πώς οδηγεί, αλλά µε βάση το πώς οδηγεί η
µέση κοπέλα της ηλικίας της. Αυτό είναι πολύ άδικο. ∆εν νοµίζετε;... Με το DrivePlus
έχετε µια ανησυχία λιγότερη!»122 Το DrivePlus γνωρίζει επιτυχία στο Ηνωµένο
Βασίλειο, καθώς προσφέρει έκπτωση µέχρι και 25% σε όσους το εγκαταστήσουν.
Επίσης, στην Ισπανία, η Mapfre ασφαλιστική και ο ιταλικός κολοσσός Generali
προσφέρουν τις P.A.Y.D. υπηρεσίες τους µε επιτυχία, κυρίως σε οδηγούς ηλικίας 1830 ετών. Η Generali, µε το σύστηµα P.A.Y.D (Pago Como Conduzco), εξοικονοµεί
µέχρι και 40% από τα ασφάλιστρα των πελατών της. 123
Φυσικά, δεν θα µπορούσε η Generali να µην παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης µε
βάση τη χρήση και στην έδρα της, τη γειτονική Ιταλία. Έχει καταφέρει να έχει, ήδη,
περισσότερους από 100.000 χρήστες.
Μάλιστα και άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχουν υιοθετήσει κάποιας µορφής U.B.I., µε
σοβαρές προσπάθειες να επιχειρούνται και σε Σκανδιναβικές χώρες και ιδιαίτερα στη
Σουηδία.
Εκτός Ευρώπης, τεχνικές U.B.I. δεν εφαρµόζονται µε επιτυχία µόνο στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως είναι η Ιαπωνία και η
Αυστραλία. Ειδικά για την περίπτωση της Ιαπωνίας, το σύστηµά τους είναι πολύ
προηγµένο τεχνολογικά, καθώς η ηγέτιδα ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, η
MS&AD συνεργάστηκε για τη δηµιουργία του µε την Toyota. H εταιρεία επένδυσε
περισσότερα από 144 εκατοµµύρια ευρώ για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης
τεχνολογίας!124

122

Direct Line Group Insurance, «What is Drive Plus?», ,http://www.directline.com/carinsurance/telematics/black-box, Ανακτήθηκε 7-6-2015
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7.1.3. ∆υσκολίες εφαρµογής – Μέλλον
Το µέγεθος των παραγόµενων δεδοµένων από τέτοια συστήµατα U.B.I. είναι
τεράστιο. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την εταιρεία «Advanced Insurance Products
and Services», η οποία ειδικεύεται στην ασφάλιση µε βάση τη χρήση
χρήση, παρέχοντας
σηµαντική γνώση σε ασφαλιστικές εταιρείες ανά τον κόσµο
κόσµο, µόλις 24 λεπτά
οδήγησης, από ένα αυτοκίνητο
αυτοκίνητο, αρκούν για να συλλεχθούν δεδοµένα µεγέθους 14,4
Megabytes, µε 1.440 εγγραφές.
εγγραφές Παρακάτω, φαίνεται ενδεικτικά η εικόνα που
δηµιουργείται από τα εν λόγω συστήµατα τηλεµατικής. Πρόκειται για ένα αρχείο,
τύπου Excel, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες από µια διαδροµή
διαδροµή, από την
ταχύτητα του αυτοκινήτου,
αυτοκινήτου µέχρι και το πότε έγινε αλλαγή λωρίδας (Εικόνα 7.1.). 125
Εικόνα 7.1. Παραδείγµατα παραγοµένων δεδοµένων από τηλεµατικές συσκευές

Παίρνοντας ως µελέτη περίπτωσης την Ιταλία, όπου 100.000 αυτοκίνητα έχουν
εγκαταστήσει τηλεµατικές συσκευές από την Generali και υπολογίζοντας ένα µέσο
όρο 2 ωρών στο τιµόνι για κάθε Ιταλό καθηµερινά, µε απλές πράξεις, προκύπτει πως
η Generali καλείται να αποθηκεύει
αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να αναλύει και να χρησιµοποιεί
περισσότερες από 262 δισεκατοµµύρια εγγραφές, ή 2,5 petabytes νέων δεδοµένων,
κάθε έτος!
125
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Ο όγκος των δεδοµένων που συλλέγονται για τη λειτουργία και ανάπτυξη της
ασφάλισης µε βάση τη χρήση, είναι 1.000 µε 1.000.000 φορές µεγαλύτερος από
αυτόν που απαιτούν τα παραδοσιακά ασφαλιστικά προϊόντα. Το συγκεκριµένο
γεγονός αποτελεί το πρώτο εµπόδιο προς την εκµετάλλευση τέτοιων πρακτικών από
ακόµα περισσότερες χώρες. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως το «∆ιαδίκτυο των
Αντικειµένων», όπως αυτό αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας
διπλωµατικής εργασίας, δηµιουργεί εκθετικά µεγαλύτερες ποσότητες πληροφοριών
που χρησιµοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των πελατών και την ανάλυση των
κινδύνων και είναι σίγουρο πως οι ασφαλιστές θα έχουν όλο και περισσότερο την
ανάγκη να κατασκευάσουν τα κατάλληλα περιβάλλοντα Big Data για να
διαχειριστούν το µέγεθος και την ποικιλία των εισερχοµένων δεδοµένων. Οι Έλληνες
και οι ξένοι ασφαλιστές δεν θα ξεφύγουν από αυτό. Μάλιστα, όσο περνάνε τα χρόνια,
τα δεδοµένα θα είναι όλο και πιο πλούσια, καθιστώντας, ίσως, το µέγεθος των 14,4
Mb για δεδοµένα που συλλέχτηκαν από ένα αυτοκίνητο, µετά από διαδροµή 24
λεπτών, εξαιρετικά χαµηλό.
Εποµένως, ένα µεγάλο πρόβληµα δεν είναι τόσο αυτό που αφορά τους χώρους
αποθήκευσης και τις υποδοµές µιας εταιρείας, αλλά περισσότερο τα υπέρογκα ποσά
που απαιτούνται για την εγκατάσταση και διαχείριση τέτοιων συσκευών. Πέρα από
το γεγονός ότι η διαχείριση και µόνο των παραγόµενων δεδοµένων απαιτεί ένα
σηµαντικό κόστος, ακόµα και τα έξοδα τοποθέτησης των τηλεµατικών συσκευών στα
αυτοκίνητα καθιστούν τη χρησιµοποίησή τους ιδιαίτερα δύσκολη. Ειδικά στην
Ελλάδα, όπου τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων βρίσκονται, εν έτει 2015, στα
ιστορικά χαµηλά τους, ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος των 100 περίπου ευρώ για
κάθε συσκευή; Σίγουρα όχι οι εταιρείες, οι οποίες, όπως έχει αναλυθεί στο
προηγούµενο κεφάλαιο, ήδη επιδοτούν το συγκεκριµένο κλάδο - σε ένα ποσοστό και
σίγουρα όχι όλες -. Σίγουρα όχι και οι πελάτες, γιατί ελάχιστοι θα δεχτούν την
τοποθέτηση της συσκευής, αν πρέπει να πληρώσουν ουσιαστικά σχεδόν άλλο ένα
τρίµηνο, µόνο για την τοποθέτησή τους.
Επιπλέον, πολλές φορές έχουν εκφρασθεί ανησυχίες σχετικά µε την πιθανή κακή
χρήση των προσωπικών δεδοµένων. Παρόλο που οι ασφαλιστικές εταιρείες, από την
πλευρά τους, επιµένουν ότι η ανάλυση τους επιτρέπει να σταθµίζουν τα
µειονεκτήµατα των πελατών τους, αλλά και να αξιοποιούν τα πλεονεκτήµατα,
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σηµαντικό ρόλο παίζει και η νοοτροπία που έχει κάθε λαός.126 ∆ηλαδή, το κατά πόσο
θα δεχθεί να «παρακολουθείται» ο κάθε ασφαλισµένος στο όνοµα της µείωσης των
ασφαλίστρων του. Στην Αµερική, στο Ηνωµένο Βασίλειο και στις Σκανδιναβικές
χώρες, για παράδειγµα, οι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήµατα όσον
αφορά στην «παρακολούθησή» τους. Άλλοι λαοί και ιδιαίτερα οι Έλληνες, θα
δεχόντουσαν πολύ πιο δύσκολα µια τέτοια «εισβολή» στην ιδιωτική ζωή τους. Ίσως
όµως, αργά ή γρήγορα, να το δεχόντουσαν, µόλις αντιλαµβάνονταν τα οικονοµικά
οφέλη από µια τέτοια ενέργεια. Ειδικά όταν τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου θα
αρχίσουν πάλι να ανεβαίνουν µετά τη µεταβατική περίοδο που διανύει η χώρα, εν
όψει Solvency II. Αντιδράσεις άλλωστε είχαν δηµιουργηθεί και σε άλλες χώρες,
ανάµεσά τους και η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά τελικά η UBI αγκαλιάστηκε ήδη από
µια µεγάλη µερίδα ασφαλισµένων.
Τέλος, παρόλα τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τέτοια συστήµατα, προς το
παρόν, υπάρχουν ακόµα κάποιοι ασφαλιστικοί περιορισµοί. Για παράδειγµα, σε
πολλές χώρες απαγορεύεται η τιµολογιακή πολιτική µε βάση τα χιλιόµετρα και τη
γενικότερη χρήση. Από τη στιγµή που οι κανονισµοί είχαν δηµιουργηθεί, έχοντας ως
αφετηρία σκέψης τα «ασφάλιστρα ανά χρόνο», τώρα τα «ασφάλιστρα ανά
χιλιόµετρο» είναι, µερικές φορές, τεχνικά παράνοµο να εφαρµοστεί, αν και ποτέ δεν
ήταν αυτή η πρόθεση του νοµοθέτη. Όλο και περισσότερες χώρες όµως διευθετούν το
συγκεκριµένο ζήτηµα και ανοίγουν το δρόµο στη U.B.I.127
Στο συγκεκριµένο σηµείο, είναι σηµαντικό να τονιστεί πως τα αποτελέσµατα της
εφαρµογής της ασφάλισης µε βάση τη χρήση δεν θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε όλη
την πελατειακή βάση µιας ασφαλιστικής επιχείρησης. ∆ηλαδή, δεν θα δουν όλοι οι
πελάτες τα ετήσια ασφάλιστρά τους να πέφτουν. ∆εν είναι άλλωστε αυτό το νόηµα,
ούτε ο σκοπός των τηλεµατικών συσκευών. Η δίκαιη τιµολόγηση σηµαίνει
ευνοϊκότερη µεταχείριση για τον προσεχτικό οδηγό, αλλά δυσµενέστερη για τον
απρόσεχτο. Στους δεύτερους, σίγουρα θα είναι πιο δύσκολη η «επιβολή» της χρήσης
αντίστοιχης τεχνολογίας.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, τέτοιες πρακτικές δεν θα έπρεπε και δεν είναι πολύ
126
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µακριά. Ήδη, η SAS, µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες ανάλυσης στατιστικών
παγκοσµίως, στο πλαίσιο της εκδήλωσης µε τίτλο «Insurance Day 2015: Facing the
new industry challenges effectively», έφερε στην Ελλάδα την Octo Telematics, το
µεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών τηλεµατικής στη βιοµηχανία των ασφαλίσεων στον
κόσµο, για να εξηγήσει την επανάσταση που φέρνει η τηλεµατική στην ασφάλιση του
αυτοκινήτου και όχι µόνο. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 13
Μαρτίου 2015, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και η προσέλευση ήταν πολύ
µεγάλη,

µιας

και

ήταν

δωρεάν

για

επαγγελµατίες

του

χώρου.

H Octo

Telematics δραστηριοποιείται στον τοµέα των ασφαλιστικών προγραµµάτων µε βάση
τη χρήση από το 2002, µε την οποία συνεργάζεται και η Generali σε Ιταλία και
Ισπανία.
Τα συγκεκριµένα δεδοµένα, όπως αναλύθηκε παραπάνω, δίνουν πολλαπλάσιες
δυνατότητες πρόβλεψης σε σχέση µε τα παραδοσιακά (ηλικία του οδηγού, φύλο,
µοντέλο του αυτοκινήτου, έτος κατασκευής κ.ο.κ.), επιτρέποντας στις ασφαλιστικές
εταιρείες να κάνουν εκτιµήσεις ασφαλίστρων και ρίσκου που είναι πιο κοντά στην
πραγµατικότητα. Τα συγκεκριµένα Μεγάλα ∆εδοµένα δίνουν τεράστια ώθηση, εκτός
από την εκτίµηση κινδύνου, στην απεικόνιση της Persona του πελάτη, στον
εντοπισµό απάτης –κυρίως όσον αφορά στην περιοχή συνήθους κίνησης- στην
αποτελεσµατικότερη διαχείριση και σε πιο συνετές επενδύσεις. Όλα δηλαδή όσα
αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 4.4. Τα παραπάνω, δεν πέρασαν καθόλου απαρατήρητα
από τα στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Η Octo Telematics διαχειρίζεται µέσω των συστηµάτων της 3,2 εκατοµµύρια
αυτοκίνητα παγκοσµίως, ενώ κάθε µήνα προστίθενται 180.101 πελάτες. Συνεργάζεται
µε τις µεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στον κόσµο (141 συνολικά), παρέχοντάς
τους σηµαντική πληροφορία και γνώση µέσω των δεδοµένων οδηγικής συµπεριφοράς
που καταγράφει, τα οποία υπολογίζονται σε περισσότερα από 160 δισεκατοµµύρια
χιλιόµετρα. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, η ασφάλιση µε βάση τη χρήση ή την
τηλεµατική θα κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια, µε τη συµβουλευτική Ptolemus να
προβλέπει πως το 40% των βρετανικών συµβολαίων θα είναι µε βάση αυτό το
µοντέλο µέχρι το 2020.128 Μια άλλη πρόβλεψη κάνει λόγο πως µέχρι το 2017
128
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περισσότεροι από 19 εκατοµµύρια πελάτες παγκοσµίως θα χρησιµοποιούν κάποιου
είδους τηλεµατική συσκευή, όσον αφορά στην ασφάλιση του αυτοκινήτου τους.129
Η παραπάνω ενέργεια δεν αποτελεί τη µόνη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η
οποία ανοίγει το δρόµο στην U.B.I. Τελευταία, ανάλογες προσπάθειες γίνονται όλο
και πιο συχνά, µε τελευταίο παράδειγµα την εκδήλωση που πραγµατοποίησε στις 19
Μαΐου η εταιρεία Carglass, στην οποία έγινε εκτενής αναφορά στην ευκαιρία
διεξόδου που δίνει η «τηλεµατική ασφάλιση» στις ασφαλιστικές εταιρείες και γενικά,
στις εταιρείες που ασχολούνται µε τον κλάδο επισκευής οχηµάτων. Με τη συµµετοχή
συνεργατών της, αλλά και στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς, η πρωτοπόρος στον
κλάδο επισκευής κρυστάλλων εταιρεία, κατέδειξε το µέλλον της ασφάλισης µέσα από
την δική της οπτική. Συγκεκριµένα, ο Managing Director, κ. Κανάρης
Παπαναστασόπουλος δήλωσε πως: «…η Carglass έχει µεριµνήσει για όλα αυτά,
ασχολείται µε την έρευνα, καταγράφει τις τάσεις και τα νέα συστήµατα και είναι
προετοιµασµένη σε παγκόσµιο επίπεδο για όλες τις αλλαγές που έρχονται».130
Από τα παραπάνω, διαφαίνεται πως µέχρι το τέλος του 2017 θα έχει εισχωρήσει η
τηλεµατική και στις πρακτικές µερικών Ελλήνων ασφαλισµένων.

7.2. Ψηφιοποίηση Παραβάσεων και Τροχαίων Ατυχηµάτων
Για τη βαθύτερη και πιο επιστηµονική µελέτη του προς ανάλυση θέµατος, εκτός
από τις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν µε Underwriters και στελέχη µεγάλων
ασφαλιστικών εταιρειών, θεωρήθηκε σκόπιµο να διοργανωθεί και µια συνάντηση µε
κορυφαίους Ασφαλιστικούς Συµβούλους. Σκοπός της οµάδας εστίασης ήταν να
παρουσιαστεί η προβληµατική και τα αποτελέσµατα της έρευνας. Πάνω στα
συγκεκριµένα στοιχεία ακολούθησε διαλογική συζήτηση, από την οποία εξήχθησαν
πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα και γεννήθηκαν πλούσιες ιδέες. Η συγκεκριµένη
συνάντηση µε

την

«αιχµή του

δόρατος» της

ασφαλιστικής

βιοµηχανίας
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«Νέες εργασίες µε «µαύρα κουτιά» και τηλεµατική ασφάλιση», http://insuranceworld.gr/neesergasies-me-mavra-koutia-ke-tilematiki-asfalisi/, Ανακτήθηκε 9-6-2015
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πραγµατοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2015, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Delta &
Brokers στον Άλιµο και περιελάµβανε 15 κορυφαίους Ασφαλιστικούς Συµβούλους,
µε πολυετή πείρα στο χώρο.
Στην οµάδα εστίασης συµφωνήθηκε πως ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η Ελλάδα στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτων - και δεν είναι
σίγουρα ο µόνος – είναι το χαµηλό επίπεδο ψηφιοποίησης δεδοµένων στη χώρα,
καθώς και η δυσκολία πρόσβασης σε αυτά, εξαιτίας γραφειοκρατικών δυσκολιών.
Για το συγκεκριµένο λόγο άλλωστε, προτάθηκε παραπάνω και η ασφάλιση µε βάση
τη χρήση, P.A.Y.D. και P.H.Y.D. Πρόκειται για µια ακριβή λύση, αλλά όλοι
συµφώνησαν πως µπορεί να γεννήσει πολλά νέα δεδοµένα, από τα οποία δύναται να
εξαχθεί πολύτιµη γνώση για την πιο δίκαιη τιµολόγηση κινδύνων.
Εκείνη η ιδέα η οποία συζητήθηκε κυρίως, ήταν µια άλλη, ίσως λιγότερο ακριβή
λύση, η οποία αφορά στην ψηφιοποίηση των παραβάσεων και ιδιαίτερα των
τροχαίων ατυχηµάτων, από την ίδια την αστυνοµία, σε συνεργασία µε το κράτος,
τους ∆ήµους και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μια κίνηση, η οποία µπορεί να
παραγάγει όσα δεδοµένα αδυνατεί να συλλέξει το σύστηµα U.B.I., δηλαδή
ηµιδοµηµένα δεδοµένα σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα, τις εκθέσεις της
αστυνοµίας, δεδοµένα που αφορούν την ασφάλεια, την κίνηση στους δρόµους, την
ιδιαιτερότητα του κάθε οδοστρώµατος, τις πιο επικίνδυνες περιοχές κίνησης, τις
παραβάσεις του κόκκινου σηµατοδότη, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και
πολλά άλλα.
Όταν κάποιος οδηγός είναι «επιθετικός» και απρόσεχτος, υπάρχει µεγάλη
περίπτωση να οδηγεί και µε µεγάλες ταχύτητες, να αλλάζει συχνά λωρίδες, να πατά
απότοµα το φρένο και το γκάζι, να ξεχνά να ανάψει τα προειδοποιητικά φλας, όταν
αυτό επιβάλλεται και άλλα. Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αυξάνουν την
πιθανότητα του να προκαλέσει κάποιος οδηγός ατύχηµα και µπορούν να ελεγχθούν
από τα συστήµατα τηλεµατικής που αναφέρθηκαν παραπάνω. Πολλοί όµως
Σύµβουλοι εξέφρασαν τον προβληµατισµό τους σχετικά µε το τι γίνεται µε τους
οδηγούς που συνηθίζουν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν φοράνε ζώνη
ασφαλείας, χρησιµοποιούν το κινητό κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ή υποπίπτουν
συχνά σε παραβάσεις, όπως αυτή του Stop και του κόκκινου σηµατοδότη. «Καµµία
συσκευή, η οποία στηρίζεται σε P.H.Y.D. δεν µπορεί να εντοπίσει έναν µεθυσµένο
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οδηγό, εφόσον η οδήγησή του «φαίνεται φυσιολογική». Άλλωστε, τις περισσότερες
φορές, οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ τείνουν να οδηγούν πιο προσεχτικά. Τα
µειωµένα αντανακλαστικά τους, καθώς και η ελαττωµένη αντιληπτική τους ικανότητα,
δεν µπορούν να υπολογιστούν από κάποια συσκευή. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη χρήση
του κινητού. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο πως µια παραβίαση Stop θα οδηγήσει και σε
ατύχηµα, έτσι ώστε ο πελάτης να επιβαρυνθεί µε το αντίστοιχο επασφάλιστρο, λόγω
ζηµιάς. Εποµένως, τέτοια παραπτώµατα, σχεδόν ποτέ, δεν υπολογίζονται.»
Μια λύση που έχει προταθεί λοιπόν, σε παγκόσµιο µάλιστα επίπεδο και όχι µόνο
στα πλαίσια της πραγµατοποιηθείσας εταιρικής συνάντησης, είναι να καταγράφονται
και να ψηφιοποιούνται όλες οι παραβάσεις, οι οποίες γίνονται αντιληπτές από την
αστυνοµία και να συλλέγονται σε µια ανοιχτή βάση δεδοµένων. Κατά αυτόν τον
τρόπο, θα είναι ανοιχτό το µητρώο των οδηγικών παραβάσεων του κάθε
ασφαλισµένου, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνονται, ανάλογα µε τη σοβαρότητα, το
αντίστοιχο επασφάλιστρο. Θα εφαρµόζεται ένα είδος Point System, όπως συµβαίνει
και τώρα µε τις ποινές.
Τα δυνητικά πλεονεκτήµατα από τη θέσπιση µιας τέτοιας διαδικασίας είναι
σηµαντικά: Πρώτα από όλα, µπορεί να «αναγκάσει» τους απρόσεχτους οδηγούς να
οδηγούν πιο συνετά και να συµµορφώνονται µε τα όσα ορίζει ο Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας. Κάτι τέτοιο, θα έχει αντίκτυπο και στις ασφαλιστικές, καθώς θα
καλούνται να αποζηµιώνουν λιγότερες ζηµιές. Επίσης, οι προσεχτικοί οδηγοί, µε
καθαρό οδηγικό µητρώο, θα απολαµβάνουν ακόµα µεγαλύτερη έκπτωση στα
ασφάλιστρά τους.131
Για τη συγκεκριµένη διαδικασία, βέβαια, αρκετοί Σύµβουλοι διατύπωσαν τις
ενστάσεις τους. Συγκεκριµένα, ο κ. Ιωάννης Γκούβερης, ο κορυφαίος Ασφαλιστικός
Σύµβουλος της εταιρείας, τα τελευταία 4 χρόνια, ανέλυσε πως: «Kάτι τέτοιο θα ήταν
άδικο για τους οδηγούς, από τη στιγµή που, σε περίπτωση ελέγχου, θα κληθούν ούτως ή
άλλως να πληρώσουν πρόστιµο. Εποµένως, παρόλο που οι συγκεκριµένοι παραβάτες
ανήκουν, πράγµατι, σε διαφορετική κατηγορία κινδύνου, είναι υπερβολικό να ξανά
πληρώσουν «πρόστιµο» για την ίδια, ουσιαστικά, παράβαση µέσα από το συµβόλαιο
του αυτοκινήτου τους. Από την άλλη, µε κάτι τέτοιο δηµιουργείς µια «κοινωνία
131

«Πώς να µειώσετε τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας»,
http://www.yourezine.gr/epicheirhmatika/pws-na-meiwsete-ta-asfalistra-toy-aytokinhtoy-sas.html,
Ανακτήθηκε 10-6-2015
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επίπληξης» και αυστηρά αστυνοµευόµενη. Αν θέλεις, ως Πολιτεία, κάνε πιο τακτικούς
τους ελέγχους και πιο αυστηρές τις ποινές, µε την Τροχαία να διαµορφώνει το πρόστιµο
ανάλογα µε τη φορολογική δήλωση του καθενός. Όχι µέσω των ασφαλιστικών
εταιρειών».
Όσον αφορά στο σχόλιο περί «κοινωνίας επίπληξης», ο κ. Ιωάννης ∆ουλόπουλος
συµπλήρωσε πως: «...στη Γαλλία, για να συµµορφωθούν οι πελάτες στους κανόνες που
υπαγορεύει ο Κ.Ο.Κ., αντί να τους επιπλήξουν, τους προσφέρουν ευκαιρίες και κίνητρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός πως οι ασφαλισµένοι έχουν τη
δυνατότητα, 1-2 φορές το ασφαλιστικό έτος, αν έχουν καταναλώσει αλκοόλ, πατώντας
ένα κουµπί τύπου «Drunk Alert» στην εφαρµογή που παρέχει η ασφαλιστική, να
καλέσουν ταξί, το οποίο θα τους οδηγήσει µε ασφάλεια στο σπίτι τους. Η εταιρεία στη
συνέχεια, όχι µόνο θα πληρώσει τα έξοδα για το ταξί, αλλά µέσω της οδικής βοήθειας
θα φέρει και το αυτοκίνητο στο σπίτι. Η πραγµατικότητα δείχνει πως τέτοιες πρακτικές
νουθετούν πολύ πιο αποτελεσµατικά την πελατειακή βάση της εταιρείας».
Ο κ. Κωνσταντίνος Πετράκης εστίασε στο νοµοθετικό πλαίσιο µιας τέτοιας
πολιτικής. Συγκεκριµένα, υπογράµµισε πως: «Ο υπολογισµός και των παραβάσεων
στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου θα ήταν µια καλή ιδέα, καθώς τα συγκεκριµένα
αρχεία σαφώς και υπάρχουν. Στο Α.Φ.Μ. κάθε πελάτη περνάει κάθε παράβαση. Όµως,
στην Ελλάδα ακόµα δεν είναι Ανοιχτά ∆εδοµένα. Τουλάχιστον, στο υπάρχον
νοµοθετικό πλαίσιο. ∆εν µπορεί καµµία ασφαλιστική εταιρεία να πάει στην Τροχαία και
να ζητήσει τα αρχεία των παραβάσεων. Ακόµα και για το Ποινικό Μητρώο, εσύ κάνεις
αίτηση. Αυτό που µπορεί να γίνει είναι η ασφαλιστική να κατηγοριοποιήσει 2-3 σοβαρές
παραβάσεις και να τις ρωτάει στην αίτηση ασφάλισης. Όπως, για παράδειγµα, “Σας
έχουν γράψει ποτέ;”. Αυτό, στη συνέχεια, είναι θέµα του πελάτη αν θα το απαντήσει
ειλικρινώς, ή όχι και αν θα δεχτεί µια τέτοια αίτηση. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που
παίρνει η εταιρεία το ιατρικό ιστορικό στις ασφαλίσεις Υγείας. Οτιδήποτε άλλο,
αντίκειται στον νόµο του ∆αφέρµου, σχετικά µε την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα».
Σε αντίθεση µε την ψηφιοποίηση των παραβάσεων, όλοι ανεξαιρέτως, συµφώνησαν
στο ότι πρέπει να ψηφιοποιούνται τα δεδοµένα από τα τροχαία ατυχήµατα και να
ανεβαίνουν σε µια ανοιχτή βάση δεδοµένων, προσβάσιµη σε όλους και φυσικά και
στους ασφαλιστές. Τα συγκεκριµένα δεδοµένα θα µπορούσαν να περιέχουν στοιχεία,
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όπως το µοναδικό αριθµό αναγνώρισης του τροχαίου, το ονοµατεπώνυµο του
υπαίτιου οδηγού, την αιτία, την περιοχή, την ώρα, το είδος και την περιγραφή του
ατυχήµατος, καθώς και το κόστος της ζηµιάς. Μια τέτοια διαδικασία θα µπορούσε να
εµπλουτίσει σε τεράστιο βαθµό τις βάσεις δεδοµένων των ασφαλιστικών εταιρειών
και να τις οπλίσει µε την απαραίτητη γνώση που χρειάζονται για την πιο σωστή
τιµολόγηση των κινδύνων.
Όπως πολύ σωστά επεσήµανε ο κ. Κωνσταντίνος Πετράκης, κάτι τέτοιο, δε θα
βοηθούσε µόνο στην πιο δίκαιη κατηγοριοποίηση των κινδύνων, αλλά θα συντελούσε
και στην αντιµετώπιση, σε ένα σηµαντικό βαθµό, της ασφαλιστικής απάτης.

7.2.1. Το Παράδειγµα της Αµερικής και η Κατάσταση στην Ελλάδα
Στο συγκεκριµένο τοµέα, η Αµερική αποδεικνύει πως βρίσκεται αρκετά πιο
µπροστά από την Ευρώπη σε θέµατα τεχνολογικής καινοτοµίας. Όσα αναφέρονται
παραπάνω, σε απόλυτα θεωρητικό επίπεδο, σε πολλές Πολιτείες των Η.Π.Α. είναι
ήδη πράξη εδώ και 1-2 χρόνια. Συγκεκριµένα, στη Βόρεια Καρολίνα, στο Μιζούρι,
στο Ουισκόνσιν, στο Νιού Τζέρσι και στη Μινεσότα, υπάρχουν αναπτυγµένα
συστήµατα αναζήτησης τροχαίων ατυχηµάτων στις ιστοσελίδες των τοπικών
αστυνοµικών τµηµάτων.
Στα «συστήµατα πληροφοριών ατυχηµάτων» είναι ψηφιοποιηµένα, αποθηκευµένα
και ανοιχτά τα στοιχεία για όλα τα τροχαία ατυχήµατα, τα οποία συνέβησαν από το
2013 ή 2014 και µετά. Είναι δυνατή µάλιστα η αναζήτηση µε βάση συγκεκριµένα
φίλτρα και κριτήρια. Ενδεικτικά, στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το παράθυρο
αναζήτησης ατυχηµάτων, το οποίο εµφανίζεται στην ιστοσελίδα της Αστυνοµίας της
Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνα.
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Εικόνα 7.2. Εκτύπωση Οθόνης του παραθύρου αναζήτησης τροχαίων ατυχηµάτων της Β. Καρολίνα

Από την εικόνα 7.2. φαίνεται πως ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να αναζητήσει
όλες τις πληροφορίες που θέλει µε βάση την ηµεροµηνία και την περιοχή του κάθε
ατυχήµατος, το επώνυµο του οδηγού, αλλά και κατευθείαν, µε το µοναδικό αριθµό
της έκθεσης.132 Από τη στιγµή που θα επιλέξει κάποιος µια εγγραφή, εµφανίζεται µια
νέα σελίδα µε τη λεπτοµερή έκθεση του ατυχήµατος. Είναι άκρως εντυπωσιακό πως
αυτή περιλαµβάνει τα ονοµατεπώνυµα και τον τόπο διανοµής των εµπλεκοµένων
µερών, την ώρα και την περιοχή του ατυχήµατος, τον ιδιοκτήτη του κάθε οχήµατος –
καθώς µπορεί να διαφέρει από τον οδηγό – τις ασφαλιστικές εταιρείες του καθενός,
ποιος ήταν υπαίτιος
υπαίτιος, πόσα χρήµατα πληρώθηκαν, αν το ατύχηµα περιελάµβανε
σωµατικές βλάβες
βλάβες, ακόµα και σχεδιάγραµµα των συνθηκών της σύγκρουσης,
σύγκρουσης όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα!
εικόνα
Εικόνα 7.3. Εκτύπωση οθόνης σχεδιαγράµµατος ατυχήµατος από την αστυνοµία της Β. Καρολίνα

Ξ
η

Τα παραπάνω στοιχεία
χεία είναι ανοιχτά σε οποιονδήποτε πραγµατοποιήσει είσοδο στην

132

Ιστοσελίδα
Τµήµατος
∆ηµόσιας
Ασφαλείας
Βόρειας
https://www.ncdps.gov/Index2.
2.cfm?a=000003,000014,002745, Ανακτήθηκε 10-6-2015
2015

Καρολίνα,
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Τα παραπάνω στοιχεία είναι ανοιχτά σε οποιονδήποτε πραγµατοποιήσει είσοδο στην
ιστοσελίδα. Αντίστοιχο παράθυρο αναζήτησης εµφανίζεται και στις ιστοσελίδες των
υπόλοιπων

Πολιτειών.

Ενδεικτικά
Ενδεικτικά,

παρατίθεται

το

«παράθυρο
παράθυρο

αναζήτησης

εκθέσεων» του αστυνοµικού τµήµατος της Πολιτείας του Μιζούρι (Εικόνα
Εικόνα 7.4.).
Εικόνα 7.4. Εκτύπωση οθόνης παραθύρου αναζήτησης εκθέσεων από την αστυνοµία του Μιζούρι

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, η Πολιτεία έχει χωριστεί σε 9 τµήµατα,
διαχωρισµός ο οποίος απλοποιεί τη διαδικασία αναζήτησης και εξάγει καλύτερα
συµπεράσµατα σχετικά µε την ιστορικότητα των ζηµιών σε ένα κάθε από αυτά.133
Από την έρευνα που διεξήχθη,
δι
έγινε φανερό πως οι παραπάνω ιστοσελίδες
περιλαµβάνουν δεδοµένα µέχρι και λίγες ώρες πριν. ∆ηλαδή, η ροή των πληροφοριών
είναι σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο. Επιπροσθέτως, είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως
περιλαµβάνουν και δεδοµένα για την κυκλοφοριακή κίνηση κάθε περιοχής,
περιοχής καθώς
και στοιχεία για την ποιότητα των οδοστρωµάτων, πληροφορίες οι οποίες θα ήταν
ιδιαίτερα σηµαντικές και στην Ελλάδα, η οποία έχει ένα, σχετικά
σχετικά, κακό οδικό δίκτυο.
Οποιεσδήποτε πληροφορίες ήταν διαθέσιµες, σχετικά µε την ακριβή κατάσταση
κ
του
κάθε δρόµου, θα ήταν άκρως βοηθητικές για τις ασφαλιστικές εταιρείες,
εταιρείες στη
διαδικασία υπολογισµού του κάθε κινδύνου.
Σήµερα, η Ελλάδα έχει µόνο 2 ιστοσελίδες στις οποίες έχει γίνει προσπάθεια να
ψηφιοποιηθούν, ανοιχτά, τα δεδοµένα από τα τροχαία ατυχήµατα
ατυχήµατα. Η πρώτη είναι η
ιστοσελίδα της αστυνοµίας (www.astynomia.gr), η οποία βέβαια περιλαµβάνει µόνο
γενικότερα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των ατυχηµάτων και των
133

Ιστοσελίδα Τροχαίας Εθνικών Οδών Μιζούρι, http://www.mshp.dps.missouri.gov
gov/HP68/search.jsp,
Ανακτήθηκε 10-6-2015
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επικίνδυνων παραβάσεων ανά έτος, τις αιτίες και τα είδη τους
τους, τις ηλικίες και την
ιδιότητα των θυµάτων, καθώς και τις ώρες εκδήλωσής τους
τους. Τα συγκεκριµένα
στοιχεία είναι γενικά και σε καµµία περίπτωση δεν προσοµοιάζουν εκείνα της
Αµερικής.
Μια αξιόλογη προσπάθεια είχε ξεκινήσει στην ιστοσελίδα www.troxaia
troxaia.gr, στην
οποία εµφανίζεται ένας χάρτης µε τα τροχαία ατυχήµατα ανά την Ελλάδα
Ελλάδα. Σε όποιο
σηµείο υπάρχει τροχαίο εµφανίζεται µια κόκκινη νεκροκεφαλή (Εικόνα
Εικόνα 7.5.). Αν
πατήσει κανείς πάνω σε αυτήν,
αυτήν εµφανίζεται ένα παράθυρο µε τα σηµαντικότερα
στοιχεία του ατυχήµατος, όπως ο αριθµός, οι ιδιότητες και οι ηλικίες των νεκρών, η
χρήση του εµπλεκόµενου οχήµατος,
οχήµατος καθώς και το είδος, η ηµεροµηνία
ηµεροµηνία, η ώρα, η
τοποθεσία και η αιτία του ατυχήµατος. Η συγκεκριµένη εφαρµογή όµως,
περιλαµβάνει στοιχεία από 01-01-2011 µέχρι 31-12-2011. Εποµένως,
Εποµένως οποιαδήποτε
προσπάθεια εξόρυξης δεδοµένων και γνώσης από τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα είναι
αδύνατη.134
Εικόνα 7.5. Εκτύπωση Οθόνης Χάρτη τροχαίων ατυχηµάτων ανά την Ελλάδα

Από τα αρχεία της αστυνοµίας είναι διαθέσιµα και στοιχεία σχετικά µε την
εγκληµατικότητα που εµφανίζει κάθε περιοχή, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
στον υπολογισµό των ασφαλίστρων κλοπής, εκτός από τη µάρκα του αυτοκινήτου.
αυτοκιν
134

Χάρτης Τροχαίων ατυχηµάτων
ατυχηµάτων, http://www.troxaia.gr/, Ανακτήθηκε 11-6-2015
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7.3. Πρωτοβουλία Υπουργείου Μεταφορών
Τα δεδοµένα που µπορούν να συλλεχθούν από όσα αναλύθηκαν παραπάνω,
καθίστανται ζωτικής σηµασίας για το µέλλον του ασφαλιστικού κλάδου, όχι µόνο
στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Έχοντας τα συγκεκριµένα στοιχεία,
ένας ειδικός, µπορεί να χτίσει τις βάσεις των δεδοµένων του, να εξαγάγει τη γνώση
που είναι χρήσιµη για τη δηµιουργία των στατιστικών και να κάνει προβλέψεις. Στη
συνέχεια, αρκεί µια αναζήτηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες στην ψηφιοποιηµένη,
ανοιχτή βάση δεδοµένων, σχετικά µε το πόσα ατυχήµατα, για παράδειγµα,
προξένησαν τα αυτοκίνητα µε πρώτη κυκλοφορία πριν το 1995, ή πόσα αυτοκίνητα
από αυτά που εκλάπησαν ήταν µάρκας Smart και πολλά άλλα. Οι δυνατότητες
πρόβλεψης υπερπολλαπλασιάζονται και δίνουν την ευκαιρία στις ασφαλιστικές
εταιρείες να µεταβάλλουν την πολιτική τους.
Ακόµα κι αν τα συστήµατα ψηφιοποίησης, τα οποία λειτουργούν στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, είναι δύσκολο, για πολλούς λόγους, να αναπτυχθούν
σύντοµα στην Ελλάδα, η πραγµατικότητα είναι πως πολλά από τα συγκεκριµένα
δεδοµένα, ήδη υπάρχουν, αλλά δεν είναι ανοιχτά.
Όπως υπογράµµισε η κα. Νατάσσα Αισώπου, στη συνάντηση στα κεντρικά της
Interasco ασφαλιστικής, µια πολύ καλή πηγή πληροφόρησης για τα οχήµατα είναι η
άδεια κυκλοφορίας. Σε αυτήν αναγράφονται τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά ενός
αυτοκινήτου, δηλαδή οι πινακίδες, τα κυβικά, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, η µάρκα
και το µοντέλο, η χρήση, καθώς και το χρώµα.
Συγκεκριµένα, η κα. Αισώπου, αναφερόµενη και σε ένα παράδειγµα από το
εξωτερικό, δήλωσε το εξής: «Τα περισσότερα στοιχεία από εκείνα που µας
ενδιαφέρουν, ως ασφαλιστές, για τις µελέτες µας, υπάρχουν. Τα έχουν όλοι εκείνοι οι
φορείς που µπορούν να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας. Για παράδειγµα, στη Σουηδία,
µπαίνεις online για να τιµολογήσεις το αυτοκίνητό σου και το µόνο που χρειάζεται να
βάλεις είναι τον αριθµό κυκλοφορίας σου. Στη συνέχεια, όλα τα στοιχεία του
αυτοκινήτου και του κατόχου εµφανίζονται αυτόµατα. Τα συγκεκριµένα δεδοµένα τα
δίνει το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο έχει όλα τα στοιχεία από τις άδειες
κυκλοφορίας. Αυτά τα στοιχεία τα περνάνε σε µια ενιαία, µεγάλη βάση δεδοµένων...».
Από τα παραπάνω, γίνεται εµφανές πως µια πρωτοβουλία του Υπουργείου
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Μεταφορών να ανεβάσει σε µια πλατφόρµα και να «ανοίξει» τα στοιχεία όλων των
αυτοκινήτων, θα έδινε µια ώθηση σε αυτό που ονοµάζεται «Big Data» και στην
εκµετάλλευσή τους. Ως αποτέλεσµα, θα πραγµατοποιούνταν πολύ πιο εύκολα και
αυτόµατα οι τιµολογήσεις των αυτοκινήτων, χωρίς να χρειάζεται ο συνεργάτης να
ζητήσει από τον πελάτη άδεια κυκλοφορίας και δίπλωµα και στη συνέχεια, να πρέπει
να τα καταθέσει στην ασφαλιστική. Το σηµαντικότερο όµως, είναι πως µια τέτοια
πρωτοβουλία θα άνοιγε το δρόµο στην καλύτερη εκτίµηση των κινδύνων, µε πιο
δίκαια και εξατοµικευµένα ασφάλιστρα, καθώς θα υπήρχε ακριβής γνώση για το
ποιες «οµάδες» προξενούν τα περισσότερα ατυχήµατα, άρα είναι πιο ζηµιογόνες για
την εταιρεία. Η Υ.Σ.Α.Ε. έχει ήδη σε ανοιχτές βάσεις δεδοµένων, όχι µόνο για τις
εταιρείες, αλλά και για τους υπαλλήλους της και φυσικά, για το σύνολο των
ασφαλιστικών συµβούλων, στοιχεία για όλα τα ατυχήµατα, µέσω των πινακίδων του
κάθε αυτοκινήτου. Κάτι τέτοιο σηµαίνει πως αν οι πινακίδες µπορούσαν να
συνδεθούν ταυτόχρονα µε όλα τα στοιχεία του αυτοκίνητου, αλλά και µε τα τροχαία
ατυχήµατα στα οποία αυτό έχει εµπλακεί, ταυτόχρονα θα υπήρχε και εικόνα για τα
ατυχήµατα που προκαλεί, υπαίτια ή µη, η κάθε ηλικιακή οµάδα και το κάθε
αυτοκίνητο, ανάλογα µε τα κυβικά, το χρώµα, το έτος κυκλοφορίας, τη µάρκα, κτλπ.
Τα συγκεκριµένα στοιχεία µάλιστα θα αφορούσαν το σύνολο των αυτοκινήτων που
κινούνται στη χώρα και όχι ένα πολύ µικρό κοµµάτι τους, όπως συµβαίνει σήµερα,
όπου οι ασφαλιστές κάνουν τις µελέτες και τις προβλέψεις τους µε βάση κυρίως τις
δικές τους βάσεις δεδοµένων. Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο: «Μore
Data = More Analysis = More Results», το οποίο µεταφράζεται ως: «Περισσότερα
∆εδοµένα = Περισσότερη Ανάλυση = Περισσότερα Αποτελέσµατα». ∆ηλαδή
καλύτερα, ποιοτικότερα και ακριβέστερα αποτελέσµατα.
Βέβαια, µε µια τέτοια εξέλιξη, οι µεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, µε µεγάλο
όγκο εργασιών στον κλάδο αυτοκινήτων, θα έχαναν ένα από τα µεγαλύτερα
συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών, τη γνώση. Γιατί σήµερα
έχουν µια πολύ µεγαλύτερη βάση δεδοµένων για να κάνουν προβλέψεις µε βάση την
ιστορικότητα, άρα και προβάδισµα.
∆υστυχώς, το ελληνικό κράτος δεν έχει δείξει πως είναι ανοιχτό σε τέτοιες
πρακτικές, καθώς ακόµα και η πρόσφατη δηµοσιοποίηση των στοιχείων των
ανασφάλιστων οχηµάτων, έγινε µε αποκλειστική πρωτοβουλία του Επικουρικού
Κεφαλαίου. Πρόκειται για µια ενέργεια, η οποία τέθηκε σε εφαρµογή την 1η Μαΐου
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2015 και µέσα σε 10 µόλις ηµέρες προσέθεσε περισσότερα από 60.000 αυτοκίνητα
στο στόλο των ασφαλισµένων οχηµάτων! Η εφαρµογή λειτουργεί ως εξής:

Ο

κάτοχος αυτοκινήτου µπορεί να διαπιστώσει, ιδίοις όµµασι, αν είναι ασφαλισµένος,
για ποιο διάστηµα και σε ποια εταιρεία, επισκεπτόµενος το site του Επικουρικού
Κεφαλαίου και του Κέντρου Πληροφοριών, στη διεύθυνση www.hic.gr. Εκεί,
πληκτρολογώντας τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατός του και το ΑΦΜ του,
επιβεβαιώνει αν το αυτοκίνητό του εµπεριέχεται στη λίστα των ασφαλισµένων
οχηµάτων.135 Η συγκεκριµένη εξαιρετική ενέργεια δεν υποβοηθήθηκε σε καµµία
περίπτωση από το κράτος, αντίθετα, έγινε εξ ολοκλήρου από το «Επικουρικό
Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων», το οποίο αποτελεί
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου.

7.4. Εκµετάλλευση των Στοιχείων της Υ. Σ.Α.Ε.
Ακόµα και αν το Υπουργείο Μεταφορών, ή κάποιος άλλος φορέας, δεν πάρουν την
πρωτοβουλία να δηµοσιοποιήσουν σε µια βάση δεδοµένων τα στοιχεία των
αυτοκινήτων, η λύση µπορεί να βρεθεί µέσα από µια ήδη υπάρχουσα βάση, η οποία
είναι διαθέσιµη στις εταιρείες. Πρόκειται για τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ελλάδας, τα οποία είναι ανοιχτά στους ασφαλιστές, µέσω της Υπηρεσίας
Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών, στην ιστοσελίδα https://www.eaee.gr/ysae/.
Αν όµως κάποιος επιχειρήσει είσοδο στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα θα διαπιστώσει
πως απαιτείται κωδικός χρήστη και συνθηµατικό.136 Μάλιστα, όπως περιέγραψαν
στελέχη της αγοράς, το σύστηµα επιτρέπει είσοδο από συγκεκριµένα IP υπολογιστών.
∆ηλαδή, αν ένα στέλεχος του Κλάδου Αυτοκινήτου µιας εταιρείας, πληκτρολογήσει
το όνοµα χρήστη και τον κωδικό του σε κάποιον άλλο υπολογιστή, πέραν αυτού του
εργασιακού του χώρου, το σύστηµα θα του απαγορεύσει την είσοδο. Μάλιστα, το
συγκεκριµένο προνόµιο δεν το έχουν ούτε οι Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι, παρά µόνο
πολύ συγκεκριµένα πρόσωπα µέσα στις ασφαλιστικές εταιρείες.

135

Καραγεώργος Λάµπρος, «Τσίµπησε χιλιάδες ανασφάλιστα οχήµατα η εφαρµογή του Επικουρικού –
Η ∆ΕΙΑ και του Υπουργείο Οικονοµικών τι κάνει; ∆είτε αν είστε ασφαλισµένος.»
http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%
82/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7/%C2%ABtsimphse%
C2%BB-chiliades-anasfalista-ochhmata-h-efarmogh-toy-epikoyrikoy-h-deia-kai-to-ypoyrgeiooikonomikwn-ti-kanei-deite-an-eiste-asfalismenos.html, Ανακτήθηκε 13-6-2015
136

Οθόνη Εισαγωγής στην Υ.Σ.Α.Ε., https://www.eaee.gr/ysae/, Ανακτήθηκε 12-6-2015
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Η Ε.Α.Ε.Ε. έχει στην ιστοσελίδα της µερικά στοιχεία, τα οποία µπορούν όλοι να
προσπελάσουν. Ο κάθε Ασφαλιστικός Σύµβουλος µπορεί να πληκτρολογήσει τις
πινακίδες ενός αυτοκινήτου και µέσω της Υ.Σ.Α.Ε. να διαπιστώσει τον αριθµό των
ατυχηµάτων που έχει προκαλέσει τα τελευταία 3 ή 5 έτη, µαζί µάλιστα και µε την
τοποθεσία και την ηµεροµηνία που αυτό προκλήθηκε. Κάτι όµως που δεν είναι
ευρύτερα γνωστό είναι πως µέσα στην Υ.Σ.Α.Ε. υπάρχουν πολλά περισσότερα
στοιχεία από αυτά
αυτά. Παρακάτω
Παρακάτω, παρατίθεται φωτογραφία της οθόνης που εµφανίζεται
στην Υ.Σ.Α.Ε., όταν ο πιστοποιηµένος χρήστης πληκτρολογήσει τις πινακίδες ενός
οχήµατος, ή το ΑΦΜ ενός ιδιοκτήτη (Εικόνα 7.6.). Την εικόνα την έστειλε στο
γράφοντα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς, µε
την άδεια να χρησιµοποιηθεί στην παρούσα διπλωµατική εργασία. Για ευνόητους
λόγους, θα διατηρηθεί η ανωνυµία του.
Εικόνα 7.6. Φωτογραφία Οθόνης Υ.Σ.Α.Ε. µε τα στοιχεία κάθε αυτοκινήτου

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, οι ασφαλιστικές εταιρείες, πατώντας µόνο
τις πινακίδες ενός οχήµατος,
οχήµατος έχουν στοιχεία σχετικά µε τον ιδιοκτήτη,
ιδιοκτήτη τη χρήση του
οχήµατος, την εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισµένο, µαζί µάλιστα µε όλο το
ιστορικό προηγούµενων
ενων ασφαλίσεων,
ασφαλίσεων µε τα πιθανά κενά ασφάλισης,
ασφάλισης τον αριθµό
συµβολαίου, τη µάρκα του αυτοκινήτου και την ασφαλιστική περίοδο. Επιπροσθέτως,
Επιπροσθέτως
πατώντας δεξιά, σε µερικά κελιά, την επιλογή «Λεπτοµέρειες»,
Λεπτοµέρειες εµφανίζεται ένα
σύνολο περαιτέρω στοιχείων
στοιχείων. Για παράδειγµα, οι λεπτοµέρειες στις πινακίδες
εµφανίζουν όλα τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, όπως τα κυβικά του
αυτοκινήτου, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, κλπ. Οι λεπτοµέρειες στο όνοµα του

115

ιδιοκτήτη δείχνουν αν υπάρχουν άλλα οχήµατα ασφαλισµένα στο ίδιο Α.Φ.Μ., αλλά
και τι ατυχήµατα έχουν γίνει, µε το ύψος της κάθε αποζηµίωσης και το ακριβές
σηµείο των συγκρούσεων. Στα ατυχήµατα, υπάρχουν και πληροφορίες σχετικές µε το
αν προξενήθηκαν και σωµατικές βλάβες, ή µόνο υλικές ζηµιές. Πρόκειται για µια
πληροφορία, η οποία αν και είναι ιδιαίτερα σηµαντική, δεν υπολογίζεται από τους
Έλληνες ασφαλιστές όσο θα έπρεπε. Τέλος, οι λεπτοµέρειες στον αριθµό συµβολαίου
δείχνουν αναλυτικά τις καλύψεις που έχει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Μέσα από την Υ.Σ.Α.Ε. είναι δύσκολο να εξαχθούν κάποια στατιστικά, µε τη
χρήση κάποιου ειδικού λογισµικού Data Mining κι αυτό επειδή τα δεδοµένα που
περιέχονται δεν είναι ανοιχτά και επίσης, δεν είναι τόσο καλά ταξινοµηµένα, έτσι
ώστε να ήταν εύκολη η εξαγωγή γνώσης µέσα από την πλατφόρµα. Η Υ.Σ.Α.Ε. έχει
δηµιουργήσει και δηµοσιοποιήσει στατιστικά που αφορούν µόνο τη χρήση των
οχηµάτων, όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Τα συγκεκριµένα στοιχεία
αφορούν στο σύνολο του στόλου των οχηµάτων της χώρας και είναι άκρως
βοηθητικά στους Έλληνες ασφαλιστές για την τιµολόγηση των διάφορων χρήσεων,
όπως π.χ. Ε.Ι.Χ. , φορτηγά, ταξί, µοτοσικλέτες, κλπ. Είναι όµως τα µόνα που έχει
διαθέσιµα ανοιχτά στην ιστοσελίδα της. Κάτι τέτοιο, προξενεί εντύπωση, από τη
στιγµή που η Υ.Σ.Α.Ε. έχει όλα αυτά τα στοιχεία που θα της ήταν χρήσιµα για να
δηµιουργήσει εκατοντάδες πίνακες στατιστικών. Έχει ακόµα στοιχεία για ζηµιές
µικτής, ζηµιές απώλειας εγγράφων, ολικής και µερικής κλοπής, κλπ. Μέσα από τα
συγκεκριµένα στοιχεία θα µπορούσε να αποδειχθεί, για παράδειγµα, αυτό που
προκύπτει από τις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων, σχεδόν όλων των µεγάλων
ασφαλιστικών εταιρειών, µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκε επαφή στα πλαίσια της
παρούσας διπλωµατικής εργασίας, ότι ένα συντριπτικά µεγάλο ποσοστό των
κλαπέντων οχηµάτων είναι µάρκας Smart. Μια εταιρεία, η οποία ανοίγει σήµερα,
χωρίς βάση δεδοµένων και χωρίς ιστορικότητα ζηµιών, θα µπορούσε να αποκλειστεί
από µια τέτοια γνώση, για παράδειγµα. Αποτελεί θέµα πρωτοβουλίας των
ασφαλιστικών φορέων και των θεσµών.

7.5. Ασφάλιση µε βάση την Πιστοληπτική Ικανότητα (Credit Based Insurance)
Είναι ευρύτερα γνωστό πως η πιστοληπτική ικανότητα ενός ανθρώπου µπορεί να
επηρεάσει σε πολύ σηµαντικό βαθµό το αν θα λάβει δάνειο για ένα σπίτι, ή ένα
αυτοκίνητο. Εκείνο όµως που παραµένει ακόµα άγνωστο στην Ελλάδα, είναι πως η
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πιστοληπτική ικανότητα, µπορεί επίσης να επηρεάσει και το ύψος των ασφαλίστρων.
Για παράδειγµα, στις περισσότερες πολιτείες των Η.Π.Α., οι ασφαλιστές µπορούν να
χρησιµοποιήσουν την «ασφάλιση µε βάση την πιστοληπτική ικανότητα» των
πελατών για να τιµολογήσουν τους κινδύνους που αναλαµβάνουν.
Βέβαια, είναι αλήθεια πως το credit score των τραπεζών διαφέρει από το credit
based insurance. Αµφότερες οι βαθµολογίες χρησιµοποιούν πληροφορίες σχετικές µε
τις εκθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, όµως προσπαθούν να προβλέψουν τελείως
διαφορετικά πράγµατα. Οι ασφαλιστές στοχεύουν στο να προβλέψουν την
πιθανότητα που υπάρχει για έναν πελάτη να απαιτήσει ασφαλιστική αποζηµίωση, ενώ
οι τράπεζες στοχεύουν στο να προβλέψουν πόσο πιθανό είναι ένας πελάτης τους να
µην αποπληρώσει το δάνειό του.137
Η διαδικασία του credit based insurance ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του
1990 και χρησιµοποιούσε συγκεκριµένα στοιχεία από την «πιστωτική ιστορικότητα»
για να προβλέψει το κατά πόσο ο πελάτης ήταν λιγότερο ή περισσότερο πιθανό να
εµπλακεί σε ατύχηµα. Μπορεί, σε πρώτη ανάγνωση, να φαίνεται πως τα
συγκεκριµένα στοιχεία είναι εντελώς ασύνδετα µεταξύ τους, αλλά πολλές µελέτες
από οµοσπονδιακές και κρατικές ρυθµιστικές αρχές, πανεπιστήµια, ασφαλιστικές
εταιρείες, αλλά και ανεξάρτητους ελεγκτές, έχουν δείξει πως οι καταναλωτές µε καλή
πιστοληπτική ικανότητα, προβαίνουν πιο σπάνια σε απαιτήσεις, εποµένως είναι
«καλύτεροι κίνδυνοι» για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Άλλωστε, όπως αναλύθηκε και
στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, στο χώρο των Μεγάλων
∆εδοµένων σηµασία δεν έχει το γιατί συµβαίνει κάτι, αλλά το τι συµβαίνει.138
Η συγκεκριµένη παράµετρος χρησιµοποιείται ως κριτήριο τιµολόγησης, φυσικά
συνδυαστικά µε όλες τις υπόλοιπες, στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων και κατοικιών.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη FICO, µια κορυφαία εταιρεία αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας, το 95% των ασφαλιστικών εταιρειών στον κλάδο του
αυτοκινήτου και το 85% των εταιρειών στον κλάδο πυρός κατοικίας στις Η.Π.Α.
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χρησιµοποιούν τις παραπάνω βαθµολογίες στις πολιτείες, όπου είναι νόµιµη µια
τέτοια εκτίµηση και κατηγοριοποίηση κινδύνων. Η FICO εξετάζει πέντε γενικά
κριτήρια, τα οποία καθορίζουν καλύτερα τον ασφαλιστικό κίνδυνο. ∆ίπλα από τα
κριτήρια υπάρχει ένα ποσοστό, το οποίο ανταποκρίνεται στη βαρύτητα που έχει το
κάθε ένα για τις ασφαλιστικές εταιρείες:
•

Ιστορικό πληρωµών (40%): Πόσο καλά έχουν γίνει οι πληρωµές για τα
ανεξόφλητα χρέη στο παρελθόν. Εξετάζεται η συνέπεια.

•

Ανεξόφλητο χρέος (30%): Πόσο χρέος υπάρχει αυτήν τη στιγµή.

•

∆ιάρκεια γραµµής πίστωσης (15%):Πόσο καιρό υπήρχε µια γραµµή πίστωσης

•

Επιδίωξη νέων πιστώσεων (10%): Αν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα πίστωση.

•

Γενικά εκκρεµείς οφειλές και υποχρεώσεις (5%): Πιστωτικές κάρτες,
υποθήκες, δάνεια αυτοκινήτων, κ.λπ.139

Αν και στα Μεγάλα ∆εδοµένα δεν έχει σηµασία το γιατί συµβαίνει κάτι, έχει
ενδιαφέρον να υπογραµµιστεί η κυρίαρχη άποψη πάνω στην αιτία για την οποία ένας
ασφαλισµένος, µε καλή πιστοληπτική ικανότητα, θεωρείται καλύτερος κίνδυνος για
τις ασφαλιστικές εταιρείες αυτοκινήτων από έναν που χρωστάει µεγάλα κεφάλαια. Η
ιδέα είναι πως ο τρόπος µε τον οποίο κάποιος διαχειρίζεται τα οικονοµικά του,
αποδεικνύει πολλά για το πόσο υπεύθυνος και συνεπής είναι και σε άλλους τοµείς της
ζωής του, όπως για παράδειγµα στην οδήγηση. Λογικά, θα οδηγεί πιο προσεχτικά και
θα είναι συνεπής και σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους (τύπου ΚΤΕΟ). Επίσης,
ένας πελάτης που χρωστάει, είναι πολύ πιο πιθανό να ζητήσει αποζηµίωση ακόµα και
στις πιο µικρές ζηµιές, ενώ η ιστορικότητα στα ατυχήµατα στην Αµερική δείχνει πως
αν δεν υπάρχει οικονοµικό πρόβληµα, οι πελάτες σπάνια θα κινητοποιήσουν
διαδικασίες για µια πολύ µικρή ζηµιά, επιδιορθώνοντάς την µόνοι τους.140 Τα
δεδοµένα, µάλιστα, της ασφαλιστικής εταιρείας Progressive δείχνουν πως οι πελάτες
µε τις χειρότερες βαθµολογίες πιστοληπτικής ικανότητας έχουν διπλάσιες
πιθανότητες να προξενήσουν ατύχηµα ή να απαιτήσουν αποζηµίωση από εκείνους µε
τα καλύτερα σκορ.141
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Η συγκεκριµένη παράµετρος είναι εκείνη που έχει δηµιουργήσει τις περισσότερες
αντιδράσεις σχετικά µε την νοµιµοποίησή της, στα πλαίσια της προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων, αλλά και µε την ορθότητά της. Ως απάντηση, η FICO
αναφέρει στην ιστοσελίδα της πως η συσχέτιση µεταξύ της διαχείρισης των µοτίβων
των δεδοµένων πιστοληπτικής ικανότητας των ασφαλισµένων και των ασφαλιστικών
αποζηµιώσεων, έχει ήδη αποδειχθεί στατιστικά στην Αµερική. Εποµένως, από τη
στιγµή που κάποια παράµετρος έχει αποδειχθεί στατιστικά πως διαµορφώνει το
προφίλ του πελάτη, οι ασφαλιστές οφείλουν να την υπολογίζουν, µε σκοπό να
προβαίνουν σε µια πιο γρήγορη και εξατοµικευµένη εκτίµηση και τιµολόγηση του
κινδύνου. Άλλωστε, έχει επίσης αποδειχθεί πως µια τέτοια πολιτική βοηθά 3 στους 5
πελάτες να µειώσουν τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου τους.142 Όµως, ένα ακόµα
σηµαντικό θέµα, το οποίο τίθεται ως προβληµατισµός είναι εκείνο το οποίο εξήγησε
η Amy Traub, ανώτερη αναλύτρια πολιτικής στην οµάδα Demos. Η ασφάλιση µε
βάση

την

πιστοληπτική

ικανότητα

των

πελατών

πλήττει

κυρίως

τους

χαµηλοεισοδηµατίες, γιατί εκείνοι είναι πιο πιθανό να εµφανίσουν χαµηλότερες
βαθµολογίες. Εποµένως, επισηµαίνει η Amy Traub, η συγκεκριµένη τεχνική
αντιβαίνει στο «δίκαιο» χαρακτήρα που προσπαθούν να εφαρµόσουν οι ασφαλιστικές
εταιρείες στην τιµολόγηση των κινδύνων τους.143
Σε συνέχεια των παραπάνω, ένα επίπεδο παραπέρα, µερικές φορές τα ασφάλιστρα
µπορεί να παρουσιάσουν αύξηση ακόµα και από τον τρόπο µε τον οποίο συνηθίζουν
οι πελάτες να κάνουν τις συναλλαγές τους. ∆ηλαδή, οι συχνές επαφές µε την τράπεζα,
η συχνή χρήση πιστωτικών καρτών, η έκδοση πολλών επιταγών, κλπ υποδηλώνον
πως ο πελάτης δεν συνηθίζει να πληρώνει µε µετρητά. Έρευνες έχουν δείξει πως το
προφίλ αυτών των ανθρώπων είναι πιο επιθετικό στην οδήγηση.144
Όσο περισσότερο αναλύεται το συγκεκριµένο ζήτηµα, τόσο πιο σύνθετο γίνεται.
Ακόµα και στην Αµερική, όπου η παραπάνω τακτική είναι πλήρως διαδεδοµένη, οι
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οµάδες των καταναλωτών ξεκάθαρα και κατηγορηµατικά παρατάσσονται κατά των
ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ οι ρυθµιστικές αρχές, οι οποίες βρίσκονται στη µέση,
πρέπει να ρυθµίσουν το θέµα έχοντας στο µυαλό τους και τις δύο πλευρές. Όπως
έθεσε ένας Αµερικανός επίτροπος,

«...στόχος είναι να προστατευθούν οι

ασφαλισµένοι, µε παράλληλη προώθηση ενός υγιούς επιχειρηµατικού κλίµατος για τις
ασφαλιστικές εταιρείες και τους Συµβούλους.» Αναµένονται συµβιβασµοί, όπου
κανένας δεν θα είναι ο απόλυτος νικητής. ∆ηλαδή, στελέχη και ερευνητές κάνουν
λόγο για την επιβολή κάποιων περιορισµών στην ασφάλιση µε βάση την
πιστοληπτική ικανότητα, αλλά σε καµµία περίπτωση, µια πλήρη απαγόρευση της
πρακτικής.145

7.6. Επιπλέον Παράµετροι Τιµολόγησης
Εκτός από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τα στοιχεία που µπορεί να υπολογίσει
µια ασφαλιστική εταιρεία στον καθορισµό του ασφαλίστρου είναι πάρα πολλά. Τα
δεδοµένα είτε υπάρχουν, είναι ανοιχτά και χρησιµοποιούνται (π.χ. οι ζηµιές που
προξενεί κάθε χρήση αυτοκινήτου), είτε υπάρχουν αλλά δεν αξιοποιούνται (π.χ.
Υ.Σ.Α.Ε.), είτε πρέπει να δηµιουργηθούν από την αρχή (π.χ. U.B.I.).
7.6.1. ∆εδοµένα Ταχυδροµικού Κώδικα από Απογραφές Πληθυσµού
∆εδοµένα τα οποία είναι διαθέσιµα, ανοιχτά, πολύ σηµαντικά, αλλά δεν
χρησιµοποιούνται όπως θα έπρεπε, είναι και τα στοιχεία που υπάρχουν από τις
απογραφές πληθυσµού και ιδιαίτερα την τελευταία. Περιλαµβάνει στοιχεία ανά
ταχυδροµικό κώδικα, σχετικά µε το υψόµετρο της κάθε περιοχής, την κλίση του
εδάφους, τις καιρικές συνθήκες, κλπ. Τα συγκεκριµένα στοιχεία είναι ιδιαίτερα
σηµαντικά για τον υπολογισµό του ασφαλίστρου, καθώς δίνουν τη δυνατότητα να
φανεί αν ο τόπος κατοικίας του πελάτη συγκεντρώνει πολλές φορές χιόνι στους
δρόµους, ή έχει συχνά χαλάζι κλπ. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε να δηµιουργηθούν νέες
κατηγορίες κινδύνου, ακόµα και µε βάση την περιοχή κατοικίας, παράµετρος η οποία
ήδη υπολογίζεται σήµερα, αλλά µε πολύ διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριµένα, οι
εταιρείες έχουν εντάξει όλες τις περιοχές της Ελλάδας σε 4 ή 5, το πολύ, γεωγραφικές
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ζώνες, σύµφωνα µε τις οποίες τιµολογείται το κάθε αυτοκίνητο, χωρίς να
υπολογίζεται καµµία διαφορά στις περιοχές κάθε ζώνης, ούτε στις καλύψεις που
επιλέγει ο κάθε πελάτης. Έτσι, πληρώνουν ακριβώς τα ίδια ασφάλιστρα πελάτες που
ζουν σε τελείως διαφορετικές περιοχές και σε ανόµοια υψόµετρα.
Ο συγκεκριµένος διαχωρισµός της Ελλάδας σε, µόλις, 4 ή 5 τιµολογιακές ζώνες
είναι άδικος εξαιτίας των διαφορών που υπάρχουν στις συνθήκες των οδικών δικτύων
κάθε περιοχής, αλλά και στις αποκλίσεις που εµφανίζουν οι ζηµιές από τα φυσικά
φαινόµενα. Αν έχει επιλεγεί η συγκεκριµένη κάλυψη, είναι άδικο να µην υπάρχει
καµία απολύτως διαφορά στην τιµολόγηση, ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας του
πελάτη. Ίσως να φαίνεται πως η κάλυψη των φυσικών φαινοµένων δεν είναι τόσο
σοβαρή για τις ασφαλιστικές εταιρείες, µε την έννοια ότι δεν τους αποφέρει
ιδιαίτερες ζηµιές, σε σχέση µε τις υπόλοιπες καλύψεις, άρα δεν χρειάζεται και να
τιµολογηθεί µε τόση προσοχή. Στην πραγµατικότητα όµως, συµβαίνει ακριβώς το
αντίθετο. Όπως δήλωσε ο κ. Ιωάννης Γραµµατικός, ο Υπεύθυνος Πωλήσεων Γενικών
Κλάδων της Interasco ασφαλιστικής, σε εταιρική συνάντηση στα κεντρικά γραφεία
της εταιρείας, τον Ιανουάριο του 2015, η κάλυψη των φυσικών φαινοµένων είναι
εκείνη, η οποία παρουσιάζεται πιο ζηµιογόνα από οποιαδήποτε άλλη, όσον αφορά
στην

αναλογία

µεταξύ

εισπραγµένων

ασφαλίστρων

και

καταβληθεισών

αποζηµιώσεων (claims ratio). Άλλωστε, µπορεί κανείς να παρατηρήσει πως σχεδόν
όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αρχίσει και αφαιρούν την κάλυψη των φυσικών
φαινοµένων από τα βασικά τους πακέτα, ακόµα και από τα πλήρη πακέτα µε κλοπές,
οδική, κλπ. Ο πελάτης, εφόσον επιθυµεί, µπορεί ύστερα από αίτηµά του, να τα
προσθέσει επιπλέον στο συµβόλαιο. Επιπλέον, πολλές εταιρείες έχουν σηµαντικές
εξαιρέσεις στην κάλυψη των φυσικών φαινοµένων, όπως είναι το χαλάζι. Όσο
µάλιστα αυξάνονται οι στατιστικά σηµαντικές διακυµάνσεις, οι οποίες αφορούν τη
µέση κατάσταση του κλίµατος, τόσο περισσότερη προσοχή θα πρέπει να δίνουν οι
ασφαλιστές στη σωστή τιµολόγηση των φυσικών φαινοµένων.
Το Κέντρο Ασφαλιστικής Στατιστικής της ένωσης εξέτασε τα πιθανά κλιµατικά
σενάρια του Βασιλικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου της Ολλανδίας για τον 21ο
αιώνα και τα συνδύασε µε τα δεδοµένα που διαθέτει για τα ασφαλιστήρια της
περιόδου 2000-2013. Το Κέντρο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αν δεν ληφθούν
µέτρα, ειδικά οι ζηµιές από έντονη χαλαζόπτωση αναµένεται να διπλασιαστούν, ενώ
οι ζηµιές από έντονες βροχοπτώσεις µπορεί να αυξηθούν µέχρι και 139%! Ένα από
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τα πιο πιθανά σενάρια στην έκθεση του ολλανδικού µετεωρολογικού Ινστιτούτου
είναι η αύξηση της παγκόσµιας θερµοκρασίας κατά 2 ολόκληρους βαθµούς Κελσίου
µέχρι το 2050 και κατά 3,5 βαθµούς µέχρι το 2085.146
Συµπερασµατικά, έχει αποδειχθεί παγκοσµίως πως είναι πιο δίκαιο να γίνεται
τιµολόγηση µε βάση τον Τ.Κ. παρά µε γεωγραφικές ζώνες.
7.6.2. ∆εδοµένα για τα Οδικά ∆ίκτυα από τους ∆ορυφόρους
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε δεδοµένα σχετικά µε τους δρόµους, από τους
δορυφόρους, µπορούν να δώσουν µια µεγάλη ώθηση στην τιµολόγηση µε βάση την
περιοχή συνήθους κίνησης του ασφαλισµένου. Στοιχεία όπως η κίνηση του κάθε
δρόµου, η κατάσταση των οδικών δικτύων, τα όρια ταχύτητας, κλπ είναι εξαιρετικά
σηµαντικά στην τιµολόγηση των κινδύνων.
7.6.3. ∆εδοµένα σχετικά µε την Αναλογία Κιλών ανά Ίππο
Όπως έχει γίνει κατανοητό στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, ένας
σηµαντικός παράγοντας της εκτίµησης του κινδύνου που παρουσιάζει κάθε
αυτοκίνητο προς ασφάλιση, είναι η πιθανότητά του να εµπλακεί ή όχι σε ατύχηµα.
Είναι µάλιστα ευρέως αποδεκτό πως αυτοκίνητα καλύτερων επιδόσεων είναι πιο
πιθανό να προξενήσουν κάποιο τροχαίο. Σήµερα όµως, υπολογίζεται µόνο το
χαρακτηριστικό των φορολογήσιµων ίππων, ούτε καν εκείνο των κυβικών. Κάτι
τέτοιο δε τροφοδοτεί στο βέλτιστο βαθµό τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τη σωστή
τιµολόγηση των κινδύνων.
Το µοντέλο των φορολογήσιµων ίππων είναι παρεµφερές µε τον κυβισµό, καθώς
προκύπτει «διοικητικά» µέσα από κλίµακα που συνδέεται µε αυτόν, όµως δε θα
έπρεπε να ταυτίζονται ως έννοιες.147 Έτσι, για παράδειγµα, θεωρούνται ως 11
φορολογήσιµοι ίπποι δύο αυτοκίνητα µε 1.501 και 1.642 κυβικά, αντίστοιχα, ή ως 13
φορολογήσιµοι ίπποι δύο αυτοκίνητα µε 1.786 και 1.928 κυβικά. Το σηµαντικότερο
146
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όµως, είναι πως έτσι δεν υπολογίζονται καθόλου οι πραγµατικοί ίπποι, δηλαδή το
χαρακτηριστικό εκείνο που αντιπροσωπεύει την πραγµατική ισχύ των αυτοκινήτων.
Άλλωστε, ο κυβισµός είναι ήδη ξεπερασµένο µέγεθος µέτρησης, καθώς οι
αυτοκινητοβιοµηχανίες κατασκευάζουν µαζικά, όλο και περισσότερο, αυτοκίνητα µε
µικρό κινητήρα και µεγάλη ιπποδύναµη.
Ακόµα πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό από τον κυβισµό και τους ίππους, είναι η
αναλογία των κιλών ανά ίππο. Η παραπάνω αναλογία δεν χρησιµοποιείται από τους
Έλληνες ασφαλιστές, την περίοδο συγγραφής της παρούσας διπλωµατικής εργασίας,
µολονότι αποτελεί τον ενδεικτικότερο τρόπο για να διαπιστωθεί γιατί ένα όχηµα έχει
καλές ή λιγότερο καλές επιδόσεις. Αναµφίβολα, τις επιδόσεις ενός αυτοκινήτου τις
καθορίζει ο κινητήρας και η ισχύς που εκείνος αποδίδει. Ωστόσο, άλλες επιδόσεις
έχει ένα αυτοκίνητο 200 ίππων, 1.200 κιλών και άλλες ένα µε τον ίδιο κινητήρα,
κιβώτιο κλπ., αλλά µε βάρος 1.650 κιλά. Το πόσο βάρος καλείται να κινήσει κάθε
ένας ίππος αποτελεί µια αναλογία µε µεγάλη σηµασία για τις επιδόσεις. Νούµερα της
τάξης του 4 και κάτω εµφανίζονται κυρίως σε υπερ-αυτοκίνητα, ενώ µέχρι 8 σε σπορ
κατασκευές. Από εκεί και επάνω, συναντώνται πιο «καθηµερινά» αυτοκίνητα, όπως
τα περισσότερα µικρά, άρα και εκείνα που εµφανίζουν, στατιστικά, τις λιγότερες
ζηµιές, οι οποίες σαφώς και προκύπτουν και από το προφίλ των οδηγών που τα
επιλέγουν.148
∆εδοµένα όπως η πραγµατική ισχύς των αυτοκινήτων, αλλά και η αναλογία κιλών
ανά ίππο, σίγουρα δεν µπορούν να συλλεχθούν εύκολα, καθώς αποτελούν
χαρακτηριστικά, τα οποία όχι µόνο δεν τα γνωρίζει ο πελάτης και ο Ασφαλιστικός
του Σύµβουλος, αλλά δεν υπάρχουν ούτε στην άδεια κυκλοφορίας. Πρόκειται για
στοιχεία, τα οποία κατέχουν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες, είτε ιδιωτικές εταιρείες
δεδοµένων, οι οποίες καθηµερινά ανανεώνουν τη βάση τους, όπως είναι η Eurotax. Η
ασφαλιστική εταιρεία Interasco, ανακοίνωσε σε συνάντηση εργασίας, στα κεντρικά
γραφεία της στο Χαλάνδρι, στις 29 Ιουνίου 2015, πως αγοράζει τη βάση των
δεδοµένων της Eurotax, η οποία αφορά πληροφορίες σχετικά µε την πραγµατική ισχύ
και την αναλογία κιλών ανά ίππο όλων σχεδόν των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν
στην Ελλάδα. Έτσι, η Interasco άµεσα θα τιµολογεί λαµβάνοντας υπόψιν και τις
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παραπάνω

παραµέτρους.

Στο

συγκεκριµένο

σηµείο,

είναι

ενδιαφέρον

να

υπογραµµιστεί πως πρώτα η Generali συνέδεσε κοµµάτι της τιµολόγησής της µε την
Eurotax και συγκεκριµένα το κοµµάτι που αφορά στην πραγµατική, τρέχουσα αξία,
του κάθε αυτοκινήτου.
7.6.4. ∆εδοµένα από Εταιρείες Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)
Πολλές εταιρείες στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Αµερική, δίνουν ιδιαίτερη σηµασία
στην ασφαλή οδήγηση και στη σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου. Η λογική πίσω
από τη συγκεκριµένη πολιτική είναι πως ένα καλά συντηρηµένο αυτοκίνητο είναι
λιγότερο πιθανό να προξενήσει ατύχηµα, άρα αποτελεί καλύτερο κίνδυνο για την
ασφαλιστική εταιρεία που θα το αναλάβει. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Ένωση
Κατασκευαστών Μηχανοκίνητων οχηµάτων και Εξοπλισµών (MEMA), τα κακώς
συντηρηµένα αυτοκίνητα κοστίζουν στην Αµερική περίπου 2 δισεκατοµµύρια
δολάρια το χρόνο. Από όλα τα τροχαία ατυχήµατα που προκαλούνται ετησίως, ένα
5% οφείλεται στην κακή κατάσταση των αυτοκινήτων, µε αποτέλεσµα να
σκοτώνονται 2.600 άνθρωποι κάθε χρόνο και άλλοι 100.000 να µένουν µόνιµα
ανάπηροι.149 Οι αµερικάνικες ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα µπορούσαν να µείνουν
αµέτοχες στο συγκεκριµένο γεγονός. Για αυτόν το λόγο, κάθε χρόνο συλλέγουν
στοιχεία από εταιρείες τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (τύπου Κ.Τ.Ε.Ο.) και τα
χρησιµοποιούν για να µειώσουν ή να αυξήσουν, αντίστοιχα, τα ασφάλιστρα του
αυτοκινήτου.
Η πραγµατικότητα δεν είναι διαφορετική στην Ελλάδα. Αντιθέτως, σύµφωνα µε
επίσηµα στοιχεία της αστυνοµίας, κάθε χρόνο, το 10% περίπου των τροχαίων
ατυχηµάτων σχετίζεται µε την κακή συντήρηση των αυτοκινήτων. Συγκεκριµένα, από
τα 382.361 ατυχήµατα που προκλήθηκαν µέσα στο 2014 ανά την επικράτεια, τα
36.427 οφείλονταν σε παραβάσεις συντήρησης! Το 2013, από την ίδια αιτία,
προκλήθηκαν 47.445 ατυχήµατα.150 Προς το παρόν, οι ελληνικές ασφαλιστικές
εταιρείες φαίνεται να αδιαφορούν για τα συγκεκριµένα στατιστικά, ίσως γιατί τα
συγκεκριµένα στοιχεία δεν υπάρχουν κάπου ανοιχτά, µε ταξινόµηση ανά αριθµό
149
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κυκλοφορίας, από τις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Ο. ή το κράτος.
Στα πλαίσια της εταιρικής συνάντησης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Delta &
Brokers, στις 15 Μαΐου 2015, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο κ. Ιωάννης
∆ουλόπουλος,

Ασφαλιστικός

Σύµβουλος

από

το

2013

και

ιδιοκτήτης

ναυπηγοεπισκευαστικής εταιρείας και µηχανικός πλοίων επί 15 συναπτά έτη,
πρότεινε τη θέσπιση µιας πρακτικής «Maintenance Certificate», αντίστοιχη µε εκείνη
της θαλάσσιας ασφάλισης. «Στις ασφαλίσεις πλοίων, για να γίνει δεκτή από την
ασφαλιστική εταιρεία οποιαδήποτε αίτηση ασφάλισης, θα πρέπει να συνοδεύεται από
ένα πιστοποιητικό συντήρησης. Αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο αποδεικνύει πως έχουν
γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στο σώµα του πλοίου και πως αυτό είναι σε καλή
κατάσταση. ∆εν αρκούνται µάλιστα µόνο εκεί. Το συγκεκριµένο χαρτί το ζητάνε και
πριν την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Αν το πλοίο δεν έχει περάσει τους
καθιερωµένους και απαραίτητους ελέγχους, η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται της
υποχρέωσής της να αποζηµιώσει. Κάτι τέτοιο θα ήταν καλό να εφαρµοστεί και στις
ασφαλίσεις αυτοκινήτων. Αν όχι µε αυτόν τον τρόπο, έστω τότε να προσφέρονται
κίνητρα στους πελάτες να πραγµατοποιούν τους καθιερωµένους ελέγχους του
αυτοκινήτου τους.» Για παράδειγµα, µια ασφαλιστική εταιρεία θα µπορούσε να
δηµιουργήσει συµφωνίες µε εταιρείες Κ.Τ.Ε.Ο. και να λέει στους πελάτες της πως αν
πάτε στο συγκεκριµένο κέντρο θα έχετε, π.χ. 20% έκπτωση. Το υπόλοιπο κέρδος που
θα µένει – καθώς λόγω του όγκου των πελατών θα έχει πετύχει σίγουρα µεγαλύτερες
εκπτώσεις σε όλα τα συνεργαζόµενα κέντρα – θα µπορούσε να το µετακυλύει όλο
στα ασφάλιστρα των συνεπών οδηγών. Φυσικά, οι οδηγοί που θα αποφασίσουν να µη
συµµετάσχουν στη συγκεκριµένη πρωτοβουλία, θα δουν µια µικρή αύξηση στα
ασφάλιστρά τους. Το κέρδος της εταιρείας είναι έµµεσο, αλλά πολύ σηµαντικό,
καθώς θα έχει φτιάξει µια µεγάλη βάση δεδοµένων, µε αυτοκίνητα τα οποία είναι
καλά συντηρηµένα, άρα απαιτούν και λιγότερες αποζηµιώσεις από την ασφαλιστική.
Σε συνέχεια των παραπάνω, ο ασφαλιστικός κολοσσός GEICO, ο δεύτερος
µεγαλύτερος ασφαλιστικός όµιλος στην Αµερική, εφαρµόζει µια πολιτική έκπτωσης
ασφαλίστρων στους οδηγούς, οι οποίοι ακολουθούν ειδικά σεµινάρια ασφαλούς
οδήγησης. Το παράδειγµά της, το ακολουθούν πολλές ακόµα εταιρείες, όπως είναι
για παράδειγµα η Nationwide και η Erie Insurance. Η διαδικασία είναι η εξής: Ο
ασφαλισµένος πληρώνει το ποσό των 19,95 δολαρίων, εφόσον είναι πελάτης της
GEICO, παρακολουθεί το σεµινάριο ασφαλούς οδήγησης σε συγκεκριµένα,
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συµβεβληµένα κέντρα και στη συνέχεια απολαµβάνει µια έκπτωση 10% στα
ασφάλιστρά του.151
Τα παραπάνω δε βοηθούν µόνο στη µείωση των ασφαλίστρων και στη µεγαλύτερη
κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά προστατεύουν και τους ίδιους τους
πελάτες, εκπαιδεύοντάς τους στο να οδηγούν µε µεγαλύτερη ασφάλεια και να
διατηρούν τα αυτοκίνητά τους σωστά συντηρηµένα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Τέλος, έτσι προστατεύεται φυσικά και το περιβάλλον.
7.6.5. Η Κατάσταση της Υγείας ως Παράµετρος Τιµολόγησης
Ένας ακόµα παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει την πιθανότητα ενός πελάτη να
προξενήσει ατύχηµα, είναι η υγεία του. Η σηµασία της καλής υγείας των οδηγών
είναι πολύ µεγάλη και µπορεί να επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό την οδική ασφάλεια.
Πολλοί επαγγελµατίες οδηγοί άλλωστε, υποχρεούνται σε ιατρικές εξετάσεις ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητά τους να οδηγούν
πάντα µε ασφάλεια. ∆εν είναι όµως υποχρέωση µόνο των επαγγελµατιών οδηγών η
πρόληψη, αλλά και κάθε οδηγός, ανεξαρτήτως οχήµατος, είναι καλό να εξετάζεται
και να προλαµβάνει δύσκολες καταστάσεις. Σηµαντικοί παράγοντες για την
πρόκληση τροχαίων συµβάντων είναι η υπνηλία, η χρόνια κόπωση, οι ασθένειες
οφθαλµών, οι ηµικρανίες και ο ίλιγγος. Επίσης, γενικότερα, προβλήµατα υγείας, όπως
καρδιολογικά, µυοπάθειες, αρθροπάθειες, χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια,
αναιµία κ.α., µπορούν να µειώσουν την ικανότητα οδήγησης. Τέλος, άνθρωποι άνω
των 70 ετών, ίσως να ταλαιπωρούνται από παθήσεις στα µάτια, στην ακοή, ή ακόµη
και από παθήσεις που µπορεί να επηρεάζουν την ικανότητα συγκέντρωσής τους.152
Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν γνώση για τα συγκεκριµένα στοιχεία, αλλά δεν τα
αξιοποιούν πλήρως, σε κανένα σηµείο του πλανήτη. Ένας από τους σηµαντικότερους
λόγους είναι πως, σύµφωνα µε την αρχή της προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων, η ασφαλιστική εταιρεία δεν µπορεί να ψάξει τα συγκεκριµένα στοιχεία
για τους πελάτες της. ∆εν είναι ανοιχτά δεδοµένα τα περιεχόµενα των ιατρικών
ιστορικών των πελατών. Εκείνο που θα µπορούσε µόνο να κάνει η ασφαλιστική
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εταιρεία είναι να περιλαµβάνει ένα σύντοµο ιατρικό ιστορικό στην αίτηση, όπως
συµβαίνει και στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας και να θέτει στους πελάτες
συγκεκριµένα ερωτήµατα. Βέβαια, σε καµµία περίπτωση δεν θα µπορούσε να ελέγξει
την ορθότητα των ισχυρισµών των ασφαλισµένων, καθώς στην περίπτωση των
ασφαλίσεων ζωής και υγείας, εκείνοι περνάνε και από προασφαλιστικό έλεγχο από
ιατρό της εταιρείας. Κάτι τέτοιο θα ανέβαζε πολύ τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου
και δεν είναι ακόµα εφικτό. Για αυτόν το λόγο, ασφαλιστικές σε όλον τον κόσµο
διερευνούν πιθανούς τρόπους να προφυλαχθούν απέναντι σε ατυχήµατα που
προξενούνται από µη υγιείς οδηγούς. Παίρνοντας ως παράδειγµα την Ελλάδα, πολλές
ασφαλιστικές εταιρείες, στα πλαίσια των προωθητικών τους ενεργειών, προσφέρουν
και δωρεάν κάρτα υγείας στους πελάτες, προτρέποντάς τους να κάνουν τις
απαραίτητες εξετάσεις. Εξαιρετικό παράδειγµα αποτελεί η Prime ασφαλιστική µε την
Privilege Club Card. Βέβαια, θα µπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον κίνητρα στους
πελάτες, προσφέροντας µια µικρή έκπτωση σε όσους έκαναν, πράγµατι τελικά, χρήση
της κάρτας.
Ο Ασφαλιστικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης ∆ουλόπουλος, έχοντας ζήσει για ένα µικρό
διάστηµα στην Ισπανία, υπογράµµισε πως: «Στην Ισπανία, διαπιστώθηκε πως ένα
µεγάλο ποσοστό των ατυχηµάτων συνέβαινε από ανθρώπους άνω των 70 ετών, µε
προβλήµατα στην όραση, στην ακοή ή στην ικανότητα συγκέντρωσής τους. Εποµένως,
το κράτος αποφάσισε πως για τους οδηγούς άνω των 70 ετών, η ικανότητα οδήγησής
τους άρεται τη νύχτα. Οι ίδιες οι αρχές που εκδίδουν τα διπλώµατα, λένε πως αν είναι
κάποιος άνω των 70, µπορεί τυπικά να οδηγήσει µόνο την ηµέρα.». Κάτι τέτοιο ίσως
να θεωρείται πολύ αυστηρό, αφού άλλωστε η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να
τιµολογήσει σωστά τον κάθε κίνδυνο και να εφαρµόσει στον κάθε πελάτη το δίκαιο
ασφάλιστρο που του αντιστοιχεί. ∆εν χρειάζεται να αποκλειστεί κανένας πελάτης από
το δικαίωµα οδήγησης και ασφάλισης, εφόσον υπάρχουν πολλά δεδοµένα προς
ανάλυση.
7.6.6. Το Επάγγελµα ως Παράµετρος Τιµολόγησης
Το προφίλ του κάθε πελάτη επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας από
αυτούς, είναι το επάγγελµά του και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα µπορούσαν να
µείνουν αδιάφορες απέναντι στη συγκεκριµένη παράµετρο. Στατιστικές µελέτες
έχουν αποδείξει πως συγκεκριµένα επαγγέλµατα συνδέονται µε µεγαλύτερες
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πιθανότητες τροχαίων συµβάντων, ενώ άλλα, αποτελούν πολύ καλύτερους κινδύνους.
Συγκεκριµένα, πελάτες που ανήκουν στα παρακάτω επαγγέλµατα, θεωρούνται πολύ
πιο επιρρεπείς σε ατυχήµατα:
1) Ιατροί
2) ∆ικηγόροι
3) Μεσίτες
4) Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και στελέχη εταιρειών
5) Αρχιτέκτονες
6) Πωλητές
Τα παραπάνω επαγγέλµατα περιλαµβάνουν συνήθως αυξηµένα επίπεδα έντασης και
άγχους, έλλειψη ύπνου, υπερωρίες κλπ, µε αποτέλεσµα ο αριθµός των ατυχηµάτων να
είναι πολύ µεγαλύτερος από το µέσο όρο. Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι και το
γεγονός πως οι συγκεκριµένες καριέρες απαιτούν από τους ασφαλισµένους να
βρίσκονται πολλές ώρες στο δρόµο, αλλά και να συνοµιλούν αρκετή ώρα στο κινητό
τηλέφωνο, πιθανώς και κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αρκετά αυξηµένα
ασφάλιστρα έχουν και οι διανεµητές, αλλά και οι δηµοσιογράφοι, οι οποίοι είναι την
περισσότερη ώρα εν κινήσει στο δρόµο.153
Όσον αφορά στα επαγγέλµατα τα οποία τείνουν, παγκοσµίως, να τιµολογούνται πιο
φθηνά, είναι τα εξής:
1) Επιστήµονες
2) Νοσοκόµοι
3) Πιλότοι
4) Λογιστές
5) Εκπαιδευτικοί
6) Καλλιτέχνες
Οι παραπάνω επαγγελµατίες θεωρούνται πως έχουν µια σταθερότερη δουλειά και
είναι άνθρωποι που δίνουν συνήθως έµφαση στη λεπτοµέρεια. Οι εκπαιδευτικοί, επί
παραδείγµατι, αποδείχθηκε πως παρουσιάζουν καλύτερη οδηγική απόδοση και για το
συγκεκριµένο λόγο, απολαµβάνουν πολύ µεγάλες εκπτώσεις στα ασφάλιστρά τους,
µε χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγµα την Liberty Mutual Insurance. Η

153

Botkin Kira, «11 Factors That Affect Car Insurance Rates – How to Lower Your Costs»
http://www.moneycrashers.com/factors-affect-car-insurance-rates/, Ανακτήθηκε 16-6-2015

128

συγκεκριµένη ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει ειδικά πακέτα για εκπαιδευτικούς, όχι
µόνο µε χαµηλότερα ασφάλιστρα, αλλά και µε ευνοϊκότερους όρους και
περισσότερες παροχές, όπως είναι η δωρεάν κάλυψη των προσωπικών αντικειµένων
από το αυτοκίνητο σε περίπτωση κλοπής (µέχρι 2.500 δολάρια ανά περιστατικό) και
η κάλυψη µε 0% απαλλαγή σε περίπτωση ατυχήµατος στους χώρους του σχολείου,
καλύψεις που δεν υπάρχουν στα προγράµµατα άλλων επαγγελµατιών.154 Μερικές
εταιρείες µάλιστα πωλούν ασφαλιστικά προγράµµατα µόνο σε δασκάλους. 155
Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο πως αν ένας οδηγός ασχολείται µε κάποιο επάγγελµα
«υψηλού ρίσκου», είναι και ο ίδιος κακός κίνδυνος για την ασφαλιστική εταιρεία,
όπως άλλωστε και αν ένας επαγγελµατίας ανήκει στην κατηγορία «χαµηλού ρίσκου»,
δεν σηµαίνει πως είναι και µη ζηµιογόνος. Το σηµαντικό είναι να εκτιµηθεί ο µέσος
όρος του ρίσκου, ο οποίος στη συνέχεια θα συνυπολογιστεί µε τους δεκάδες
υπόλοιπους παράγοντες για τον καθορισµό του ασφαλίστρου. Στην Ελλάδα, πολλές
εταιρείες παρέχουν µικρές εκπτώσεις για δηµοσίους υπαλλήλους, ιερείς και
ένστολους.

7.6.7. Το Φύλο ως Παράµετρος Τιµολόγησης
Παλαιότερα στην Ελλάδα, υπήρχε διαχωρισµός στα ασφάλιστρα µε βάση το φύλο
του πελάτη. Στα πλαίσια όµως της ισότητας των φύλων, κάτι τέτοιο καταργήθηκε και
δεν ισχύει σήµερα στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Παρόλο που έχει
αποδειχθεί στατιστικά πολλές φορές, ότι οι άνδρες µε τις γυναίκες αποτελούν
διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, όλοι
πληρώνουν το ίδιο ασφάλιστρο. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσµα, εν έτει 2015, στο
νοσοκοµειακό συµβόλαιο ενός άνδρα να περιλαµβάνεται και το κόστος για το
επίδοµα πιθανού τοκετού του! Είναι αλήθεια πως δύο πελάτες, ίδιας ηλικίας και ίδιου
επαγγέλµατος, εφόσον επιλέξουν τις ίδιες καλύψεις στην ίδια εταιρεία, θα
πληρώσουν ακριβώς τα ίδια ασφάλιστρα για ένα συµβόλαιο που περιλαµβάνει, για
παράδειγµα, επίδοµα τοκετού, αποκατάσταση µαστών από προληπτική µαστεκτοµή,
κλπ. Αντίστοιχα, στον κλάδο των αυτοκινήτων, έχει αποδειχθεί πως οι άνδρες κάνουν
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λιγότερα ατυχήµατα από τις γυναίκες, αλλά πιο ζηµιογόνα. Άρα, οι άνδρες θα έπρεπε
να πληρώνουν περισσότερα ασφάλιστρα συγκριτικά µε το άλλο φύλο.
Γενικά, µελέτες δείχνουν πως σε παγκόσµια κλίµακα, οι γυναίκες τείνουν να
πληρώνουν περισσότερα χρήµατα για συµβόλαια υγείας, αλλά λιγότερα για
συµβόλαια ζωής και αυτοκινήτων. Από τη θέσπιση του flat ασφαλίστρου για άνδρες
και γυναίκες, στον κλάδο 10 και 3 των αυτοκινήτων, οι γυναίκες είναι χαµένες,
κυρίως εκείνες κάτω των 25.156 Οι γυναίκες οδηγοί είναι πιο δύσκολο να εµπλακούν
σε ατύχηµα, να ξεπεράσουν το όριο ταχύτητας, να οδηγήσουν υπό την επήρεια
αλκοόλ, να κάνουν επικίνδυνες προσπεράσεις, να αγοράσουν ακριβότερα αυτοκίνητα
και να οδηγήσουν τόσα χιλιόµετρα όσα οι άνδρες. Επίσηµες µελέτες από το
«Ασφαλιστικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια στον Αυτοκινητόδροµο» δείχνουν πως
το 71% των θανατηφόρων ατυχηµάτων που προκλήθηκαν µέσα στο 2012, ήταν από
άνδρες υπαίτιους. «∆εν µπορεί να γίνεται λόγος για δίκαια και εξατοµικευµένα
ασφάλιστρα, όταν το νοµοθετικό πλαίσιο θέτει τέτοιου είδους εµπόδια...», τονίζουν
στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. 157
7.6.8. Η Οικογενειακή Κατάσταση ως Παράµετρος Τιµολόγησης
Με πρωτοπόρο την ασφαλιστική εταιρεία Generali, στην Ελλάδα υπολογίζεται για
τον καθορισµό του ασφαλίστρου και η οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
πελάτη. ∆ιαφορετικά ασφάλιστρα θα πληρώσει ένας έγγαµος ασφαλισµένος από έναν
ανύπαντρο και διαφορετικά αν έχει και παιδιά. Συγκεκριµένα, οι έγγαµοι µε παιδιά
απολαµβάνουν µια έκπτωση της τάξεως του 5% στα ασφάλιστρά τους. Η
συγκεκριµένη παράµετρος όµως, δεν υπολογίζεται από καµµία άλλη σχεδόν ελληνική
εταιρεία, ενώ στελέχη της ίδιας της Generali έχουν δηλώσει σε εταιρικές συναντήσεις
πως, µερικές φορές, καταστρατηγείται η συγκεκριµένη έκπτωση, καθώς κάποιοι
πελάτες δηλώνουν έγγαµοι µε παιδιά µόνο και µόνο για να πάρουν την έκπτωση. ∆εν
χρησιµοποιείται, προς το παρόν, κάποιος τρόπος επαλήθευσης του συγκεκριµένου
χαρακτηριστικού.
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∆ιεθνώς, χρησιµοποιείται ευρέως η τιµολόγηση µε βάση την οικογενειακή
κατάσταση του πελάτη, καθώς έρευνες έχουν δείξει πως οι άνθρωποι που
αποφασίζουν να παντρευτούν είναι πιθανό να οδηγούν πιο προσεχτικά και υπεύθυνα,
καθώς έχουν αποφασίσει να «ηρεµήσουν και να βάλουν σε ένα δρόµο τη ζωή τους».
Ιδιαίτερα αν υπάρχουν παιδιά, οι πελάτες συνηθίζουν να οδηγούν πολύ πιο
προσεχτικά, καθώς συνήθως τα µεταφέρουν και εκείνα στο αυτοκίνητο. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Tyler Tervooren, ιδιοκτήτης και αρθρογράφος
ιστοσελίδας µε επιχειρηµατικές συµβουλές, «...το να βάζει ο πελάτης στο αυτοκίνητο
το παιδί του αποτελεί καλύτερο προγνωστικό δείκτη καλής οδηγικής συµπεριφοράς,
ακόµα και από το να έχει τον υπεύθυνο αναλογιστή της ασφαλιστικής του εταιρείας
καθισµένο στο πίσω κάθισµα, µε ένα πρόχειρο σηµειωµατάριο να σηµειώνει...».158
Μπορεί η συγκεκριµένη συσχέτιση να φαίνεται ασύνδετη, αλλά τα στατιστικά από
τα ατυχήµατα την επιβεβαιώνουν πλήρως. Σε µια έρευνα που διενεργήθηκε το 2004,
στην οποία συµµετείχαν 10.525 ενήλικες, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας συµπέρανε
πως οι οδηγοί, οι οποίοι δεν είχαν παντρευτεί ποτέ, παρουσίαζαν διπλάσιες
πιθανότητες να εµπλακούν σε αυτοκινητιστικό ατύχηµα σε σχέση µε τους
παντρεµένους.159 Ακριβώς στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξε και έρευνα που
διενεργήθηκε το 2010 στην Ολλανδία.160
Ο πιο εύκολος τρόπος να επαληθεύσει η ασφαλιστική εταιρεία πως οι πελάτες είναι
παντρεµένοι, είναι να κάνουν τα συµβόλαια µαζί µε τους-τις συζύγους. Να δηλώνουν
δηλαδή το ταίρι τους ως δεύτερο οδηγό και αν υπάρχουν δύο αυτοκίνητα, να τα
ασφαλίζουν στην ίδια εταιρεία. Πρόκειται για µια τακτική, η οποία ακολουθείται
πολύ συχνά διεθνώς. Βέβαια, πολλές φορές η ασφαλιστική βιοµηχανία βασίζεται
απλά στη λεγόµενη «καλή πίστη». Κάτι τέτοιο σηµαίνει πως η ασφαλιστική εταιρεία
εµπιστεύεται τις δηλώσεις του πελάτη στην αίτηση και τις θεωρεί αληθείς. Στο
συγκεκριµένο σηµείο, διαφαίνεται ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας, ο οποίος
158
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καθιστά τον Ασφαλιστικό Σύµβουλο ένα από τα βασικότερα κοµµάτια µιας
ασφαλιστικής σύµβασης. Ο διαµεσολαβητής αποτελεί τον πρώτο, χρονικά,
underwriter των ασφαλιστικών εταιρειών και οφείλει µε τις δηλώσεις του για τους
πελάτες να προστατεύει και εκείνος, µε τη σειρά του, την κοινωνία κινδύνων που
δηµιουργεί και εκπροσωπεί. Με σεβασµό στο θεσµό και κυρίως στους ίδιους τους
ασφαλισµένους. Έτσι, διαµορφώνεται µια νέα, αξιόπιστη και άκρως βοηθητική βάση
δεδοµένων για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για να κάνουν τις αναλύσεις τους και να
καθορίζουν τα ασφάλιστρα.
7.6.9. Τιµολόγηση βάσει παρελθοντικών ζηµιών – Σύστηµα Bonus Malus
Σε πολλές ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες, καθώς και αρκετές πολιτείες της
Βορείου Αµερικής, οι ασφαλιστές συσχετίζουν τις παρελθοντικές απαιτήσεις των
ασφαλισµένων µε το ποσό των ασφαλίστρων, χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα, το
οποίο ονοµάζεται Bonus - Malus. Το συγκεκριµένο σύστηµα επιβαρύνει τους
ασφαλισµένους, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε ένα η περισσότερα ατυχήµατα την
προηγούµενη ασφαλιστική περίοδο µε επασφάλιστρο (malus), ενώ επιβραβεύουν
τους µη ζηµιογόνους µε έκπτωση (bonus). Πρόκειται για το ιστορικό ζηµιών ενός
συγκεκριµένου ασφαλισµένου σε µια συγκεκριµένη ασφαλιστική. Παλαιότερα, το
σύστηµα bonus-malus είχε τεθεί σε εφαρµογή και στην Ελλάδα, όµως πλέον δεν
υφίσταται.
Τα πρώτα συστήµατα bonus-malus εισήχθησαν για πρώτη φορά το 1957, από έναν
στατιστικολόγο και καθηγητή εφαρµοσµένων µαθηµατικών στο Πανεπιστήµιο
Brown, στο Ρόουντ Άιλαντ της Αµερικής, τον Grenander.161 Σήµερα, υπάρχουν
διάφορα τέτοια συστήµατα που χρησιµοποιούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες ανά
τον κόσµο.
Μια τυπική µορφή των συγκεκριµένων συστηµάτων εφαρµόζεται στο Ηνωµένο
Βασίλειο και έχει την ακόλουθη µορφή:

161

•

Για ένα χρόνο χωρίς απαίτηση, έκπτωση 25%

•

Για δύο χρόνια χωρίς απαίτηση, έκπτωση 40%

•

Για τρία χρόνια χωρίς απαίτηση, έκπτωση 50%

•

Για τέσσερα χρόνια χωρίς απαίτηση, έκπτωση 60%

Grenander Ulf, «Some Remarks on Bonus Systems in Automobile Insurance», Scandinavian
Actuarial Journal, 1957, σελ. 180-198
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Κάθε φορά που κάποιος πελάτης προκαλέσει ατύχηµα και απαιτήσει αποζηµίωση
χάνει αυτόµατα δύο χρόνια έκπτωσης, πέφτοντας δύο κατηγορίες (malus). Με το
συγκεκριµένο σύστηµα, ένας προσεχτικός οδηγός έχει την ικανότητα να πετύχει τη
µέγιστη έκπτωση µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (bonus).162
Τα συστήµατα bonus-malus που χρησιµοποιούνται στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι
συνήθως πιο ευέλικτα, αλλά όλα έχουν µια βασική λογική: ο κάθε πελάτης ξεκινά µε
ένα συγκεκριµένο ασφάλιστρο, ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκει – µε βάση την
ηλικία, το αυτοκίνητο, κλπ – και στη συνέχεια, το ασφάλιστρο κινείται προς τα πάνω
ή προς τα κάτω, ανάλογα µε τη συµπεριφορά του οδηγού στην προηγούµενη
ασφαλιστική περίοδο. Στην Ελλάδα, το σύστηµα bonus-malus λειτουργούσε ως εξής:
Η πρώτη κατηγορία ήταν η κατηγορία µε αριθµό 10 και κάθε κατηγορία χαµηλότερη
από αυτή έδινε κάποιες εκπτώσεις που κυµαίνονταν συνήθως από 4% µέχρι 8%,
ανάλογα µε την εταιρία. Το χαµηλότερο bonus malus που υπήρχε ήταν το 1, αν και
πολλές εταιρίες χρησιµοποιούσαν το 2 ή το 3, παρέχοντας όµως ουσιαστικά την ίδια
ή και µεγαλύτερη έκπτωση. Σε περίπτωση ζηµιάς, ο οδηγός που ευθυνόταν για το
ατύχηµα επιβαρυνόταν µε 2 κατηγορίες και πλήρωνε αυξηµένο ασφάλιστρο στην
επόµενη επέτειο του συµβολαίου. Το bonus-malus µπορούσε να αυξηθεί µέχρι και το
20 θεωρητικά, αν κάποιος έκανε συχνές ζηµίες.163
Την 1η Ιουλίου του 1994 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι όλα τα µέλη της θα
πρέπει να αποσύρουν τα υποχρεωτικά συστήµατα bonus – malus, στα πλαίσια της
απελευθέρωσης των τιµολογίων στο χώρο των ασφαλειών και στην άµβλυνση του
ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών. Μετά τη συγκεκριµένη απόφαση, τα κράτη
µέλη δεν θα είχαν τη δυνατότητα να επιβάλουν ένα ενιαίο και υποχρεωτικό σύστηµα
bonus – malus, χωρίς να επηρεάσουν τον ανταγωνισµό ανάµεσα στις ασφαλιστικές
εταιρείες µε προέλευση άλλα κράτη µέλη. Κάτι τέτοιο όµως δεν αποτέλεσε
καταστροφική απειλή για το σύστηµα bonus – malus, το οποίο τα κράτη µέλη θα
µπορούσαν να διατηρήσουν εν λειτουργία, σε βάση προαιρετική και όχι ενιαία. Το
συγκεκριµένο καθεστώς εν χρήσει σήµερα στις ευρωπαϊκές αγορές, είναι
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διαφοροποιηµένο ως προς τη µορφή και ως προς τις διαδικασίες λειτουργίας.164 Από
εκείνη την ηµεροµηνία λοιπόν, στo Bέλγιο, για παράδειγµα, καταργήθηκε το
υποχρεωτικό σύστηµα bonus – malus, αλλά παρόλα αυτά οι ασφαλιστικές εταιρείες,
οι οποίες λειτουργούν στη χώρα, ακόµη εφαρµόζουν το παλιό σύστηµα, µε κάποιες
διαφοροποιήσεις. Σε άλλες χώρες, η συγκεκριµένη τακτική, σταδιακά, χάθηκε, όπως
και στην Ελλάδα.
Εκείνο που συµβαίνει σήµερα στην Ελλάδα, είναι πως µέσω της Υ.Σ.Α.Ε. οι
ασφαλιστικές εταιρείες κάνουν έρευνα µε τις πινακίδες του προς ασφάλιση
αυτοκινήτου, ή µέσα από τον Α.Φ.Μ. του πελάτη και εντοπίζουν τις υπαίτιες ζηµιές
που προκλήθηκαν την τελευταία τριετία ή πενταετία (ανάλογα µε την πολιτική της
κάθε εταιρείας.) Από εκεί και πέρα, ο πελάτης πληρώνει επασφάλιστρο για κάθε
ζηµιά που έχει κάνει. Αν έχει πάνω από 2 ζηµιές, οι περισσότερες εταιρείες αρνούνται
να εκδώσουν προσφορά ασφάλισης. Αν δεν έχει προκαλέσει ζηµιά, τότε απλά
πληρώνει το κανονικό ασφάλιστρο. Μάλιστα, στις περισσότερες ασφαλιστικές
εταιρείες, ο πελάτης δεν δικαιούται στη συνέχεια κάποια έκπτωση αν είναι
προσεχτικός και δεν προκαλέσει ατύχηµα. Το συγκεκριµένο σύστηµα φαίνεται να
αδικεί περισσότερο τους προσεχτικούς οδηγούς και επίσης, πολλές φορές δηµιουργεί
και λάθη. Για παράδειγµα, οι εταιρείες που ελέγχουν µέσω της Υ.Σ.Α.Ε. τον Α.Φ.Μ.
του πελάτη, δεν υπολογίζουν πως αν το αυτοκίνητο ανήκει, για παράδειγµα, σε
νοµικό πρόσωπο, τότε λογικά θα υπάρχουν αρκετά ακόµα αυτοκίνητα στον ίδιο
συµβαλλόµενο (εταιρεία). Άρα, κάθε ζηµιά σε εταιρικό αυτοκίνητο θα αυξάνει σε
όλους το ασφάλιστρο. Από την άλλη, οι εταιρείες που ελέγχουν τις πινακίδες του
προς ασφάλιση αυτοκινήτου, δεν υπολογίζουν πως το αυτοκίνητο µπορεί να έχει
πωληθεί – µεταβιβαστεί. Άρα, µια ζηµιά που έκανε ο προηγούµενος κάτοχος θα
αυξήσει το ασφάλιστρο του επόµενου ιδιοκτήτη, ο οποίος θα αγοράσει το
αυτοκίνητο, καθώς οι πινακίδες παραµένουν οι ίδιες. Ο πελάτης και ο Ασφαλιστικός
∆ιαµεσολαβητής πρέπει να εντοπίσουν το συγκεκριµένο λάθος και να ενηµερώσουν
την εταιρεία. Το καλύτερο σύστηµα είναι το υβριδικό, δηλαδή να ελέγχονται και τα
δύο στοιχεία παράλληλα.
Άλλες εταιρείες έχουν ακόµα πιο εύκολους τρόπους τιµολόγησης. Για παράδειγµα,
η Prime ασφαλιστική, χρεώνει ακριβώς το ίδιο ασφάλιστρο για πελάτες που δεν
164
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έχουν προκαλέσει καµµία ζηµιά, µε εκείνους που έχουν προξενήσει 1, ή ακόµα και 2
υπαίτιες συγκρούσεις µέσα στην τελευταία τριετία. Για 3 και άνω, απλά δεν τους
δέχεται προς ασφάλιση. Με το συγκεκριµένο σύστηµα, πολλοί προσεχτικοί οδηγοί
θεωρούν πως αδικούνται, καθώς εξισώνονται τιµολογιακά µε ζηµιογόνους πελάτες.
Τέλος, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπολογίζονται διαφορετικά οι σωµατικές
βλάβες από τις υλικές ζηµιές, ταυτόχρονα µε το κόστος της κάθε απαίτησης. Για
παράδειγµα, από την πλειονότητα του ασφαλιστικού κοινού, δεν θεωρείται δίκαιο να
υπολογίζεται το ίδιο µια µικρή ζηµιά προφυλακτήρα 100 - 200 ευρώ µε µια ολοσχερή
καταστροφή (total damage) αυτοκινήτου. Σήµερα, και τα δύο παραπάνω περιστατικά
θεωρούνται ως «1 ζηµιά». Κάτι τέτοιο ωθεί τους πελάτες στο να µην προβαίνουν σε
ασφαλιστική απαίτηση για µικρότερες ζηµιές, αποκλείοντάς τους ουσιαστικά από το
δικαίωµά τους να αποζηµιωθούν. Θα ήταν πιο σωστό, η δήλωση ενός σοβαρού
ατυχήµατος (που περιλαµβάνει σωµατικές βλάβες) να επιφέρει στον ασφαλισµένο µια
σηµαντική επιβάρυνση στο ασφάλιστρό του, σε σύγκριση µε τη δήλωση ενός
επιπόλαιου ατυχήµατος µε µικρές υλικές ζηµιές. Στο σύστηµα που λειτουργούσε στην
Ιαπωνία πριν το 1993, οι απαιτήσεις, οι οποίες αφορούσαν ατυχήµατα µε σωµατικές
βλάβες κατέβαζαν το επίπεδο του οδηγού κατά τέσσερα επίπεδα (µε την ανάλογη
επιβάρυνση του ασφαλίστρου), ενώ οι απαιτήσεις για υλικές ζηµιές το κατέβαζαν
κατά δύο επίπεδα µόνο.165
7.6.10. Οι Καλοί Βαθµοί στο Πανεπιστήµιο ως Παράµετρος Τιµολόγησης
Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό, το οποίο όµως χρησιµοποιείται λιγότερο από
οποιοδήποτε άλλο, είναι η «έκπτωση των καλών βαθµών». Αρκετές εταιρείες,
κυρίως στην Αµερική, προσφέρουν έκπτωση στα ασφάλιστρα σε φοιτητές µε καλούς
βαθµούς και µερικές µάλιστα και στην οικογένειά του. Οι συγκεκριµένες εκπτώσεις
δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητες, καθώς, για παράδειγµα, η κορυφαία ασφαλιστική
εταιρεία Geico προσφέρει έκπτωση 15% σε φοιτητές κάτω των 25, οι οποίοι έχουν
πολύ καλούς βαθµούς.166 Άλλες εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις µέχρι και 25%, τις
οποίες µάλιστα διατηρούν ακόµα και όταν ο φοιτητής αποφοιτήσει από το
165
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Πανεπιστήµιο, µέχρι και την ηλικία των 25 ετών.167 Κάποιες στατιστικές µελέτες,
σύµφωνα µε τo Τµήµα Αυτοκινούµενων Οχηµάτων της Καλιφόρνια, δείχνουν πως οι
καλοί φοιτητές είναι λιγότερο πιθανό να εµπλακούν σε τροχαίο ατύχηµα.168
Πρόκειται, συνήθως, για άτοµα πιο οργανωµένα, πιο συγκεντρωµένα και πιο συνεπή.

7.7. Tα Μεγάλα ∆εδοµένα δίνουν ώθηση στον Κλάδο του Αυτοκινήτου
Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι δυνατόν, εφόσον εφαρµοστούν,
αξιοποιηθούν κατάλληλα, παρθούν πρωτοβουλίες και επενδυθούν χρήµατα, να
δηµιουργήσουν µια εξαιρετικά πλούσια βάση δεδοµένων. Η συγκεκριµένη βάση Big
Data και η προβλεπτική αναλυτική θα βοηθήσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να
γνωρίζουν το πόσα ατυχήµατα προξενεί η κάθε ηλικιακή οµάδα, το κάθε φύλο, το
κάθε επάγγελµα, η κάθε περιοχή, ποιες ώρες κίνησης είναι πιο επικίνδυνες και πολλά
άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία σήµερα είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν και να
αναγνωριστούν. Τα συστήµατα που αναλύθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, επιτρέπουν
στα ασφάλιστρα να προσαρµόζονται ανάλογα µε τους δεκάδες κρυµµένους,
ατοµικούς και µη, παράγοντες κινδύνου, δίνουν κίνητρα για ασφαλή οδήγηση και
καταπολεµούν σε µεγάλο βαθµό ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα του κλάδου
αυτοκινήτου, την ασφαλιστική απάτη.
7.7.1. Ασφαλιστική Απάτη – Personas – Μέσα συλλογικής δικτύωσης
Σύµφωνα µε το Insurance Fraud Bureau, οι απάτες που δεν ανιχνεύθηκαν πέρυσι
κόστισαν στον Ασφαλιστικό κλάδο της Αγγλίας 2,1 δισεκατοµµύρια λίρες και
αύξησαν κατά µέσο όρο 50 λίρες το ετήσιο κόστος για κάθε κάτοχο ασφαλιστικού
συµβολαίου. Ωστόσο, αυτός είναι ένας τοµέας όπου τα Big Data έχουν ήδη αποδείξει
την αξία τους. Όχι µόνο λόγω του όγκου τους, αλλά και χάρη στην ικανότητά τους
για καλύτερη ανάλυση και κατανόηση δεδοµένων. Με τη βοήθειά τους
ανακαλύπτονται νέες επαναλήψεις, οι οποίες διαφορετικά θα διέφευγαν της
προσοχής. Σύµφωνα µε τη Jane Tweddle, ∆ιευθύντρια του κλάδου ασφαλιστών και
τραπεζιτών, SAP UKI , η οποία µίλησε στο Business Technology: «Με τη χρήση των
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Big Data µπορείτε να παρατηρήσετε επαναλήψεις στις απάτες. Για παράδειγµα, τη µια
εβδοµάδα ο κ. Smith ήταν µάρτυρας του ατυχήµατος του κ . Jones, και την επόµενη
εβδοµάδα ο κ. Jones έπαθε ατύχηµα στο οποίο ήταν µάρτυρας ο κ. Cliff. Μπορείτε
επίσης να δείτε γεωγραφικά περιστατικά, όπου ορισµένοι τύποι απάτης συµβαίνουν πιο
τακτικά. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε τις απάτες. Τα Big Data και οι
σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν να εξετάσουµε περισσότερο αυτά τα δεδοµένα σε
πραγµατικό χρόνο.» Τα δεδοµένα που εξετάζονται εδώ θα µπορούσαν δυνητικά να
επεκταθούν πέρα από τις πληροφορίες που κατέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι
τοπικές αστυνοµικές. Θα µπορούσαν επίσης να ληφθούν υπόψη προφίλ από µέσα
κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πληροφορίες από το διαδίκτυο ώστε να προστεθούν
πιο λεπτοµερή στοιχεία σε µεµονωµένες περιπτώσεις ασφάλισης (αδόµητα
δεδοµένα). Η κ. Tweddle καταλήγει: «Αρκετά συχνά, οι χρήστες στο Internet αφήνουν
ένα ψηφιακό αποτύπωµα νοµίζοντας πως κανείς δεν τους παρατηρεί.»169
Τα αδόµητα δεδοµένα, τα οποία µπορούν να συλλεχθούν από τα µέσα συλλογικής
δικτύωσης είναι πολλά περισσότερα από αυτά που µπορεί να φανταστεί κανείς.
Πολλές, άλλωστε, ασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς, προσφέρουν έκπτωση στα
ασφάλιστρα αν ο ασφαλισµένος συνδεθεί µαζί τους στο Facebook. Ήδη, η εταιρεία
Esurance προσφέρει εκπτώσεις για τα «Like» των πελατών τους στην Αριζόνα και
στο Τέξας. Αφού συνδεθούν µε τους πελάτες τους, έχουν πρόσβαση σε πολλά
σηµαντικά στοιχεία. Μερικά από αυτά είναι: η απόσταση µεταξύ του τόπου κατοικίας
και του τόπου εργασίας (άρα υπολογίζονται τα ελάχιστα καθηµερινά διανυόµενα
χιλιόµετρα), η οικογενειακή κατάσταση, αλλά και πολλά άλλα. Για παράδειγµα, αν
ένας πελάτης κάνει κοινοποίηση παρουσίας (check in) σε ένα µπαρ στις 4 τα
ξηµερώµατα και στη συνέχεια εµπλακεί σε ατύχηµα, είναι πολύ πιθανό η
ασφαλιστική εταιρεία να υπολογίσει και το συγκεκριµένο γεγονός στην απόφασή της
αν πρέπει ή όχι να αποζηµιώσει. Επίσης, αν κάποιος πελάτης ανεβάσει µια
φωτογραφία µε το καινούριο αυτοκίνητό του, sport τύπου, σε µία αγωνιστική πίστα,
χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια και χωρίς να το έχει δηλώσει στην αίτηση και την
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επόµενη ηµέρα κάνει δήλωση στην εταιρεία, είναι εξαιρετικά πιθανό η ασφαλιστική
να εξετάσει πολύ πιο προσεχτικά το αν πρέπει η όχι να τον αποζηµιώσει.170
Η ασφαλιστική απάτη αποτελεί µεγάλο πρόβληµα για τον κλάδο αυτοκινήτου
διεθνώς. Αναφέρθηκε παραπάνω το παράδειγµα της Αγγλίας, αλλά και στην
Ιρλανδία, για παράδειγµα, οι αποζηµιώσεις για στηµένα τροχαία κοστίζουν στους
νοµοταγείς οδηγούς έως 75 ευρώ επιπλέον ασφάλιστρα το χρόνο, σύµφωνα µε έρευνα
της Aviva. Η ασφαλιστική βιοµηχανία, γενικότερα, υποστηρίζει ότι η απάτη κοστίζει
στις εταιρείες 200 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, ποσό που καταβάλλεται τελικά από
τους έντιµους ασφαλισµένους. Ο R. Smyth εξηγεί ότι, σύµφωνα µε τους
υπολογισµούς των ασφαλιστικών εταιρειών, τα στηµένα τροχαία προσθέτουν 50-75
ευρώ στα ασφάλιστρα των οδηγών όλων των χωρών.171
Κλείνοντας, από την ανατροφοδότηση σε ζωντανό χρόνο των τηλεµατικών
συσκευών, οι οποίες θα βρίσκονται εγκαταστηµένες σε κάθε αυτοκίνητο, σε
συνδυασµό µε τα δεδοµένα των δορυφόρων, θα αντιµετωπιστεί και το µεγάλο
πρόβληµα, το οποίο αφορά την περιοχή συνήθους κίνησης του ασφαλισµένου.
∆ηλαδή, είναι άδικο να υπολογίζεται ως περιοχή συνήθους κίνησης µόνο η περιοχή
κατοικίας και όχι, έστω και η περιοχή εργασίας. Επίσης, όπως συµβαίνει σήµερα,
πολλοί πελάτες, κάτοικοι π.χ. Αττικής, δηλώνουν ως τόπο κατοικίας τη Σαλαµίνα για
να επωφεληθούν της έκπτωσης, ενώ µπορεί να µην την έχουν καν επισκεφθεί ποτέ.
Άλλοι, δηλώνουν περιοχή µόνιµης κατοικίας το χωριό και το εξοχικό τους, ενώ
πραγµατικά η κίνησή τους εκεί είναι πολύ περιορισµένη. ∆εν µπορεί εύκολα να
αποδειχθεί η συγκεκριµένη απάτη. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως αν µελετήσει
κανείς το πελατολόγιο µιας ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτων, θα διαπιστώσει πως
ένας µικρός αριθµός πελατών δηλώνει περιοχή συνήθους κίνησης την Ύδρα.
Πράγµατι, η Ύδρα είναι η περιοχή, η οποία εµφανίζει στατιστικά τα λιγότερα τροχαία
ατυχήµατα σε όλη την Ελλάδα. Εποµένως, όσοι τη δηλώνουν ως περιοχή κίνησης,
απολαµβάνουν τη µεγαλύτερη δυνατή έκπτωση. Το σύστηµα όµως δεν έχει
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υπολογίσει πως στην Ύδρα δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα! Τέτοιου είδους
προβλήµατα, µε τις τηλεµατικές συσκευές και τους δορυφόρους, θα αντιµετωπιστούν
αποτελεσµατικά και ο κάθε πελάτης θα πληρώνει πραγµατικά τα ασφάλιστρα που
πρέπει. Κάποια στιγµή, πρέπει να προφυλαχθεί η κοινωνία κινδύνων στην οποία όλοι
εντάσσονται, ασφαλιστικές και πελάτες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Πλατφόρµα Τιµολόγησης και Προβλεπτικής Ανάλυσης Αυτοκινήτων
«Delta Mining»
Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στο παρόν κεφάλαιο θα
επιχειρηθεί η ανάλυση µιας πλατφόρµας τιµολόγησης και προβλεπτικής ανάλυσης, η
οποία θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δεδοµένα, αντλώντας τα, σε ζωντανό
χρόνο, από διάφορες πηγές στο ∆ιαδίκτυο. Τα συγκεκριµένα δεδοµένα θα αφορούν
ανοιχτά, διαθέσιµα στοιχεία, τα οποία χρησιµοποιούνται σήµερα στην αξιολόγηση
των ασφαλιστικών κινδύνων των αυτοκινήτων, αλλά κυρίως, δεδοµένα τα οποία
υπάρχουν, αλλά δεν αξιοποιούνται, είτε πρέπει να δηµιουργηθούν από την αρχή.
Η προτεινόµενη πλατφόρµα είναι προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του Κλάδου του
Αυτοκινήτου, µε σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες του για Εκτίµηση Κινδύνων,
Συµµόρφωση, Ανίχνευση Απάτης και Ανάλυση Τιµών. Μολονότι οι τρόποι άντλησης
των πληροφοριών και οι πηγές τους περιγράφηκαν αναλυτικά στα προηγούµενα
κεφάλαια, θεωρείται σκόπιµο να επιχειρηθεί και µια ενδεικτική παρουσίαση του πώς
θα µπορούσε να λειτουργήσει µια τέτοια πλατφόρµα, καθώς το κόστος για τη
δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών, αλλά και η έλλειψη εξειδικευµένου
προσωπικού, περιορίζουν τις δυνατότητες των εταιρειών για τη δηµιουργία µιας
χρήσιµης και λειτουργικής εφαρµογής. Ως εκ τούτου, η λειτουργία µιας πλατφόρµας,
όπως η προτεινόµενη, δύσκολα θα µπορούσε να γίνει πλήρως κατανοητή, αν δεν
περιγραφόταν µέσα από την ενδεικτική δηµιουργία της. Η περιγραφή των
λειτουργιών της πλατφόρµας τιµολόγησης και προβλεπτικής ανάλυσης αυτοκίνητων
«Delta Mining» αποτελεί το στόχο του παρόντος κεφαλαίου, µέσα µάλιστα από την
παράθεση προτεινόµενων προσχέδιων οθονών. To όνοµα που επιλέχθηκε προέρχεται
από το «Data Mining», δηλαδή «Εξόρυξη ∆εδοµένων» και την εταιρεία
Ασφαλιστικών Συµβούλων «Delta & Brokers», µέσα από την οποία αποκτήθηκε η
απαιτούµενη εµπειρία, ενώ αντλήθηκαν και τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα, για
την εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Το σήµα της πλατφόρµας
επιλέχθηκε να είναι ένα αυτοκίνητο, το οποίο προστατεύεται από ένα «αόρατο» χέρι.
Ο συγκεκριµένος συµβολισµός αφορά στην τελευταία πρόταση του προηγούµενου
κεφαλαίου: στόχος είναι «να προφυλαχθεί η κοινωνία κινδύνων στην οποία όλοι
εντάσσονται, ασφαλιστικές και πελάτες».
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8.1. Αρχική Σελίδα Πλατφόρµας «Delta Mining»
Εικόνα 8.1.
8 Αρχική Σελίδα Πλατφόρµας «Delta Mining»
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 8.1., στην αρχική οθόνη ο χρήστης µπορεί να επιλέξει
να κάνει µια νέα τιµολόγηση αυτοκινήτου, να δηµιουργήσει ένα νέο project, ή να
ανοίξει ένα υπάρχον project.
project Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της βοήθειας,
της εγγραφής ή της καρτέλας «Σχετικά». Η βοήθεια παρέχει απλά κάποιες
κάπο βασικές
οδηγίες πλοήγησης και χρήσης της εφαρµογής, ενώ οι καρτέλες «Εγγραφή»
«Εγγραφή και
«Σχετικά» εµφανίζονται παρακάτω.
παρακάτω

8.2. Σελίδα Εγγραφής
Εικόνα 8.2.. Σελίδα Εγγραφής στην Πλατφόρµα «Delta Mining»»

Στη συγκεκριµένη καρτέλα (Εικόνα 8.2.), οι χρήστες θα µπορούν να εγγράφονται
στην πλατφόρµα, ή αν το έχουν ήδη κάνει στο παρελθόν, να πραγµατοποιούν είσοδο
µε τους κωδικούς τους. Κάτι τέτοιο θα τους επιτρέψει να έχουν µια συνολική εικόνα
σχετικά µε τις πραγµατοποιηθείσες τιµολογήσεις και έρευνες
έρευνες, στις οποίες και θα
µπορούν να ανατρέξουν ανά πάσα ώρα και στιγµή. Με την εγγραφή στο σύστηµα, ο
χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει το προσωπικό του portfolio και να
µπορεί να το αξιοποιεί και µακριά από το χώρο εργασίας του, αρκεί
κεί να υπάρχει ένας
υπολογιστής και µια σύνδεση δικτύου.
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8.3.

Σελίδα «Σχετικά»
Εικόνα 8.3. Σελίδα «Σχετικά»

Η συγκεκριµένη καρτέλα (Εικόνα 8.3.) περιλαµβάνει κάποιες βασικές πληροφορίες
σχετικά µε την πλατφόρµα,
πλατφόρµα τις οποίες µπορεί να διαβάσει ο κάθε ενδιαφερόµενος,
ενδιαφερόµενος
πατώντας στην επιλογή «Σχετικά»
«Σχετικά στο πάνω µέρος της σελίδας
σελίδας. Όπως αναφέρει η
καρτέλα: «Πρόκειται
Πρόκειται για µια πλατφόρµα Τιµολόγησης και Προβλεπτικής Ανάλυσης
Αυτοκινήτων, η οποία χρησιµοποιεί Μεγάλα ∆εδοµένα σε πραγµατικό χρόνο, µε τη
χρήση τεχνικών µηχανικής µάθησης.
µάθησης Σκοπός της είναι να ανοίξει νέους δρόµους στην
επεξεργασία και στην κατηγοριοποίηση των δεδοµένων, καθώς και στην πρόβλεψη της
συµπεριφοράς των πελατών.
πελατών Η δυνατότητα της εύκολης χρήσης δεδοµένων από
ποικίλες πηγές στο ∆ιαδίκτυο θα αυξήσει την ακρίβεια των τεχνικών Προβλεπτικής
Ανάλυσης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν νέες παράµετροι τιµολόγησης
τιµολόγησης, µε
δικαιότερο και πιο εξατοµικευµένο χαρακτήρα. Υποστηρίζει λειτουργίες,
λειτουργίες όπως είναι η
Ενσωµάτωση, η Μοντελοποίηση και η ∆ιανυσµατοποίηση

των Big Data. Τελικά,

ενισχύοντας την επιχειρηµατική ευφυΐα των ασφαλιστικών εταιρειών, βασικός σκοπός
της πλατφόρµας είναι η προστασία της Κοινωνίας Κινδύνων
Κινδύνων, στην οποία όλοι
εντάσσονται, Ασφαλιστικές,
Ασφαλιστικές Πελάτες και Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι.»
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8.4.

Σελίδα Τιµολόγησης Αυτοκινήτων
Εικόνα 8.4. Σελίδα Τιµολόγησης Αυτοκινήτων
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Η συγκεκριµένη λειτουργία θα βοηθήσει στη γρήγορη τιµολόγηση των
αυτοκινήτων µε βάση όλους τους παράγοντες, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πέµπτο και
έκτο κεφάλαιο. Θα έχει τη δυνατότητα, µέσω ειδικών αλγορίθµων εξόρυξης
δεδοµένων, να αντλεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τις αντίστοιχες βάσεις
και να παρουσιάζει το «τεχνικό» ασφάλιστρο κάθε αυτοκινήτου (Εικόνα 8.4.). Το
«τεχνικό» ασφάλιστρο αναφέρεται στο ποσό εκείνο, το οποίο υπολογίζει η
πλατφόρµα πως είναι το σωστό και το δίκαιο για τον κάθε ξεχωριστό κίνδυνο και το
οποίο θα προκύπτει µέσα από την παραµετροποίηση δεκάδων παραγόντων, όπως το
είδος του αυτοκινήτου, το προφίλ, το επάγγελµα, την ηλικία του οδηγού και πολλά
άλλα. Σαφώς, δεν είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται πλήρως στις τιµολογιακές
πολιτικές των ασφαλιστικών εταιρειών και στον τρόπο µε τον οποίο η κάθε µία
επιθυµεί να προσεγγίσει τους κινδύνους, όµως αποτελεί µια πολύ καλή πρώτη εικόνα
σχετικά µε τον υπό ασφάλιση κίνδυνο. Στο τεχνικό ασφάλιστρο, η κάθε εταιρεία
µπορεί να εφαρµόζει τις τιµολογιακές αυξήσεις ή µειώσεις που επιθυµεί, ενώ
ταυτόχρονα να ελέγχει, σε πραγµατικό χρόνο, το πού κινείται η αγορά, µετά από
σύγκριση του ανταγωνισµού. Ιδίως οι νέες ασφαλιστικές µπορούν να επωφεληθούν
σε σηµαντικό βαθµό, καθώς δεν έχουν γνώση πάνω σε υπάρχουσα βάση δεδοµένων.
Σήµερα, η τιµολόγηση των αυτοκινήτων είναι µια δύσκολη και χρονοβόρα
διαδικασία, καθώς απαιτείται η προσκόµιση της άδειας κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου και του διπλώµατος οδήγησης του κάθε δηλωµένου οδηγού. Στη
συνέχεια, τα στοιχεία που αναγράφονται στα συγκεκριµένα έγγραφα πρέπει να
περαστούν χειροκίνητα στα συστήµατα, ενώ πολλά είναι εκείνα τα οποία δεν
αναγράφονται και πρέπει ο Σύµβουλος να τα µάθει ύστερα από επικοινωνία µε τον
πελάτη. Για παράδειγµα, η διεύθυνση που αναγράφεται στην άδεια µπορεί να µην
ανταποκρίνεται στην περιοχή συνήθους κίνησης του ασφαλισµένου. Επίσης, το
στοιχείο σχετικά µε τον αριθµό των θυρών των αυτοκινήτων, τις περισσότερες φορές,
απουσιάζει από την άδεια. Η πλατφόρµα Delta Mining, όπως φαίνεται από την
παραπάνω οθόνη, ζητά µόνο τις πινακίδες του αυτοκινήτου και τις επιθυµητές
ασφαλιστικές καλύψεις. Όλοι οι υπόλοιποι παράµετροι τιµολόγησης ανιχνεύονται
αυτόµατα από το σύστηµα για να διαµορφώσουν το τελικό ασφάλιστρο.
Συγκεκριµένα, όπως θα αναλυθεί αµέσως παρακάτω, τα στοιχεία που αντλεί η
πλατφόρµα είναι 35 σε αριθµό. Στο πέµπτο και έκτο κεφάλαιο αναλύθηκαν οι πηγές
του κάθε ενός από αυτά.
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8.5.

Σελίδα «Project» - Επεξεργασία και Οπτικοποίηση των ∆εδοµένων
Εικόνα 8.5. Σελίδα «Project»
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Στο συγκεκριµένο σηµείο, επιλέχθηκαν τυχαία κάποια κριτήρια αναζήτησης
Στο συγκεκριµένο σηµείο, επιλέχθηκαν τυχαία κάποια κριτήρια αναζήτησης, µε
σκοπό να παρουσιαστεί µια ενδεικτική οθόνη δεδοµένων. Ειδικότερα, τα φίλτρα
αναζήτησης στην παραπάνω εικόνα αφορούν πελάτες, µε τα εξής χαρακτηριστικά:
«Άγαµοι», «Κάτω των 30 ετών», «0 τέκνα», «Τόπος Κατοικίας: Νοµός Αττικής»,
«Χρήση οχήµατος: Ε.Ι.Χ. – Φ.Ι.Χ. - ∆ΙΚΥΚΛΑ». Με τα συγκεκριµένα, ενδεικτικά,
φίλτρα αναζήτησης, εµφανίζεται η παραπάνω οθόνη, η οποία περιλαµβάνει
αναλυτικά τα στοιχεία κάθε αυτοκινήτου και ιδιοκτήτη, µαζί µε όλα τα
χαρακτηριστικά που έχουν αναλυθεί. Εξαιτίας των περιορισµών της αποτύπωσης της
οθόνης εργασίας, παρατίθεται µόνο ένα µικρό τµήµα των εµφανιζόµενων στηλών.
Συνολικά, οι στήλες είναι οι εξής:
Εικόνα 8.6. Περιεχόµενο εµφανιζόµενων στηλών στη σελίδα «Project»

Μετά λοιπόν από την εισαγωγή των φίλτρων αναζήτησης, το επόµενο βήµα είναι η
προετοιµασία των δεδοµένων, η διαχείριση των τιµών που λείπουν (missing values)
και η οπτικοποίηση των δεδοµένων. Οι τιµές που λείπουν εµφανίζονται µε το
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σύµβολο Ν/Α (Not Available) και προκύπτουν, για παράδειγµα, από την άρνηση
κάποιων οδηγών να εγκαταστήσουν τηλεµατική συσκευή στο όχηµά τους. Συνήθως,
για τις τιµές που λείπουν ορίζεται η τιµή 999, ειδικά στο λογισµικό προβλεπτικής
αναλυτικής SPSS. Σίγουρα όµως, πρέπει να προσεγγιστούν µε πολύ προσοχή τα
missing values για να µην αλλοιώσουν το αποτέλεσµα. Βέβαια, εξ ορισµού, η
διαδικασία της πραγµατικής ανάλυσης των δεδοµένων είναι αυτόµατη και οι
απαραίτητοι αλγόριθµοι επιλέγονται µε γνώµονα τα χαρακτηριστικά της βάσης των
δεδοµένων που χρησιµοποιείται και των αποτελεσµάτων που επιδιώκονται.
Όπως φαίνεται στα αριστερά της οθόνης, υπάρχει η επιλογή για ταξινόµηση των
παραγοµένων αποτελεσµάτων µε βάση τα χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να
ενδιαφέρουν το χρήστη για ανάλυση, όπως επίσης και οι επιλογές «Μετονοµασία»,
«∆ιαγραφή» και «Απόκρυψη», οι οποίες αφορούν τις προεπιλεγµένες εµφανιζόµενες
στήλες.
Μέσω της «Προβολής» και της «Οπτικοποίησης των ∆εδοµένων» οι χρήστες έχουν
στη διάθεσή τους µια πλειάδα επιλογών, όπως είναι η προβολή των Πινάκων
Κατανοµής Συχνοτήτων (Frequency Distribution Tables), η Μέση Τιµή (Mean
Value), η Κορυφή (Mode), οι Μεγαλύτερες και Μικρότερες Τιµές (Maximum and
Minimum Values), οι Γραφικές Απεικονίσεις των ∆εδοµένων και πολλές άλλες. Για
την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, ενδεικτικών, λειτουργιών ακολουθεί µια
σύντοµη περιγραφή τους.
Οι Πίνακες Κατανοµής Συχνοτήτων (Frequency Distribution Tables) λειτουργούν
ως εξής: Έστω πως υπάρχει ένα τυχαίο δείγµα πενήντα οδηγών από το σύνολο των
πελατών µιας ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτων, οι οποίοι έχουν προξενήσει
τροχαίο µέσα στο προηγούµενο έτος. Οι ηλικίες τους, κατά αύξουσα τάξη, είναι οι
εξής:
Εικόνα 8.7. Ηλικίες τυχαίου δείγµατος 50 οδηγών
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Αν ζητηθεί από την πλατφόρµα να κατασκευασθεί ένας πίνακας κατανοµής
συχνοτήτων για οµαδοποιηµένα δεδοµένα (για την ευκολότερη εκτίµησή τους), που
να περιγράφει τις ηλικίες του δείγµατος, τότε το αποτέλεσµα θα είναι το εξής:
Εικόνα 8.8. Πίνακας Κατανοµής Συχνοτήτων οµαδοποιηµένων ∆εδοµένων

Αρχικά, προσδιορίστηκαν 5 οµάδες (κ) από το σύνολο των δεδοµένων, το οποίο
αποτελείται από n=50 στοιχεία. Στη συνέχεια, ορίστηκαν τα ελάχιστα και µέγιστα
όρια της κάθε οµάδας (Lj και Uj) µε τη χρήση του δεκαδικού ψηφίου 0.5, µε σκοπό
να είναι όλα τα όρια διάφορα των δεδοµένων. Τέλος, έγινε η ταξινόµηση των
δεδοµένων στις αντίστοιχες οµάδες. Γίνεται πλέον φανερό πως από τους 50 οδηγούς
που ενεπλάκησαν σε ατύχηµα το τελευταίο έτος, οι 4 ήταν 18-27 ετών, οι 14 ήταν
ηλικίας 28-37, οι 18 ήταν 38-47, οι 10 ήταν 48-57 και οι 4 ήταν 58-67 (Απόλυτες
Συχνότητες fj). Σε ποσοστό, το µεγαλύτερο κατείχαν οι ηλικίες 38-47 µε 36%
(Σχετική Συχνότητα). Οι Αθροιστικές Συχνότητες, οι οποίες εµφανίζονται στην
παραπάνω εικόνα της πλατφόρµας, συµβολίζουν τον αριθµό των δεδοµένων από την
πρώτη οµάδα ως και την πέµπτη, αθροιστικά. Όπως και οι Σχετικές Αθροιστικές
Συχνότητες συµβολίζουν τον αριθµό των δεδοµένων από την πρώτη οµάδα ως και
την πέµπτη, αθροιστικά µε τη µορφή ποσοστού.
Η Μέση Τιµή (Mean Value), είναι ο αριθµητικός µέσος όρος των δεδοµένων. Για
παράδειγµα, στις ηλικίες του παραπάνω τυχαίου δείγµατος, η µέση τιµή είναι 42.
Η Κορυφή (Mode) είναι η παρατήρηση που εµφανίζεται τις περισσότερες φορές,
δηλαδή µε τη µεγαλύτερη απόλυτη συχνότητα. Αν όλα τα δεδοµένα είναι
διαφορετικά µεταξύ τους, τότε δεν υπάρχει Κορυφή. Μπορεί όµως να υπάρχουν και
περισσότερες Κορυφές. Στο παραπάνω δείγµα, Mo = 36, 42 και 50 µε συχνότητα 3.172
172
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Όλα τα παραπάνω και ιδιαίτερα οι κατανοµές συχνοτήτων, παρέχουν χρήσιµες
πληροφορίες για ένα σύνολο δεδοµένων, µε τη µορφή πινάκων. Το επόµενο φυσικό
βήµα είναι η απεικόνιση των συγκεκριµένων πινάκων µε γραφήµατα. Τα γραφήµατα
προσδιορίζουν άµεσα και εύκολα τη γενική εικόνα κατανοµής ενός συνόλου
δεδοµένων και µέσα από την οπτικοποίησή τους, ειδικά στην περίπτωση των
Μεγάλων ∆εδοµένων, µπορούν να εξαχθούν πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία
διαφορετικά θα παρέµεναν «κρυµµένα» µέσα στις πληροφορίες. Αυτός άλλωστε είναι
και ο βασικός σκοπός της Delta Mining, η εξόρυξη δεδοµένων και η απόκτηση
γνώσης. Υπάρχουν πολλά είδη γραφηµάτων για την απεικόνιση ενός συνόλου
δεδοµένων. Τα βασικότερα είναι τα εξής: Στήλες, Γραµµές, Πίτα και Ράβδοι.
Όπως φαίνεται από την παρακάτω εικόνα, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη Γραφική
Απεικόνιση ∆εδοµένων (Graphical Representations of Data) της αρεσκείας του, µέσα
από την επιλογή «Οπτικοποίηση ∆εδοµένων», που βρίσκεται στο πάνω µέρος της
σελίδας. Έστω ότι κάποιος ενδιαφέρεται να απεικονίσει σε γράφηµα µε στήλες τον
αριθµό των τροχαίων ατυχηµάτων σωµατικών βλαβών, τα οποία προκλήθηκαν το
2014 στην ελληνική επικράτεια, ανά Φύλο. Η εικόνα που θα εµφανιστεί είναι η εξής:
Εικόνα 8.9. Γραφική Απεικόνιση ∆εδοµένων σε στήλες
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8.6.

Έλεγχοι Κανονικότητας – Περιβάλλον Hadoop

Σε συνέχεια των παραπάνω, η πλατφόρµα θα µπορεί να διενεργεί και Ελέγχους
Κανονικότητας (Tests of Normality), καθώς οι στατιστικές αναλύσεις απαιτούν την
κανονικότητα των τιµών των δειγµάτων που αναλύονται. Έτσι, ο έλεγχος της
κανονικότητας πρέπει να είναι ο πρώτος και ίσως ο βασικότερος για µια σωστή
στατιστικά ανάλυση των δεδοµένων µιας έρευνας. Είναι απαραίτητος για την
εγκυρότητα της µεθόδου που θα ακολουθηθεί. Οι βασικοί έλεγχοι είναι τα κριτήρια
Kolmogorov – Smirnov, Shapiro – Wilk και Pearson’s chi-square.173 Σχετικά µε τον
τελευταίο έλεγχο ειδικά, το χ2 τεστ για ανεξαρτησία µεταβλητών (Chi Square Test for
independence) είναι ζωτικής σηµασίας για την πλατφόρµα, καθώς έχει τη δυνατότητα
να εξετάζει την ερευνητική υπόθεση σχετικά µε το αν η εξαρτηµένη µεταβλητή
επηρεάζεται από την ανεξάρτητη. ∆ηλαδή, στο παραπάνω παράδειγµα, το κατά πόσο
ο αριθµός των τροχαίων ατυχηµάτων σωµατικών βλαβών επηρεάζεται ή όχι από το
Φύλο.
Η πλατφόρµα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει µια ολοκληρωµένη λύση
συνεργατικής προβλεπτικής ανάλυσης, η οποία θα υποστηρίζει προηγµένους
αλγορίθµους µηχανικής µάθησης και κατηγοριοποίησης, βασισµένους σε υπάρχουσες
βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα (π.χ. Apache Mahout, R, κλπ.), τεχνικές αυτόµατης
εξαγωγής δεδοµένων και εξόρυξης κειµένου, και διαχείριση και επεξεργασία µεγάλου
όγκου δεδοµένων, µε βάση το περιβάλλον Hadoop. Όπως αναλύθηκε και στο
κεφάλαιο 3.3. το Apache Hadoop είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισµικό (framework)
που υποστηρίζει την παράλληλη επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων,
διανέµοντας τµήµατα της εφαρµογής σε µεγάλες συστάδες (clusters) υπολογιστών.
Με το συγκεκριµένο τρόπο παρέχει τα θεµέλια για αξιόπιστη και ταχύτατη ανάλυση
πληροφοριών από και προς τις εφαρµογές.
Όπως έγινε φανερό και στο κεφάλαιο 3.3. υπάρχουν πολλές καλές πλατφόρµες, οι
οποίες είναι φιλικές προς το χρήστη και πλήρως εξοπλισµένες µε περισσότερους
αλγορίθµους για τις ίδιες διαδικασίες. Για παράδειγµα, στον κόσµο του Java υπάρχει
το RapidMiner και το Weka, που έχουν εµφανιστεί και είναι αξιόπιστα εδώ και πολλά
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χρόνια. Ο λόγος όµως που επιλέχθηκε το Apache Mahout και Hadoop, είναι πως αυτό
διαφέρει σε πολλά σηµεία. Τα υπόλοιπα λογισµικά δεν σχεδιάστηκαν για πολύ
µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Όταν γίνεται λόγος για µεγάλες βάσεις δεδοµένων,
ουσιαστικά γίνεται αναφορά σε βάσεις, ανεξαρτήτως της δοµής τους, που
περιλαµβάνουν εκατοντάδες εκατοµµύρια αρχεία, όπως φυσικά κι αυτά που
περιλαµβάνονται στις υπό ανάλυση πλατφόρµες.
Η δύναµη του Mahout βασίζεται στο γεγονός πως οι αλγόριθµοι χρησιµοποιούνται
στο περιβάλλον Hadoop, το οποίο δεν έχει ένα κολοσσιαίο εξυπηρετητή (server) για
να εξυπηρετεί τις τόσο µεγάλες βάσεις δεδοµένων, αλλά χωρίζει την όλη διαδικασία
σε διάφορες οµάδες από υπο-διαδικασίες, χρησιµοποιώντας την τεχνική divide and
conquer («διαίρει και βασίλευε»), όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού
γίνουν όλες οι ατοµικές ενέργειες, το Hadoop είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και
τον επανασυνδυασµό όλων των ατοµικών υπο-διαδικασιών, αφού ο υπολογισµός
ολοκληρωθεί και παραχθεί το ζητούµενο αποτέλεσµα. Με το συγκεκριµένο τρόπο,
είναι εφικτό να χωριστούν µεγάλες και «βαριές» υπολογιστικές διαδικασίες σε
πολλούς µικρούς κόµβους (πολλαπλά µικρά υπολογιστικά συστήµατα). Έτσι, παρόλο
που ο κάθε ένας από µόνος του δεν είναι αρκετά ισχυρός, εξάγονται χρήσιµα και
ικανοποιητικά αποτελέσµατα.174
Εικόνα 8.10. Η διαδικασία «διαίρει και βασίλευε» του Hadoop 175
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Giacomelli Piero, «Apache Machout Cookbook», εκδ. Packt, 2013, Κεφάλαιο 1

Kωνσταντίνου Ιωάννης, «Παρουσίαση Hadoop, Map Reduce και Machout»,
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Το

Hadoop

έχει

αρκετές

πραγµατικές

υλοποιήσεις.

Το Yahoo!

Search

Webmap είναι εφαρµογή Hadoop που τρέχει πάνω σε τουλάχιστον 10.000 linux
συµπλέγµατα πυρήνων και παράγει δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε κάθε
ερώτηµα της µπάρας αναζήτησης Yahoo. Το Facebook ανακοίνωσε το 2010 ότι είχε
το µεγαλύτερο σύµπλεγµα πυρήνων Hadoop, µε σύνολο δεδοµένων πάνω από 21
Petabytes, ενώ αυτή τη στιγµή έχει πάνω από 100 Petabytes και αυξάνεται µε ρυθµό
µισού Petabyte ανά ηµέρα.176
Η υλοποίηση της Delta Mining θα επιτρέψει στο προσωπικό ασφαλιστικών
εταιριών και φορέων να δηµιουργήσουν προβλεπτικά µοντέλα και να τα
χρησιµοποιήσουν προκειµένου να επεξεργαστούν µεγάλες ποσότητες δεδοµένων.
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«Παρουσίαση Apache Hadoop», 2013, http://www.datamining.gr/news/50--apache-hadoop.html,
Aνακτήθηκε 10-2-2015
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Συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά, οι πληροφορίες που καταγράφονται από όλες τις συσκευές
παγκοσµίως – το ∆ιαδίκτυο των Αντικειµένων – δηµιουργούν ένα τεράστιο
θησαυροφυλάκιο µαζικών δεδοµένων για τους ασφαλιστές, οι οποίοι αγωνίζονται µε
κάθε τρόπο να το αναλύσουν αποτελεσµατικά και να αξιοποιήσουν τα σχετικά
ευρήµατα στις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες. Ο Peter Hartwell, ανώτερος
ερευνητής στα εργαστήρια της HP, έκανε ένα ιδιαίτερα εύστοχο σχόλιο: «Με ένα
τρισεκατοµµύριο αισθητήρες ενσωµατωµένους στο περιβάλλον, το σύνολο των οποίων
είναι συνδεδεµένο µε υπολογιστικά συστήµατα, λογισµικά και υπηρεσίες, θα είναι
σύντοµα εφικτό να αφουγκραζόµαστε τον παλµό της Γης. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει
τόσο βαθιά την αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε τον πλανήτη όσο µεγάλη ήταν η
επανάσταση που έφερε το διαδίκτυο στην επικοινωνία».
Πολλοί ασφαλιστές έχουν αρχίσει και επικεντρώνονται στην εξαγωγή νέων
συµπερασµάτων από τις τεράστιες ποσότητες δεδοµένων που υπάρχουν παγκοσµίως,
καθώς ο τοµέας των ασφαλίσεων σπεύδει να ακολουθήσει τον υπόλοιπο κόσµο.
«Στο παρελθόν η πρακτική τους συνίστατο στην αξιοποίηση των εσωτερικών βάσεων
δεδοµένων τους. Τώρα πλέον ο τρόπος επεξεργασίας των παλαιών δεδοµένων που
διαθέτουν έχει ωριµάσει και αναζητούν καλύτερους τρόπους αξιοποίησής τους»,
σηµειώνει ο George Marcotte, γενικός διευθυντής του τµήµατος Ανάλυσης
Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών της Accenture για το Ηνωµένο Βασίλειο και την
Ιρλανδία. Ωστόσο, οι ασφαλιστές που επιδιώκουν να πιάσουν τον «παλµό της Γης»
και να κατανοήσουν τους άµεσους και έµµεσους συσχετισµούς ανάµεσα σε γεγονότα
παγκόσµιας εµβέλειας και εµπορικές απώλειες, πιθανόν να χρειαστεί να προβούν σε
σηµαντικές επενδύσεις στη συλλογή, αναπαραγωγή, µετατροπή και αποθήκευση
δεδοµένων. Η εταιρεία πληροφορικής Celent εκτιµά ότι µόνο στον τοµέα της
διαχείρισης κινδύνου οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί θα δαπανήσουν 730
εκατοµµύρια δολάρια το 2016.177
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«Lloyd’s – Big Data: Επαναστατικές αλλαγές στα µοντέλα κινδύνου», Market Insights from the
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Από όλα όσα αναλύθηκαν στην παρούσα διπλωµατική εργασία, υπάρχει ένας
κίνδυνος. Η διεύρυνση της χρήσης των προσωπικών δεδοµένων από τις ασφαλιστικές
στην Ευρώπη, προκειµένου να αξιολογούν τον κίνδυνο για να διαµορφώνουν τα
ασφάλιστρα για τον πελάτη, τις φέρνει σε αντιπαράθεση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
που ενδέχεται να παρέµβει µε κανονιστικό πλαίσιο, ως προς τη χρήση των
προσωπικών δεδοµένων. Σύµφωνα µε τις ασφαλιστικές εταιρίες, οι τεχνικές
πρόβλεψης που στηρίζονται σε Big Data, συµβάλουν στην ανάλυση και µέσω αυτής
µπορούν να σταθµίζουν τα υπέρ και τα κατά του ασφαλισµένου, αλλά ωστόσο
αµφισβητείται το κατά πόσο δεν θα οδηγηθούν σε κακή χρήση των δεδοµένων.
Έτσι, ασκούν πιέσεις ώστε να µην υπάρξει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κανονιστική ρύθµιση για τη χρήση των προσωπικών δεδοµένων.178
Στελέχη και παράγοντες της αγοράς αµφιβάλλουν για το αν θα τεθεί σοβαρό θέµα
προσωπικών δεδοµένων, µιας και οι λεγόµενοι millennials, δηλαδή η γενιά του 2000,
δεν έχουν πρόβληµα να αποκαλύψουν σχεδόν τα πάντα, αν είναι να κερδίσουν
έκπτωση στα ασφάλιστρα. Αυτό προκύπτει από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, µε
πιο πρόσφατη, αυτή της εταιρείας Decode (για λογαριασµό των Pegasystems και
Capgemini) σε δείγµα 1.000 Βρετανών ηλικίας 18 έως 34 ετών, αναφορικά µε τη
στάση τους απέναντι στην ασφάλιση. Οι Βρετανοί, βέβαια, γενικά, ήταν πάντα πιο
ανοικτοί σε θέµατα προσωπικών δεδοµένων σε σχέση µε άλλους λαούς, όπως η
Ελλάδα.

Αναλυτικότερα,

το

1/4

των

ερωτηθέντων

που

σχεδιάζουν

να

αγοράσουν ασφάλιση θα δέχονταν να δίνουν τακτικά δείγµα αίµατος ή ούρων σε µια
ασφαλιστική για να αποδείξουν ότι είναι υγιείς και να διεκδικήσουν χαµηλότερα
ασφάλιστρα. Επιπλέον, το 22% των µεγαλύτερων σε ηλικία millennials θα δέχονταν
για τον ίδιο λόγο να εµφυτευτεί στο σώµα τους ένα τσιπ ή άλλη παρόµοια συσκευή
που θα κατέγραφε τη συµπεριφορά τους.
Η ίδια µελέτη διαπίστωσε ότι η νέα γενιά των Βρετανών δεν ανησυχεί για θέµατα
εµπιστευτικότητας, εφόσον εξασφαλίζουν κάποια ανταµοιβή. Οι 3 στους 10 βλέπουν
θετικά την τοποθέτηση συσκευών παρακολούθησης στο σπίτι και στο αυτοκίνητό
τους, ενώ σε ποσοστό 25% προτίθενται να φορέσουν κάποια συσκευή, όπως το Apple
Watch για να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες. Γενικώς, ο 1 στους 3 είναι έτοιµος
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«Οι τεχνικές των Big Data ανοίγουν µέτωπο αντιπαράθεσης ασφαλιστικών και Ε.Ε. για τα
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να µοιραστεί ακόµη περισσότερα προσωπικά δεδοµένα προκειµένου να πληρώσει
λιγότερα ασφάλιστρα. Όπως σηµειώνει o Nigel Walsh, αντιπρόεδρος της Capgemini,
η έρευνα δείχνει ότι τα πειράµατα τηλεµατικής και άλλων παρόµοιων τεχνολογιών
έχουν βάση, και επιπλέον τεράστια σηµασία για το µέλλον της ασφαλιστικής
βιοµηχανίας. Μπορεί οι προηγούµενες γενιές να έδιναν τα προσωπικά τους δεδοµένα
δωρεάν, η νέα γενιά όµως αντιλαµβάνεται ξεκάθαρα την αξία αυτών των
πληροφοριών και περιµένει αντάλλαγµα για να τις µοιραστεί. 179
Η εφαρµογή αντίστοιχων τεχνολογιών και σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία,
επιβεβαιώνει πως πράγµατι, οι ασφαλισµένοι, για να κερδίσουν ασφάλιστρα, είναι
διαθέσιµοι να χαρίσουν µέρος των προσωπικών τους δεδοµένων.
Προσπαθώντας να γίνει µια πρόβλεψη για το πώς µπορεί να φαίνεται ο
ασφαλιστικός κλάδος σε 10 χρόνια από σήµερα, το 2025, η διεθνής ένωση για
ασφαλιστικές και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες LOMA απευθύνθηκε σε κορυφαία
στελέχη της αγοράς για να πάρει τις απαντήσεις. Οι διευθύνοντες σύµβουλοι και τα
υπόλοιπα υψηλόβαθµα στελέχη που απάντησαν στις συγκεκριµένες ερωτήσεις
αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα των διοικήσεων της LL Global, της LOMA,
της

LIMRA και άλλων σηµαντικών παραγόντων του

ασφαλιστικού τοµέα.

Σταχυολογώντας τις απαντήσεις, έµφαση δίνεται στην πρόβλεψη για αλλαγές στη
διανοµή, στο προϊόν και στην εξυπηρέτηση, κυρίως λόγω της τεχνολογίας.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίµηση ότι οι µεγαλύτερες ευκαιρίες θα παρουσιαστούν
στις εταιρείες που θα επενδύσουν σε λύσεις για να αντιµετωπίσουν τα ποικίλα
δεδοµένα µεγάλου όγκου που υπάρχουν διάχυτα.
Ενδεικτικά, o Chris Calabro, από την Ohio National Financial Services,
υπογράµµισε πως: «Η επίδραση της προγνωστικής ανάλυσης θα επιταχύνει τη
διαδικασία ασφάλισης. Η µεγαλύτερη πρόσβαση σε διαδικτυακά δεδοµένα για τους
υποψήφιους ασφαλισµένους θα κάνει λιγότερο αδιάκριτη τη διαδικασία.»
O Neil Sprackling, από τη Swiss Re ανέφερε: «Η δύναµη της τεχνολογίας και των
δεδοµένων θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο που προσφέρονται τα προϊόντα µας
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«Γενιά του 2000: Θα µοιραζόταν τα πάντα µε τους ασφαλιστές, όχι όµως τζάµπα»
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στους καταναλωτές... χρησιµοποιώντας έξυπνα δεδοµένα µε πλούσιες προγνωστικές
δυνατότητες».
Τέλος, ο Jimmy Atkins, της Legal & General America, υποστήριξε πως:
«Ηγέτιδες εταιρείες θα είναι όσες χρησιµοποιούν δεδοµένα και έχουν βρει τρόπους να
απλοποιήσουν την αγοραστική διαδικασία. Τα προϊόντα θα είναι ένας συνδυασµός
προϊόντων µε χαρακτηριστικά και όρους που ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ξεχωριστές ανάγκες του µεταβαλλόµενου δηµογραφικού προφίλ των πελατών της
ασφαλιστικής βιοµηχανίας.»180
Κλείνοντας, για να γίνει πλήρως κατανοητή η ζωτική σηµασία που έχει η επένδυση
σε νέες τεχνολογίες προβλεπτικής ανάλυσης, εξόρυξης δεδοµένων και αξιοποίησης
Big Data, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, θα γίνει αναφορά στον, κατά πολλούς,
µεγάλο κίνδυνο για κάθε ασφαλιστική εταιρεία, την Google. Η Google µπαίνει στον
κλάδο των ασφαλειών αυτοκινήτου και πολλοί υποστηρίζουν πως αποτελεί τεράστιο
κίνδυνο. Ή αλλιώς, όπως το έθεσε ο William R. Berkley, διευθύνων σύµβουλος της
W.R. Berkley Corp., µιλώντας σε πρόσφατο σεµινάριο των Independent Insurance
Agents of Texas: «Είµαι εδώ για να σας πω ότι τη βάψατε». Στελέχη της Google
υποστηρίζουν πως έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την ασφάλιση αυτοκινήτου,
γιατί διαθέτουν γνώση και εργαλεία που κανείς άλλος δεν έχει. Ξέρουν ότι µπορούν
να χρεώσουν διαφορετικό ποσό για κάθε οδηγό και κάθε αυτοκίνητο. «Μπορούν να
δώσουν µια συνδεόµενη συσκευή, σαν της Progressive, και θα ξέρουν ακριβώς πότε
παραβαίνει κανείς τον νόµο και πότε όχι. Μπορούν να βαθµολογήσουν επακριβώς µε
βάση το πόσο καλός οδηγός είναι ο κάθε πελάτης. Κάθε µέρα». Επιπλέον, όσο
καλύτερα οδηγεί κανείς τόσο λιγότερο θα πληρώνει, οπότε η πλατφόρµα της Google
προφανώς θα αρέσει στις εποπτικές αρχές. Κι αυτό γιατί αποτελεί «µοντέλο
αυτοδιόρθωσης» – οι οδηγοί που βλέπουν τα ασφάλιστρά τους να αυξάνονται λόγω
κακής οδήγησης µπορούν να αλλάξουν τις εν λόγω συνήθειές τους. «Είναι και κάτι
άλλο» πρόσθεσε ο Berkley, «δεν πληρώνω πια ανάλογα µε το αυτοκίνητο, πληρώνω
ανάλογα µε τον οδηγό. Συνδέεις το µηχάνηµα και αυτοί ξέρουν πόσα µίλια διένυσες.
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Ξέρουν και τι είδους αυτοκίνητο ήταν και χρεώνουν αναλόγως, δηµιουργώντας «ένα
σύστηµα βασισµένο στον πραγµατικό κίνδυνο».
Όλα τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία θεωρεί η Google πως θα τη διαφοροποιήσει
από την υπόλοιπη αγορά, γιατί αυτό είναι το µέλλον, είναι όσα αναλύθηκαν
παραπάνω, στα πλαίσια της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας. Οι ασφαλιστικές
εταιρείες δεν θα µείνουν πίσω, θα επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες και θα
αγκαλιάσουν τις αλλαγές.181 Οι συγκεκριµένες, οφειλόµενες στην τεχνολογία,
αλλαγές, βασίζονται σε πληροφορίες και πραγµατικά δεδοµένα και µια πλατφόρµα,
όπως η «Delta Mining», µπορεί να προσφέρει πολύ καλύτερες δυνατότητες
πρόβλεψης. Είναι συναρπαστικό. Είναι προκλητικό. Είναι η αλλαγή.
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