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Abstract
Marios Papadatos
NANOTECHNOLOGY AS AN EMERGING RISK FOR INSURANCE SCIENCE
AND PRACTICE
January 2012
Insurance companies are concerned about the increasing applications of
nanotechnology, as it has been shown that these may have detrimental effects to
health and the environment.
The aim of this dissertation is twofold: first, to inform about the emerging risks of
nanotechnology and examine how they could affect insurance companies; secondly,
to suggest ways the latter could manage the aforementioned emerging risks.
To this end, the dissertation studies briefly the case of asbestos, a former emerging
risk with many similarities to the current risks posed by nanotechnology.
Furthermore, the domain of nanotechnology is presented in detail, with the aim to
emphasise the wide range of its applications. Then, the possible risks associated to
the applications of nanotechnology are highlighted. Finally, the dissertation
delineates case studies, in order to illustrate the negative effects of nanotechnology
upon insurance companies. The dissertation concludes by suggesting approaches the
insurance companies could adopt to manage and handle emerging risks related to the
applications of nanotechnology, so that they remain viable and financially robust.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Ιανουάριος 2012
Οι διαρκώς αυξανόμενες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας έχουν αρχίσει να
προκαλούν ανησυχία στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς υπάρχουν ήδη
κάποιες αρχικές ενδείξεις για τις επιβλαβείς συνέπειες των εφαρμογών αυτών στην
υγεία και στο περιβάλλον.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενημέρωση για τους αναδυόμενους
κινδύνους της νανοτεχνολογίας και το πως αυτοί μπορούν να επηρεάσουν την
ασφαλιστική βιομηχανία. Επίσης, η εργασία αυτή προτείνει τρόπους αντιμετώπισης
και διαχείρισης των κινδύνων αυτών από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Στην εργασία παρουσιάζεται και μελετάται συνοπτικά, ως παράδειγμα, η ιστορία του
αμιάντου, ενός αναδυόμενου κίνδυνου του παρελθόντος με κοινά χαρακτηριστικά με
τους κινδύνους της νανοτεχνολογίας. Στη συνέχεια γίνεται μια αναλυτική
παρουσίαση της νανοτεχνολογίας και των εφαρμογών της, ώστε να γίνει αντιληπτό
το εύρος των πεδίων στα οποία αυτή εμπλέκεται. Επιπροσθέτως, σκιαγραφούνται
και οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον που κρύβονται πίσω από τις
εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Τέλος, παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους η
νανοτεχνολογία ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ασφαλιστική
βιομηχανία, ενώ συγχρόνως προτείνονται απλά βήματα με τα οποία οι ασφαλιστικές
εταιρείες μπορούν να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους
κινδύνους της νανοτεχνολογίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν μακροχρόνια
βιωσιμότητα και οικονομική ανάπτυξή.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
1.1: Σενάριο1
Βρισκόμαστε στο έτος 2025. Οι ασφαλιστικές εταιρείες γνωρίζουν μια περίοδο
άνθισης, ταυτόχρονη με την ανάπτυξη που γνωρίζει ο νέος, σχετικά, βιομηχανικός
κλάδος της νανοτεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή,
την εφαρμογή, τη διακίνηση και την πώληση των προϊόντων της νανοτεχνολογίας
αυξάνονται εκθετικά, δημιουργώντας μια νέα προς ασφάλιση αγορά. Επιπροσθέτως,
μερικά από τα επιτεύγματα της νανοτεχνολογίας έχουν βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό
τις ιδιότητες των παραδοσιακών υλικών. Έτσι, κατασκευάζονται οικοδομές που με
τη χρήση νέων υλικών εμπλουτισμένων με νανοσωματίδια γίνονται πιο ανθεκτικές
σε σεισμούς, πυρκαγιές και καιρικά φαινόμενα. Επίσης, η νανοτεχνολογία έχει
βελτιώσει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους της ιατρικής σε τέτοιο βαθμό
ώστε κάποιες ασθένειες να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται πιο γρήγορα και με
χαμηλότερο κόστος. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι αποζημιώσεις που
καταβάλουν οι ασφαλιστές2 για ασφαλίσεις περιουσίας, καθώς και για ασφαλίσεις
ζωής και υγείας με αποτέλεσμα τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών
παρουσιάζουν αύξηση.
Ωστόσο, η ιατρική επιστημονική κοινότητα φαίνεται ανήσυχη και έχει αρχίσει να
ερευνά περιστατικά καρκίνου του δέρματος σε άνδρες και γυναίκες που είχαν
τουλάχιστον ένα κοινό χαρακτηριστικό: φορούσαν ρούχα τα οποία είχαν
κατασκευαστεί με τη χρήση της νανοτεχνολογίας ώστε να έχουν την ιδιότητα να μην
λερώνονται. Οι έρευνες που ακολουθούν αποδεικνύουν ότι ο καρκίνος του δέρματος
προκλήθηκε από τους νανοσωλήνες άνθρακα, ένα προϊόν της νανοτεχνολογίας, η
χρήση των οποίων ήταν αυτή που έδινε στα ρούχα την επιθυμητή ιδιότητα. Στη
συνέχεια ξεκινούν δικαστικές διαμάχες εναντίον των κατασκευαστών και των
πωλητών των συγκεκριμένων ρούχων και οι πρώτες αποζημιώσεις που επιδικάζονται
1

2

Εμπνευσμένο από άρθρο του Dan Reynolds στο www.riskandinsurance.com.
Εφεξής, οι όροι ασφαλιστής, ασφαλιστική εταιρία και ασφαλιστικός οργανισμός θα θεωρούνται

συνώνυμοι.
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ανέρχονται σε εκατομμύρια δολάρια. Οι κατασκευαστές και οι πωλητές των
συγκεκριμένων ρούχων απειλούνται με χρεοκοπία και οι ασφαλιστικές εταιρείες στις
οποίες ασφαλίζονταν καλούνται να καταβάλουν δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.
Η ενοχοποίηση της νανοτεχνολογίας δεν σταματάει μόνο στην περίπτωση των
συγκεκριμένων ρούχων. Με τη νανοτεχνολογία να έχει διεισδύσει σχεδόν σε όλες τις
βιομηχανίες, τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί με τη χρησιμοποίησή της το
έτος 2025 ανέρχονται σε πολύ περισσότερα από πέντε χιλιάδες. Καλλυντικές κρέμες,
φαρμακευτικά σκευάσματα, γυαλιά ηλίου, τρόφιμα, υλικά συσκευασίας, υφάσματα
και χιλιάδες άλλα προϊόντα που περιέχουν νανοσωματίδια ή νανοϋλικά συνδέονται
με σωματικές βλάβες και θανάτους στους καταναλωτές και δημιουργούν μια μεγάλη
χιονοστιβάδα δικαστικών απαιτήσεων, αρχικά προς τις βιομηχανίες και στη συνέχεια
προς τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Δεν είναι, όμως, μόνο τα συγκεκριμένα προϊόντα που αποδεικνύονται βλαβερά για
την υγεία. Οι εργάτες των βιομηχανιών οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
εκτέθηκαν για χρόνια στα νανοσωματίδια, τόσο λεπτά όσο μία έλικα του DNA,
αρχίζουν να εμφανίζουν σοβαρές ασθένειες του αναπνευστικού, όπως καρκίνο των
πνευμόνων. Από πειράματα που είχαν γίνει το 2008, φάνηκε ότι οι νανοσωλήνες
άνθρακα προκάλεσαν καρκινικούς όγκους σε πειραματόζωα. Στην πραγματικότητα,
έχουν γίνει πολλές έρευνες με τους νανοσωλήνες άνθρακα, τα αποτελέσματα των
οποίων είναι τεκμήρια στα χέρια των δικηγόρων των εργαζομένων που αξιώνουν και
τους επιδικάζονται αποζημιώσεις στις δικαστικές αίθουσες.
Υπό το βάρος των απροσδόκητων και μεγάλων αποζημιώσεων που σχετίζονται με τη
νανοτεχνολογία, πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικοί οργανισμοί
βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης. Η ιστορία του αμιάντου φαίνεται να
επαναλαμβάνεται για την ασφαλιστική βιομηχανία.
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1.2: Σκοπός και σύνοψη της εργασίας
Όσα αναφέρονται παραπάνω είναι ένα σενάριο, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να συμβεί
στο μέλλον. Η νανοτεχνολογία είναι πράγματι μια νέα επιστήμη με πολλές
εφαρμογές σε πολλά πεδία, από την ιατρική έως την επιστήμη υλικών. Ήδη στο
εμπόριο κυκλοφορούν προϊόντα νανοτεχνολογίας ή προϊόντα που για την παραγωγή
τους χρησιμοποιήθηκε η νανοτεχνολογία. Τα προϊόντα αυτά πληθαίνουν διαρκώς,
καθώς αυξάνονται οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα
των πρώτων επιστημονικών ερευνών που έχουν γίνει σε συγκεκριμένα
νανοσωματίδια και νανοϋλικά, θέτουν υποψίες για την τοξικότητα και τις επιβλαβείς
συνέπειές τους στον ανθρώπινο οργανισμό και στο περιβάλλον. Είναι δε
ανησυχητικό ότι μερικοί ερευνητές παρομοιάζουν, ως προς τις συνέπειές τους, ένα
είδος νανοϋλικών με τις ίνες του αμιάντου, του εξαιρετικά καρκινογόνου ορυκτού
που ευθύνεται για τους θανάτους και τις σωματικές βλάβες εκατοντάδων χιλιάδων
ανθρώπων και τις τεράστιες αποζημιώσεις που κατέβαλαν και εξακολουθούν να
καταβάλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αναφέρεται εν συντομία η ιστορία του
αμιάντου, τα λάθη και οι παραλήψεις που οδήγησαν ένα βήμα πριν από την
καταστροφή μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η
νανοτεχνολογία, οι σύγχρονες χρήσεις της και οι μελλοντικές εφαρμογές της, καθώς
και οι πιθανές επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία και στο περιβάλλον. Στο τέταρτο
κεφάλαιο,

ορίζονται

και

σκιαγραφούνται

οι

αναδυόμενοι

κίνδυνοι

της

νανοτεχνολογίας υπό το πρίσμα της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Επιπλέον,
παρουσιάζονται τα οφέλη αλλά και ο πιθανός αρνητικός αντίκτυπος των
επιτευγμάτων της νανοτεχνολογίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Τέλος,
προτείνονται κάποιοι τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων,
ενώ γίνεται αναφορά και στις πρώτες αντιδράσεις των ασφαλιστών.
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Κεφάλαιο 2: Το παράδειγμα του αμιάντου
2.1: Εισαγωγή
Περίπου πριν από 130 χρόνια, ένας νέος παγκόσμιος κίνδυνος για την υγεία
γεννιόταν στα ορυχεία Thetford του Καναδά, όταν έγινε η εξόρυξη του λευκού
αμιάντου (asbestos), ενώ, λίγα χρόνια αργότερα, δύο νέα είδη αμιάντου, ο κυανός
και ο καφέ, άρχισαν να εξορύσσονται στην Αυστραλία, στη Ρωσία και στη Νότιο
Αφρική. Η παγκόσμια παραγωγή αμιάντου ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τόνους το
1998, ενώ οι εισαγωγές του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασαν στο μέγιστο στα μέσα
της δεκαετίας του 1970 και παρέμειναν πάνω από 800.000 τόνους μέχρι το 1980,
ενώ στη συνέχεια μειώθηκαν στους 100.000 τόνους το 1993. Στις μέρες μας, ο
αμίαντος και τα προϊόντα του εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό
στις αναπτυσσόμενες χώρες (Carel et al., 2007).
Μέσα σε 20 χρόνια από την πρώτη εξόρυξη αμιάντου, πάνω από 100 προϊόντα
κατασκευασμένα από το «μαγικό» αυτό ορυκτό είχαν δημιουργηθεί, ωστόσο ο
αμίαντος έμελλε να αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αναδυόμενου
κινδύνου του παρελθόντος. Πράγματι, οι τρομακτικές συνέπειες του αμιάντου στην
υγεία, σε συνδυασμό με τους λανθασμένους χειρισμούς των εθνικών ρυθμιστικών
αρχών και των ασφαλιστικών εταιρειών, είχαν σαν αποτέλεσμα την καταβολή
μεγάλων αποζημιώσεων από τις τελευταίες.
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται το χρονικό της εξέλιξης του αμιάντου ως
αναδυόμενου κινδύνου (emerging risk) για την ασφαλιστική επιστήμη και ως
βλαπτικού παράγοντα για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, αναλύονται οι πράξεις και οι
παραλήψεις των κατά τόπους ρυθμιστικών αρχών καθώς και οι οικονομικές
επιπτώσεις στις ασφαλιστικές εταιρίες από τις αποζημιώσεις που σχετίζονταν με τον
αμίαντο.

5

Κεφάλαιο 2: Το παράδειγμα του αμιάντου

Μάριος Παπαδάτος

2.2: Ιδιότητες του αμιάντου
Ο

αμίαντος

είναι

ομάδα

διαφορετικών

πυριτιούχων

ορυκτών

με

κοινό

χαρακτηριστικό την ινώδη μορφή τους. Έχει χρήσιμες φυσικές και χημικές ιδιότητες
και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στο παρελθόν σε πλήθος
εφαρμογών. Είναι καλός μονωτής του ηλεκτρισμού και της θερμότητας και,
ταυτόχρονα, έχει τέτοιες μηχανικές ιδιότητες, ώστε οι ίνες του μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να παραχθούν υφάσματα. Επίσης, λόγω της υψηλής αντοχής
του σε εφελκυσμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο στο τσιμέντο. Αυτές οι
πολύ επιθυμητές ιδιότητες του αμιάντου οδήγησαν στην ευρύτατη χρήση του σε
χιλιάδες προϊόντα και εφαρμογές. Ωστόσο, κάποιες μορφές του αμιάντου είναι
ιδιαίτερα τοξικές, καθώς η εισπνοή των μικρο-ινών του αμιάντου ενδέχεται να
προκαλέσει πολύ σοβαρές παθήσεις του αναπνευστικού. Ως εκ τούτου, η χρήση του
έχει πλέον απαγορευτεί πλήρως σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα
(Anastasiadou and Gidarakos, 2007; Gogou et al., 2009).

2.3: Επιδράσεις στη δημόσια υγεία – αναδυόμενος κίνδυνος
Οι βλαπτικές επιδράσεις του αμιάντου έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον από τη
δεκαετία του 1920, όταν ο Βρετανός παθολόγος Cooke εξέτασε εργάτες που
εκτέθηκαν για αρκετό καιρό σε περιβάλλον σκόνης αμιάντου και ονόμασε την
παρατηρούμενη ασθένεια των πνευμόνων αμιάντωση (asbestosis). Σήμερα ο
αμίαντος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες καρκινογένεσης
(κυρίως μεσοθηλιώματος και καρκίνου του πνεύμονα), στην περίπτωση που οι ίνες
του εισχωρήσουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Η διαπιστωμένη, πλέον, ενοχοποίησή
του έχει οδηγήσει πολλές χώρες στη λήψη αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της
χρήσης του και τη σταδιακή πλήρη απαγόρευσή του. Στην Ελλάδα η νομοθεσία
θεσπίζει ένα αρκετά αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση του αμιάντου (ΠΔ 70α/1988, ΠΔ
175/97), ενώ πλέον σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών 1999/77/ΕΚ και
2003/18/ΕΚ απαγορεύεται πλήρως η εξόρυξη και η χρήση του (Gogou et al., 2009).
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Επιγραμματικά, η ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του αμιάντου ως βλαπτικού
παράγοντα για την υγεία και ως αναδυόμενου κινδύνου έχει ως εξής:
§

1898: Η επιθεωρητής βρετανικών εργοστασίων, Lucy Deane, προειδοποιεί
για τις επιβλαβείς συνέπειες της σκόνης του αμιάντου.

§

1906: Σε εργοστάσια παραγωγής υφασμάτων στη Γαλλία αναφέρονται
πενήντα θάνατοι με θύματα γυναίκες εργάτριες και προτείνεται έλεγχος.

§

1911: Βάσιμες υποψίες από πειράματα που έγιναν σε ποντίκια για τις
επιβλαβής συνέπειες του αμιάντου.

§

1911-1917: Η βρετανική βιομηχανία δεν βρίσκει ικανοποιητικά στοιχεία για
να δικαιολογήσει περισσότερες ενέργειες σχετικά με τον αμίαντο.

§

1918: Αμερικάνικες ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να ασφαλίσουν
εργάτες που απασχολούνται στην εξόρυξη ή στην επεξεργασία του αμιάντου
εξαιτίας της ανησυχίας για τις βλαβερές συνέπειες στην υγεία.

§

1930: Έρευνα των Merewether και Price αποκαλύπτει ότι το 66% των
εργαζομένων σε εργοστάσιο της βόρειας Αγγλίας πάσχει από αμιάντωση,
ασθένεια των πνευμόνων που προκαλείται από τη σκόνη του αμιάντου.

§

1931: Στη Μεγάλη Βρετανία λαμβάνονται μέτρα που υπαγορεύουν τον
έλεγχο της σκόνης του αμιάντου μόνο στη βιομηχανία και την αποζημίωση
εργαζομένων για τις περιπτώσεις προσβολής από αμιάντωση, ωστόσο δεν
εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό .

§

1935-1949: Αναφέρονται περιπτώσεις καρκίνων του πνεύμονα σε εργάτες
βιομηχανιών που επεξεργάζονταν αμίαντο.

§

1951-1960: Καταγράφονται οι πρώτες αποζημιώσεις σε εργάτες λόγω
εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με τον αμίαντο.

§

1961-1969: Ανιχνεύεται μεσοθηλίωμα σε κατοίκους γειτονικών περιοχών
από εργοστάσια αμιάντου, σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων οι
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Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Μεγάλη Βρετανία. Καταγράφονται οι
πρώτες απαιτήσεις αστικής ευθύνης και δίνονται οι πρώτες αποζημιώσεις.
§

1981-1989: Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι εμπορικοί σύνδεσμοι και
άλλοι φορείς ασκούν πίεση και καταφέρνουν να εισάγουν αυστηρότερους
ελέγχους στη χρήση αμιάντου.

§

1998-2003: Η Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινοτικές οδηγίες απαγορεύει την
εξόρυξη και τη χρήση οποιασδήποτε μορφής αμιάντου και προϊόντων
αμιάντου. Επίσης, υπαγορεύει τη σταδιακή απομάκρυνσή τους από τα κτήρια
και τις υποδομές.

§

2006: Οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι αμερικάνικες ασφαλιστικές
εταιρείες

λόγω

του

αμιάντου μέχρι το

2004

ανέρχονται σε

55

δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι μελλοντικές αποζημιώσεις υπολογίζονται σε
275 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την αναλογιστική συμβουλευτική
εταιρεία Milliman.
Παρακάτω, παρατίθεται λεπτομερώς το χρονικό του αμιάντου ως αναδυόμενου
κινδύνου: Το χρονικό αυτό βασίζεται σε προηγούμενη μελέτη (Gee and Greenberg,
2001).
Η πρώτη αναφορά για τους κινδύνους στην υγεία από τις εργασίες που σχετίζονται
με τον αμίαντο έγινε από την Lucy Dean, η οποία ήταν από τις πρώτες γυναίκες
επιθεωρητές εργοστασίων της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1898, η Dean κατατάσσει την
επεξεργασία του αμιάντου μέσα στις τέσσερις εργασίες που προκαλούν
πνευμονολογικά προβλήματα στους εργαζομένους.
Δύο παρόμοιες παρατηρήσεις για την επικινδυνότητα των εργασιών με αμίαντο
ακολούθησαν το 1909 και το 1910, επίσης από γυναίκες επιθεωρητές, ωστόσο οι
αναφορές τους αγνοήθηκαν.
Ένα έτος μετά την πρώτη αναφορά της Dean, o γιατρός Murray του νοσοκομείου
Charing Cross στο Λονδίνο εξέτασε την πρώτη περίπτωση ασθένειας των
πνευμόνων ενός νέου άνδρα που αποδόθηκε στην εισπνοή σκόνης αμιάντου. Ο ίδιος
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ο παθών δήλωσε ότι από τους δέκα συναδέλφους του, που έκαναν ακριβώς την ίδια
δουλειά ήταν ο μόνος που είχε επιζήσει, με τους υπόλοιπους να έχουν χάσει τη ζωή
τους σε ηλικία περίπου 30 ετών.
Το 1906 ο Γάλλος ιατρικός επιθεωρητής εργασίας Auribault, σε μια έκθεσή του
ανέφερε πενήντα θανάτους εργαζόμενων γυναικών σε ένα εργοστάσιο ύφανσης και
πλέξης αμιάντου. Εκτός των άλλων, η αναφορά πρότεινε και σχέδια για κατασκευή
συσκευών που θα παγίδευαν τη σκόνη του αμιάντου και δεν θα επέτρεπε να
διαχέεται στο περιβάλλον. Αν και αυτή η αναφορά επιβεβαίωνε τις προηγούμενες,
εντούτοις αγνοήθηκε και το ίδιο έτος η βρετανική κυβέρνηση δεν συμπεριέλαβε τις
εργασίες με αμίαντο ως αιτία πρόκλησης βιομηχανικών ασθενειών.
Περισσότερες αποδείξεις σχετικά με την επικινδυνότητα του αμιάντου ήρθαν στο
φως το 1911 με πειράματα που έγιναν σε ποντίκια και ενοχοποιούσαν τη σκόνη του
αμιάντου. Αυτό θεωρήθηκε ως λογική βάση για τη δημιουργία υποψιών ότι η
εισπνοή της σκόνης είναι επιβλαβής και υπήρξαν πιέσεις για την εγκατάσταση
συστημάτων εξαερισμού και διαχείρισης της σκόνης.
Το 1918 ασφαλιστικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά
αρνήθηκαν να παρέχουν κάλυψη σε εργαζόμενους βιομηχανιών επεξεργασίας
αμιάντου, εξαιτίας των υποψιών που υπήρχαν ως τότε. Ωστόσο, αυτή η μη αποδοχή
κάλυψης στη συνέχεια ξεχάστηκε, με πολύ αρνητικές συνέπειες για τις ασφαλιστικές
εταιρείες στο μέλλον.
Από το 1924 μέχρι το 1930 στο Rochdale και στο Leeds της Αγγλίας υπάρχουν
κρούσματα θανάτων εργατών στα τοπικά εργοστάσια αμιάντου που αποδίδονται σε
αμιάντωση. Ο συνδυασμός των προηγούμενων στοιχείων με δύο ιατρικές εκθέσεις
το 1928 από τους Simpson και Seiler αντίστοιχα, καθώς επίσης και τεσσάρων
υποθέσεων από τη Νότια Αφρική ήταν αρκετός για την αγγλική κυβέρνηση ώστε να
διερευνηθούν οι επιπτώσεις του αμιάντου στην υγεία των ανθρώπων. Επιπλέον, η
επιδημιολογική έρευνα των Merewether και Price συμπεριλάμβανε και την πρώτη
μελέτη πάνω σε 363 εργάτες της επεξεργασίας αμιάντου η οποία έδειξε ότι το 66%
των εργατών που απασχολούνταν για τουλάχιστον είκοσι χρόνια έπασχαν από
αμιάντωση, ενώ κανένας εργάτης από εκείνους που εργάζονταν λιγότερο από
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τέσσερα χρόνια δεν είχε νοσήσει (McVittie, 1965). Τα αποτελέσματα της έρευνας
προκάλεσαν τη λήψη μέτρων και τη θεσμοθέτηση κανόνων για τη διαχείριση της
σκόνης του αμιάντου από τις βιομηχανίες. Οι αποφάσεις αυτές, όμως, δεν τέθηκαν
σε πλήρη εφαρμογή μέχρι το 1969, οπότε η Μεγάλη Βρετανία επέβαλε νέους
κανόνες και περιορισμούς για τον αμίαντο.
Το 1932 σε μία αναφορά προς το Trade Union Congress (TUC), ο Ronald Tage, ένας
ανεξάρτητος ερευνητής, επεσήμανε τρεις περιπτώσεις αμιάντωσης συνδυασμένες με
καρκίνο, σε βιομηχανία αμιάντου στην περιοχή Barking του Λονδίνου. Κατά τις
δεκαετίες του 1930 και 1940 στην ιατρική βιβλιογραφία των Ηνωμένων Πολιτειών,
της Βρετανίας και της Γερμανίας γίνεται σύνδεση του καρκίνου των πνευμόνων με
τη χρήση του αμιάντου.
Το 1953 ο μεγαλύτερος όμιλος εταιρειών αμιάντου στο Ηνωμένο Βασίλειο Τurner &
Newall Ltd. ζήτησε από τον ανεξάρτητο επιδημιολόγο Doll μια μελέτη για τη
θνησιμότητα των εργατών σε βιομηχανίες αμιάντου της βόρειας Αγγλίας. Η έρευνα
έδειξε ότι ο κίνδυνος για καρκίνο των πνευμόνων για τους εργάτες που δούλευαν
περισσότερο από 20 χρόνια ήταν δεκαπλάσιος από ό,τι στον υπόλοιπο πληθυσμό.
Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης της εταιρείας να αποκρυφτεί η έρευνα, τα
αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην ιατρική βιβλιογραφία (Doll, 1993; Greenberg,
1999).
Σύμφωνα με τις μελέτες σχετικά με την έκθεση στον αμίαντο, μόνο ένα μικρό
σχετικά ποσοστό εργατών εργαζόταν υπό τις νέες βελτιωμένες συνθήκες διαχείρισης
της σκόνης για 20-25 χρόνια πριν από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων
καρκίνου του πνεύμονα. Έτσι, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί ο κίνδυνος το 1955
– έπρεπε να περάσουν περισσότερα χρόνια. Αυτό το πρόβλημα, το οποίο ονομάζεται
latency lacuna, είναι χαρακτηριστικό των κινδύνων που για μεγάλο διάστημα δεν
εμφανίζονται τα αποτελέσματά τους και είναι ο λόγος που ακόμα και η προληπτική
δράση μπορεί να φανεί αρκετά καθυστερημένα (Gee and Greenberg, 2001). Αυτή η
«καθυστέρηση» (50-60 χρόνια) μεταξύ αιτίου (αμίαντος) και αιτιατού (απώλεια
ζωής από μεσοθηλίωμα) φαίνεται χαρακτηριστικά στο Γράφημα 1.
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Γράφημα 1. Η σχέση της ετήσιας ποσότητας εισαγωγής ορυκτών αμιάντου στο Ηνωμένο Βασίλειο
με τον αριθμό των θανάτων από μεσοθηλίωμα κάθε χρόνο. Πηγή: (Peto et al., 1999; Gee and
Greenberg, 2001).

Περιστατικά καρκίνου του μεσοθηλιώματος μελετήθηκαν τις δεκαετίες του 1940 και
1950 ως προς τη σχέση τους με την έκθεση στον αμίαντο. Το 1955 ο Sleggs, γιατρός
στη Νότια Αφρική, παρατήρησε έναν αριθμό περιστατικών αυτής της ασυνήθιστης
μορφής καρκίνου σε περιοχές που γινόταν εξόρυξη αμιάντου. Μαζί με τον παθολόγο
Wagner, περιόδευσαν στις περιοχές εκείνες και αναζήτησαν το ιστορικό έκθεσης σε
αμίαντο ανθρώπων που είχαν πεθάνει. Από τις 47 περιπτώσεις μεσοθηλιώματος, οι
45 είχαν εκτεθεί σε αμίαντο (Wagner et al., 1960). Ένα δυσάρεστο εύρημα της
έρευνας τους ήταν ότι για την πρόκληση καρκίνου μεσοθηλιώματος φαίνεται ότι
αρκούσε έκθεση στον αμίαντο για λίγους μόνο μήνες. Αντίθετα, για τον καρκίνο των
πνευμόνων και την αμιάντωση χρειάζονταν τουλάχιστον 10 χρόνια έκθεσης στην
σκόνη αμιάντου.
Το 1964 οι περισσότεροι ειδικοί αποδέχτηκαν τη σχέση μεταξύ μεσοθηλιώματος και
αμιάντου, βασιζόμενοι στις μελέτες των Selikoff και Newhouse. Οι δύο τους
εργάστηκαν ανεξάρτητα και κατέληξαν στην επιβεβαίωση της σχέσης του αμιάντου
με αυτή τη μορφή καρκίνου (Selikoff et al., 1968).

11

Κεφάλαιο 2: Το παράδειγμα του αμιάντου

Μάριος Παπαδάτος

2.4: Μέτρα και παραλήψεις από τις ρυθμιστικές αρχές
Τα μέτρα που είχαν ληφθεί το 1931 στη Μεγάλη Βρετανία στην πραγματικότητα δεν
τέθηκαν ποτέ σε πλήρη εφαρμογή. Εξάλλου, τα μέτρα εστίαζαν σε μερικά μόνο
τμήματα της βιομηχανικής διαδικασίας και αμελούσαν ολοκληρωτικά την
προστασία των καταναλωτών από τη χρήση προϊόντων του αμιάντου.
Το 1962 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε απευθύνει συστάσεις στα έξι κράτη-μέλη της
τότε ΕΟΚ (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία), οι οποίες
συνοδεύονταν από έναν κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών. Μια έκθεση
εμπειρογνωμόνων, των οποίων η γνώμη είχε ζητηθεί από την Επιτροπή, περιέγραφε
με λεπτομέρειες τους κινδύνους που συνεπάγεται η έκθεση στον αμίαντο. Επίσης,
απαριθμούσε τις κυριότερες πηγές κινδύνου, όπως η παραγωγή και η μεταποίηση
προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, οι εργασίες θερμομόνωσης ή ηχομόνωσης και η
επεξεργασία αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο.
Από το 1964 μέχρι το 1975 τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βρετανίας και των
Ηνωμένων Πολιτειών κρατούσαν το θέμα του αμιάντου στην επικαιρότητα. Αυτό
κινητοποίησε τις αρχές να αναλάβουν δράση και να επιβάλουν τη λήψη μέτρων για
την ασφάλεια εργαζομένων στις βιομηχανίες. Έτσι, αποφασίστηκε η θεσμοθέτηση
ενός ορίου στη σκόνη αμιάντου ισοδύναμο με δύο εκατομμύρια ίνες ανά κυβικό
μέτρο αέρα.
Λίγο αργότερα, το 1979, μετά από παραγγελία της αγγλικής κυβέρνησης, μια νέα
αναφορά από την Επιτροπή Simpson (Simpson Committee) πρότεινε πιο σκληρούς
περιορισμούς στη χρήση του αμιάντου. Μεταξύ άλλων, απαγορεύτηκε η
οποιαδήποτε χρήση ή επεξεργασία του κυανού αμιάντου, ενώ μειώθηκαν τα όρια
στην αναλογία σκόνης του λευκού και του καφέ αμιάντου στον αέρα.
Σταδιακά και έπειτα από πιέσεις των μέσων ενημέρωσης, φορέων και εργατικών
οργανώσεων και της κοινής γνώμης τα όρια αυτά μειώθηκαν περισσότερο, μέχρι το
1999, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση με οδηγία της απαγόρευσε κάθε είδους χρήση
οποιασδήποτε μορφής αμιάντου. Ωστόσο, η οριστική απαγόρευση του αμιάντου σε
ολόκληρη την Ένωση τέθηκε σε πλήρη ισχύ μόλις την 1η Ιανουαρίου 2005.
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2.5: Το κόστος των αποζημιώσεων και των παραλήψεων
Σε επίπεδο επιχειρήσεων, η εταιρεία Turner Brothers, μια από τις γνωστότερες στο
χώρο του αμιάντου, έφτασε σε συμφωνία το 1994 για την καταβολή αποζημιώσεων
ύψους πάνω από ένα δισεκατομμύριο λίρες.
Ο ασφαλιστικός οργανισμός Lloyd’s έφτασε στο χείλος της κατάρρευσης στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 εξαιτίας των αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες και για
έξοδα καθαρισμού περιβάλλοντος που προήλθαν από τον αμίαντο. Στις ΗΠΑ οι
αποζημιώσεις έφτασαν τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια, με την εταιρία Lloyd’s να
καταβάλει περίπου τα μισά από αυτά.
Το 2009 μια αναλογιστική μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτίμησε ότι το κόστος
των αποζημιώσεων που σχετίζονται με το μεσοθηλίωμα για την περίοδο 2009-2040
θα είναι μεγαλύτερο από 8 δισεκατομμύρια λίρες, το διπλάσιο δηλαδή από μια
εκτίμηση που είχε παρουσιαστεί το 2004 που οριοθετούσε το κόστος στα 4
δισεκατομμύρια λίρες. Το μεγάλο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εμφάνιση των
ασθενειών (βλέπε φαινόμενο latency lacuna, υποκεφάλαιο 2.3) και η αύξηση του
προσδόκιμου ζωής συνεπάγεται ότι οι απαιτήσεις που σχετίζονται με το
μεσοθηλίωμα πιθανότατα θα συνεχιστούν για αρκετά χρόνια ακόμη.
Γενικότερα, υπολογίζεται ότι περίπου 250.000 περιπτώσεις μεσοθηλιώματος και
περίπου 400.000 θάνατοι εξαιτίας του αμιάντου θα εμφανιστούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση στα επόμενα 35 χρόνια (Gee and Greenberg, 2001). Πέρα από τις χρηματικές
αποζημιώσεις, οι ανθρώπινες ζωές καθώς και όσοι υπέφεραν και θα υποφέρουν από
τις επιβλαβείς συνέπειες του αμιάντου δεν γίνεται να αποτιμηθούν.
Είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι αν είχαν γίνει σωστές ενέργειες για τη μείωση
της έκθεσης στον αμίαντο νωρίτερα, θα είχε μειωθεί σημαντικά το πλήθος των
ανθρώπων οι οποίοι νόσησαν από ασθένειες που προκλήθηκαν από τον αμίαντο και
φυσικά θα είχε μειωθεί το μέγεθος των αποζημιώσεων. Μια οικονομοτεχνική μελέτη
στην Ολλανδία εκτίμησε ότι αν η οριστική απαγόρευση του αμιάντου είχε
αποφασιστεί το 1965, αντί για το 1993, στη χώρα θα είχαν δαπανηθεί 41
δισεκατομμύρια ολλανδικά φιορίνια λιγότερα (περίπου 18,6 δισεκατομμύρια ευρώ)
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σε αποζημιώσεις και επισκευές κτηρίων, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι 34.000
λιγότεροι άνθρωποι θα είχαν πεθάνει από ασθένειες σχετιζόμενες με τον αμίαντο
(Greenberg, 1999).

2.6: Συμπεράσματα
Ο αμίαντος ξεκίνησε ως ένα «θαυματουργό» ορυκτό με ελκυστικές ιδιότητες και
πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία. Ύστερα από αρκετές ενδείξεις και αργότερα
αποδείξεις, ο αμίαντος αποτέλεσε έναν βλαπτικότατο παράγοντα για τη δημόσια
υγεία, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων και την πλήρη απαγόρευση
του στις περισσότερες προηγμένες χώρες του κόσμου – έστω και με χαρακτηριστική
καθυστέρηση σε ορισμένες περιπτώσεις.
Από τη σκοπιά της ασφαλιστικής επιστήμης, ο αμίαντος αποτέλεσε έναν
αναδυόμενο κίνδυνο του παρελθόντος και η περίπτωση του χρήζει μελέτης από τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι ενώ
υπήρχαν βάσιμες υποψίες από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα σχετικά με τις
επιβλαβείς συνέπειες από τη χρήση του αμιάντου, εντούτοις η ασφαλιστική αγορά
δεν ενσωμάτωσε τη γνώση αυτή άμεσα, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να καταβάλει
και να εξακολουθεί να καταβάλει μεγάλου ύψους αποζημιώσεις κυρίως για
ασφαλίσεις αστικών ευθυνών.
Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η νανοτεχνολογία, που όπως και ο αμίαντος
για τον προηγούμενο αιώνα, αποτελεί για τον τρέχοντα μια τεχνολογική εξέλιξη με
θαυμαστές – για την ώρα – εφαρμογές. Το μέλλον μόνο θα δείξει αν οι ομοιότητες
με τον αμίαντο θα σταματήσουν εκεί.
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3.1: Εισαγωγή
Η νανοτεχνολογία (nanotechnology) λογίζεται από πολλούς ως η κινητήρια δύναμη
που θα υποκινήσει τη νέα βιομηχανική επανάσταση. Ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια
επενδύονται σε έρευνες για τη νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της, οι οποίες στο
κοντινό μέλλον αναμένεται να αλλάξουν το τοπίο στη βιομηχανία δημιουργώντας
σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και κέρδη. Το μέγεθος της αγοράς των
προϊόντων της νανοτεχνολογίας είναι ήδη συγκρίσιμο, αν όχι μεγαλύτερο, με εκείνο
της βιοτεχνολογίας, ενώ οι αναμενόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια
είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι. Την ίδια στιγμή, επιστήμονες και ερευνητικές ομάδες
έχουν εκφράσει αρχικές ανησυχίες ότι η χρήση κάποιων προϊόντων της
νανοτεχνολογίας ενδέχεται να κρύβει κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον,
κάτι που αναπόφευκτα θα επηρεάσει και την ασφαλιστική αγορά.
Ο όρος νανοτεχνολογία προέρχεται από την ελληνική λέξη «νάνος» και περιγράφει
τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη χρήση και τον έλεγχο δομών και σωματιδίων με
πρωτότυπες ιδιότητες και λειτουργίες. Το μέγεθος των δομών και των σωματιδίων
αυτών, που καλούνται νανοσωματίδια (nanoparticles), είναι μικρότερο από 100
νανόμετρα. Ένα νανόμετρο (nm) ισούται με ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου. Οι
διαστάσεις γίνονται ευκολότερα αντιληπτές αν σκεφτούμε ότι σε μία τελεία στο
παρόν κείμενο μπορούν να χωρέσουν περίπου ένα εκατομμύριο νανοσωματίδια ή ότι
το πάχος μίας ανθρώπινης τρίχας ισούται με 80.000 νανόμετρα. Ο όρος
συμπεριλαμβάνει ένα εύρος νέων τεχνολογιών που λειτουργούν σε αυτή την
κλίμακα κάνοντας δυνατή τη χρήση τους σε διάφορες βιομηχανίες. Η
νανοτεχνολογία περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή και την εφαρμογή φυσικών,
χημικών και βιολογικών συστημάτων, με μέγεθος που εκτείνεται από μεμονωμένα
άτομα ή μόρια έως περίπου 100 νανόμετρα, καθώς επίσης και την ενσωμάτωσή τους
σε μεγαλύτερα συστήματα. Κατά παρόμοιο τρόπο ορίζεται και ο όρος νανοεπιστήμη
(nanoscience) που αναφέρεται σε επιστήμες οι οποίες μελετούν φαινόμενα σε αυτήν
την κλίμακα (Odom and Pileni, 2008).
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Αν και το πεδίο της νανοτεχνολογίας πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσεται
ουσιαστικά, οι δυνατότητές της είχαν αρχίσει να γίνονται εμφανείς από τα τέλη της
δεκαετίας του 1950. Τότε που ο πρωτοπόρος νομπελίστας φυσικός Richard Feynman
μίλησε για τα μεγάλα περιθώρια που αφήνουν οι νόμοι της φύσης για τον έλεγχο της
ύλης σε ατομικό επίπεδο (Feynman, 1960).
Τα νανοσωματίδια δεν είναι μια νέα εφεύρεση. Τόσο στη φύση όσο και ως τεχνητά
υποπροϊόντα της βιομηχανίας, τα νανοσωματίδια ήταν πάντοτε παρόντα. Για
παράδειγμα, νανοκρύσταλλοι αλατιού βρίσκονται στον αέρα των ωκεανών, ενώ οι
πετρελαιοκίνητες μηχανές εκπέμπουν νανοσωματίδια άνθρακα. Ο καπνός του
τσιγάρου και η φωτιά ενός αναμμένου κεριού επίσης περιέχουν νανοσωματίδια.
Ωστόσο, τα περισσότερα φυσικά νανοσωματίδια είναι υδροδιαλυτά. Όταν εισέλθουν
στον ανθρώπινο οργανισμό και έλθουν σε επαφή με τους ιστούς, υδρολύονται και
χάνουν τις ιδιότητές τους. Τα νανοσωματίδια που είναι προϊόντα αντιδράσεων
καύσης, παρά το ότι δεν είναι διαλυτά στο νερό, έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Αυτό
συμβαίνει γιατί έχουν μεγάλη τάση να συγκεντρώνονται, με αποτέλεσμα να
σχηματίσουν πιο μεγάλα σωματίδια (από νανοσωματίδια μετατρέπονται σε
μικροσωματίδια) και έτσι αποκτούν διαφορετικές ιδιότητες (Roco, 2002).
Η σύγχρονη βιομηχανική νανοτεχνολογία έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1930
στην παραγωγή επιχρισμάτων από άργυρο για τα φωτογραφικά φιλμ και στη
δημιουργία χημικών πολυμερών τα οποία είναι μεγάλα μόρια που αποτελούνται από
μονομερή νανοσωματίδια. Ωστόσο, η πρώτη γνωστή χρήση νανοσωματιδίων
τοποθετείται χρονικά στον ένατο αιώνα, την εποχή που οι Άραβες αγγειοπλάστες
χρησιμοποιούσαν νανοσωματίδια στις βαφές έτσι ώστε τα αντικείμενα να αλλάζουν
χρώμα, ανάλογα με την οπτική γωνία του παρατηρητή.
Προϊόντα νανοτεχνολογίας χρησιμοποιούνται ήδη εδώ και δεκαετίες σε διάφορες
εφαρμογές, από τα κοινά γυαλιά ηλίου έως τους προφυλακτήρες των αυτοκινήτων
και στις βαφές. Ωστόσο, η σύγκλιση των επιστημών (χημεία, βιολογία, ηλεκτρονική,
φυσική, μηχανική κ.λπ.) οδηγεί σε πολλαπλασιασμό των εφαρμογών της
νανοτεχνολογίας σε περισσότερους τομείς, όπως η βιομηχανία, η ιατρική, η
βιοτεχνολογία και η εξερεύνηση του διαστήματος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα
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μεγαλύτερα επιτεύγματα της νανοτεχνολογίας να γεννηθούν από απρόσμενους
συνδυασμούς χαρακτηριστικών που προηγουμένως έμοιαζαν εντελώς διαφορετικά,
όπως το διαδίκτυο προέκυψε από τη σύγκλιση της τηλεφωνίας και της
πληροφορικής.
Με τα παραπάνω δεδομένα, η νανοτεχνολογία αναπόφευκτα αναμένεται να έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στην κοινωνία στα επόμενα
χρόνια. Σύμφωνα με το παρακάτω γράφημα, οι πωλήσεις προϊόντων και παραγώγων
νανοτεχνολογίας αναμένεται να φτάσουν στο 15% της παγκόσμιας βιομηχανικής
παραγωγής μέχρι το 2015, δηλαδή περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια (Γράφημα
2).

Έσοδα της νανοτεχνολογιας μέχρι το 2015
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Γράφημα 2. Εκτίμηση για τα έσοδα από εφαρμογές της νανοτεχνολογίας το 2015. Πηγή: (Roco,
2002).

Ωστόσο, όπως λέγεται, οι ευκαιρίες περπατάνε χέρι-χέρι με τους κινδύνους και έτσι,
ταυτόχρονα με τη συζήτηση για τις τεχνολογικές δυνατότητες και τις οικονομικές
ευκαιρίες που υπόσχονται τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας, υπάρχει και έντονος
προβληματισμός για τους νέους και άγνωστους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά.
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3.2: Παράγοντες διαφοροποίησης των νανοσωματιδίων
Τα σωματίδια που βρίσκονται στη νανοκλίμακα (nanoscale), δηλαδή σε διαστάσεις
μικρότερες από 100nm, έχουν εντυπωσιακά διαφορετικές ιδιότητες από τα
σωματίδια του ίδιου υλικού που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος. Τα χαρακτηριστικά των
υλικών διαφέρουν όταν αυτά έχουν μέγεθος λίγων νανομέτρων για δύο βασικούς
λόγους: Πρώτον, σε αυτή την κλίμακα τα υλικά γίνονται χημικά ασταθή και
δραστικά με αποτέλεσμα να αντιδρούν περισσότερο και συχνότερα με άλλες ουσίες.
Αυτό οφείλεται στο λόγο (ratio) της επιφάνειας προς τον όγκο του σωματιδίου. Όσο
μεγαλύτερος είναι αυτός ο λόγος τόσο πιο δραστικό είναι ένα σωματίδιο με
αποτέλεσμα να επηρεάζονται και οι ιδιότητές του. Δεύτερον, κάτω από τα 50nm,
υπερισχύουν οι νόμοι της κβαντικής φυσικής έναντι των νόμων της κλασικής
νευτώνειας φυσικής, κάτι το οποίο προκαλεί τις διαφορές στις οπτικές, ηλεκτρικές
και μαγνητικές ιδιότητες των νανοσωματιδίων. Έτσι, τα υλικά αποκτούν νέα,
διαφορετικά και πολύ χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως η εξαιρετική ηλεκτρική
αγωγιμότητα ή η μη-αγωγιμότητα, η υψηλή ικανότητα μεταφοράς και αποθήκευσης
θερμότητας και ενέργειας, ενώ αλλάζουν και οι χημικές και βιολογικές ιδιότητές
τους (Odom and Pileni, 2008). Ο άργυρος, για παράδειγμα, όταν βρίσκεται σε
διαστάσεις νανοκλίμακας μετατρέπεται σε βακτηριοκτόνο, ενώ στα συνήθη μεγέθη
δεν έχει αυτή την ιδιότητα.

3.3: Νανοϋλικά και σύγχρονα προϊόντα νανοτεχνολογίας
Σύμφωνα με πρόσφατη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως νανοϋλικά
(nanomaterials) ορίζονται τα υλικά των οποίων τα κύρια συστατικά έχουν
διαστάσεις μεταξύ ενός και 100nm. Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται εν
συντομία τα τρία πιο δημοφιλή και ίσως πιο πολλά υποσχόμενα νανοϋλικά. Οι
νανοσωλήνες άνθρακα (carbon nanotubes), οι κβαντικές κουκίδες (quantum dots) και
τα φουλερένια (fullerenes). Επίσης, παρουσιάζονται σύγχρονα καταναλωτικά
προϊόντα που χρησιμοποιούν τη νανοτεχνολογία.
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3.3.1: Νανοσωλήνες άνθρακα
Οι νανοσωλήνες άνθρακα θεωρούνται από πολλούς ως το σημαντικότερο νέο υλικό
μετά το πλαστικό και είναι σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της
νανοτεχνολογίας. Τα άτομα του άνθρακα σχηματίζουν μακρύς λεπτούς κυλινδρικούς
σωλήνες ή μια σειρά από ένθετους ομόκεντρους σωλήνες (Εικόνα 1). Οι
νανοσωλήνες άνθρακα αφήνουν υποσχέσεις για πολλές εφαρμογές στο μέλλον.
Ενδεικτικά, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σύριγγες για την εισαγωγή μορίων
(φαρμάκων) μέσα σε κύτταρα, ως αισθητήρες εξαιρετικής ευαισθησίας και ως
εργαλεία έρευνας για μετρήσεις ακριβείας. Επίσης, με τη χρήση των νανοσωλήνων
θα κατασκευαστούν νέα υλικά πιο ανθεκτικά με περισσότερες επιθυμητές ιδιότητες
(όπως η μόνωση ή η αγωγιμότητα). Ενδεχομένως η πιο μεγάλη εφαρμογή των
νανοσωλήνων αναμένεται να είναι στην ηλεκτρονική και στην οπτο-ηλεκτρονική
(Endo et al., 2008).

Εικόνα 1. Κάτοψη και τομή νανοσωλήνων άνθρακα. Πηγή: Wikipedia.

3.3.2: Κβαντικές κουκίδες
Οι κβαντικές κουκίδες χαρακτηρίζονται ως τα «ρουλεμάν» της νανοτεχνολογίας.
Έχουν μέγεθος από 1nm και δημιουργούνται από στοιχεία όπως το πυρίτιο, το
κάδμιο, το σελήνιο και το τελλούριο (Baker and Kamat, 2009). Μπορούν να
περικλείουν από ένα έως μερικές χιλιάδες ηλεκτρόνια των οποίων το ενεργειακό
επίπεδο μπορεί να ελεγχθεί εφαρμόζοντας μια δεδομένη τάση. Επειδή οι κβαντικές
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κουκίδες έχουν ιδιαίτερα ενεργειακά επίπεδα, παρομοιάζονται με τεχνητά άτομα.
Μία πιθανή εφαρμογή των κβαντικών κουκκίδων στηρίζεται στο ότι μπορούν να
εκπέμπουν φως σε διαφορετικό μήκος κύματος. Όσο πιο μικρή είναι η κουκίδα τόσο
πιο κυανό είναι το φως. Εκτός από τη χρησιμοποίηση τους για εξαιρετικά λεπτές,
επίπεδες, φωτεινές οθόνες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες άλλες
εφαρμογές όπως η μέτρηση μηκών κύματος για επιστημονικούς σκοπούς και η
απεικόνιση βιολογικών μορίων. Το μεγάλο εύρος χρωμάτων που παράγουν οι
κουκίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και ως ασφάλεια για τη γνησιότητα
των χρημάτων.

3.3.3: Φουλερένια
Τα φουλερένια είναι ανθρακικές δομές (όπως οι νανοσωλήνες άνθρακα) με σφαιρικό
σχήμα. Το πιο γνωστό φουλερένιο είναι αυτό το οποίο αποτελείται από 60 άτομα
άνθρακα (C60). Η διάμετρος ενός φουλερένιου κυμαίνεται μεταξύ 0,7nm και 1,5nm.
Χαρακτηριστικές ιδιότητες των φουλερενίων είναι η θερμομόνωση και η ηλεκτρική
υπεραγωγιμότητα.

Λόγω

της

δομής

τους,

τα

φουλερένια

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν ως μεταφορείς δραστικών φαρμακευτικών ουσιών που θα
πηγαίνουν κατευθείαν στους πάσχοντες ιστούς και κύτταρα μειώνοντας έτσι τις
παρενέργειες των φαρμάκων (Singh and Lillard Jr, 2009; Montellano et al., 2011).

3.3.4: Σύγχρονα προϊόντα νανοτεχνολογίας
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου, η νανοτεχνολογία βρίσκει
εφαρμογή εδώ και χρόνια σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και καθημερινής
χρήσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλιστα, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ότι
τα αγαθά αυτά περιέχουν νανοσωματίδια. Μια σύντομη περιήγηση στο διαδίκτυο
αρκεί για να βρούμε εκατοντάδες τέτοια προϊόντα. Στα γυαλιά ηλίου, για
παράδειγμα, χρησιμοποιούνται προστατευτικά και μη αντανακλαστικά λεπτά
στρώματα επικάλυψης από νανοσωματίδια. Επίσης, με τη χρήση διαφανών και πολύ
λεπτών νανοϋλικών, οι φακοί των φωτογραφικών μηχανών προστατεύονται από
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γρατζουνιές και άλλες φθορές. Με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας έχουν
κατασκευαστεί υφάσματα με νέες ιδιότητες, όπως αντιανεμικά και αδιάβροχα, ενώ
στην αγορά κυκλοφορούν ήδη ρούχα γνωστών κατασκευαστών με την ιδιότητα να
μην τσαλακώνονται ή να μην λερώνονται. Ένα ακόμα πεδίο που η νανοτεχνολογία
βρίσκει ήδη πολλές εφαρμογές είναι τα αθλητικά είδη, τα οποία με τη χρήση
νανοσωματιδίων αποκτούν νέες ιδιότητες. Κολυμβητές, σκιέρ, αθλητές του στίβου,
τενίστες και ποδηλάτες χρησιμοποιούν αυτά τα νέα προϊόντα που τους βοηθούν στην
καθημερινή προπόνηση και στη βελτίωση των επιδόσεών τους. Γνωστές εταιρείες
καλλυντικών παράγουν και πωλούν προϊόντα, αρκετά διαδεδομένα στους
καταναλωτές, που χρησιμοποιούν ουσίες σε μεγέθη νανοκλίμακας. Νανοσωματίδια
του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2), για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται στα
περισσότερα αντηλιακά όχι μόνο λόγω της προστασίας έναντι της ηλιακής
ακτινοβολίας, αλλά και λόγω των αισθητικά πιο επιθυμητών ιδιοτήτων τους. Αν και
η λίστα με τα σύγχρονα προϊόντα στα οποία εμπλέκεται η νανοτεχνολογία είναι πολύ
μεγαλύτερη και περιλαμβάνει τουλάχιστον 1.300, η αναφορά περισσότερων
προϊόντων θα ξέφευγε από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.

3.4: Οικονομικές προεκτάσεις της νανοτεχνολογίας
Η χρήση της νανοτεχνολογίας στα επόμενα χρόνια αναμένεται να διαφοροποιήσει
πολύ τα ίδια τα προϊόντα αλλά και τον τρόπο παραγωγής αυτών σε κάποιους τομείς.
Τα πεδία που θα επηρεαστούν είναι πολλά, ενδεικτικά αναφέρεται η ηλεκτρονική, οι
επικοινωνίες, η χημεία, η φαρμακευτική, η ιατρική, η παραγωγή ενέργειας, η
διαστημική τεχνολογία και το περιβάλλον. Η εταιρεία Lux Research, μια ανεξάρτητη
εταιρεία ερευνών και παροχής συμβουλών σε θέματα νέων τεχνολογιών, προβλέπει
ότι οι πωλήσεις των προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί με τη χρήση της
νανοτεχνολογίας θα εκτοξευθούν από το 0,1% το 2004 στο 15% της παγκόσμιας
παραγωγής μέχρι το 2014, δηλαδή περίπου 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, πολύ
κοντά στα αντίστοιχα νούμερα που αφορούν προϊόντα πληροφορικής και
τηλεφωνίας και δέκα φορές περισσότερα από τα έσοδα των προϊόντων της
βιοτεχνολογίας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι προβλέψεις αυτές αναφέρονται στην
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τιμή των προϊόντων που χρησιμοποιούν τα επιτεύγματα της νανοτεχνολογίας ή
έχουν κατασκευαστεί με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας και όχι τα άμεσα υλικά
νανοτεχνολογίας (νανοσωματίδια και νανοϋλικά). Η Lux Research, για την ακρίβεια,
εκτιμά ότι οι πωλήσεις των νανοϋλικών, όπως οι νανοσωλήνες άνθρακα ή οι
κβαντικές κουκίδες θα φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια το 2014, το οποίο
απέχει αρκετά από τα 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό το οποίο αναφέρθηκε
προηγουμένως. Η αντασφαλιστική εταιρεία Swiss Re προβλέπει ότι τα έσοδα από τις
πωλήσεις προϊόντων νανοτεχνολογίας ενδεχομένως να ανέλθουν σε ένα νούμερο με
δεκατρία ψηφία μέχρι το 2015. Το κάτωθι διάγραμμα δείχνει μια πρόβλεψη για την
αμερικάνικη οικονομία το 2015 (Γράφημα 3).

Εκτίμηση της συνεισφοράς της νανοτεχνολογιας στην
οικονομια των ΗΠΑ το 2015
Αεροναυσιπλοΐα
7%
Χημικά
10%

Φαρμακευτικά
18%

Εργαλεία
2%

Νέα υλικά
33%

Ηλεκτρονικά
30%

Γράφημα 3. Εκτίμηση της συνεισφοράς της νανοτεχνολογίας στην οικονομία των ΗΠΑ. Πηγή:
(Roco, 2002).

O οργανισμός NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) εκτιμά
ότι μέχρι το 2015 μόνο στις ΗΠΑ θα απασχολούνται περίπου 800.000 εργαζόμενοι
στον τομέα της νανοτεχνολογίας, ενώ μία άλλη εκτίμηση υπολογίζει ότι εκείνο το
έτος θα απασχολούνται 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή,
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εκτιμάται ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν περίπου 5.400 επιχειρήσεις
νανοτεχνολογίας.

3.5: Ευεργετικές εφαρμογές της νανοτεχνολογίας
3.5.1: Εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής και φαρμακευτικής
Οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στις επιστήμες υγείας ίσως αποδειχθούν οι πιο
επικερδείς συγκρινόμενες με τις υπόλοιπες εφαρμογές της. Ήδη κατασκευάζονται
συσκευές τύπου lab-on-a-chip, ενώ διεξάγονται και πειράματα σχετικά με τη
μεταφορά φαρμάκων μέσω των νανοϋλικών. Ωστόσο, λόγω των απαιτούμενων
ελέγχων και δοκιμών μέχρι την έγκριση ενός σκευάσματος ή μιας θεραπείας, τα
οφέλη στην υγεία των ασθενών όσο και στα κέρδη των εταιρειών θα καθυστερήσουν
σε σχέση με τους άλλους τομείς.
«Νανομηχανές» με μέγεθος μικρότερο από 50nm μπορούν εύκολα να διεισδύσουν
στα περισσότερα κύτταρα, ενώ οι μικρότερες από 20nm μπορούν να μετακινηθούν
μέσω των αγγείων σε όλο το σώμα. Έχοντας αποκτήσει πρόσβαση σε τόσες περιοχές
του σώματος, θα υπάρχει η δυνατότητα να διαγνωστεί γρηγορότερα μια ασθένεια
και να θεραπευτεί με νέους τρόπους. Για παράδειγμα, οι έρευνες δείχνουν ότι με τη
βοήθεια της νανοτεχνολογίας θα αναπτυχθούν νέες τεχνικές που θα κάνουν εφικτό
τον εντοπισμό καρκίνου σε πολύ πρώιμο στάδιο, ακόμα και αν στον οργανισμό
υπάρχει μόνο ένα καρκινικό κύτταρο, κάτι που θα κάνει και τη θεραπεία πιο απλή.
Ασθένειες οι οποίες στις μέρες μας θεωρούνται ανίατες είναι πολύ πιθανό να
θεραπευθούν στο κοντινό μέλλον με τεχνικές που βασίζονται στη νανοτεχνολογία.
Σε μία υπό δοκιμή θεραπεία για τον καρκίνο γίνεται χρήση νανοσωματιδίων
μετάλλων τα οποία θα εισχωρούν στον καρκινικό όγκο. Στη συνέχεια ο ασθενής θα
εισέρχεται σε διαρκώς μεταβαλλόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, κάτι που θα
προκαλεί ταλαντώσεις στα νανοσωματίδια με αποτέλεσμα την αύξηση της
θερμοκρασίας και την καταστροφή των γειτονικών καρκινικών κυττάρων.
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Η μεταφορά των φαρμακευτικών ουσιών μέσα στο ανθρώπινο σώμα προς τα
κύτταρα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι ουσίες να διατηρούν τις
επιθυμητές χημικές και βιολογικές τους ιδιότητες. Ταυτόχρονα, πρέπει να μην
επηρεάζουν τα υγιή κύτταρα που συναντούν μέσα στο σώμα, ώστε να αποφεύγονται
οι παρενέργειες, ενώ θα πρέπει να ξεπερνούν τα βιολογικά εμπόδια που βρίσκονται
στο δρόμο τους. Τέλος, όταν το φάρμακο φτάσει στον στόχο, θα πρέπει να
απελευθερωθεί στην κατάλληλη αναλογία ώστε να είναι αποτελεσματικό. Αυτή η
διαδικασία, θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί με τη χρήση των νανοϋλικών που θα
βοηθούσε σε ταχύτερη και χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες θεραπεία ασθενειών (Cho
et al., 2008). Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να αντιμετωπιστούν σοβαρές
νευρολογικές ασθένειες, όπως η νόσος Parkinson, η νόσος Huntington και η νόσος
Alzheimer, καθώς θα μεταφέρεται η φαρμακευτική ουσία κατευθείαν στο κεντρικό
νευρικό σύστημα και στον εγκέφαλο ξεπερνώντας τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό
(blood-brain barrier) (Ulbrich et al., 2009; Abbott et al., 2010).
Νέα

είδη

νανοϋλικών

αξιολογούνται

ως

επικαλύμματα

τεχνητών

εμφυτευμάτων που θα βελτιώνουν την αντοχή και τη διάρκεια ζωής τους. Για
παράδειγμα, τα νανοπολυμερή (nanopolymers) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
επικάλυψη συσκευών που έρχονται σε επαφή με το αίμα, όπως τεχνητές καρδιές και
καθετήρες, προσφέροντας προστασία από τη δημιουργία θρόμβων. Επίσης, η
νανοτεχνολογία υπόσχεται προσωρινά εμφυτεύματα, που βιοδιασπώνται και δεν
χρειάζονται επέμβαση για να αφαιρεθούν. Τέλος, υποδόρια τσιπ με μέγεθος μερικών
νανομέτρων έχουν ήδη δημιουργηθεί ώστε να παρακολουθούν διαρκώς τις βασικές
παραμέτρους του ανθρώπινου σώματος, όπως η πίεση, η θερμοκρασία και τα
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

3.5.2: Εφαρμογές στη γεωργία και την τεχνολογία τροφίμων
Η σύγκλιση της νανοτεχνολογίας με τη βιοτεχνολογία θα έχει ως αποτέλεσμα τη
ριζική αλλαγή στις τεχνολογίες παραγωγής τροφίμων και στη γεωργία στα επόμενα
20 χρόνια. Στο εμπόριο διατίθενται ήδη προϊόντα διατροφής που περιέχουν
πρόσθετα
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παρασιτοκτόνα που περιέχουν νανοϋλικά βοηθούν στη βελτίωση της γεωργικής
παραγωγής πωλούνται ήδη στην αγορά (Shrivastava and Dash, 2009). Πολλές
πολυεθνικές εταιρείες επενδύουν στη νανοτεχνολογία και για τη παραγωγή
βελτιωμένων διατροφικών προϊόντων.
Η γερμανική εταιρεία BASF, για παράδειγμα, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι πολλές
βιταμίνες, ενώ είναι αδιάλυτες στο νερό, μπορούν εύκολα να ανακατευτούν με κρύο
νερό όταν έχουν τη μορφή νανοσωματιδίων. Πολλοί χυμοί και αναψυκτικά
περιέχουν αυτά τα ειδικά κατασκευασμένα πρόσθετα.
Οι ανακαλύψεις στην αποκωδικοποίηση και στην ανάλυση του DNA θα δώσουν τη
δυνατότητα στις γεωργικές επιχειρήσεις να προβλέψουν, να ελέγξουν και να
βελτιώσουν την παραγωγή. Ο συνδυασμός της γνώσης του DNA και της
νανοτεχνολογίας θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα διατροφικά συστήματα και
τρόφιμα πιο θρεπτικά, πιο ανθεκτικά αλλά και πιο φθηνά. Τα πιο γνωστά
επιτεύγματα της νανοτεχνολογίας σε αυτόν τον τομέα, όπως αναφέρονται από τους
Shrivastava και Dash (2009), είναι τα εξής:
§

Φυτοφάρμακα: Οι αγροτοχημικές εταιρείες Monsanto, Syngenta και BASF
κατασκευάζουν παρασιτοκτόνα που περιέχονται σε νανοκάψουλες ή που
έχουν κατασκευαστεί με νανοσωματίδια. Με αυτόν τον τρόπο τα
παρασιτοκτόνα μπορούν πιο εύκολα να απορροφηθούν από τα φυτά.

§

Ζωοτροφές: Ερευνητές του Clemson University στις ΗΠΑ προσθέτουν στις
ζωοτροφές των κοτόπουλων νανοσωματίδια βιοδραστικού πολυστυρενίου, τα
οποία

καταπολεμούν

τα

βακτήρια,

ως

εναλλακτικό

των

χημικών

αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πτηνοτροφίας.
§

Τρόφιμα: Μεγάλες εταιρίες τροφίμων, όπως η Kraft, η Nestle, η Unilever και
άλλες, χρησιμοποιούν τη νανοτεχνολογία για να αλλάξουν τη δομή των
τροφίμων, δημιουργώντας ποτά που περιέχουν νανοκάψουλες που αλλάζουν
χρώμα και γεύση ή παράγοντας παγωτά που με τη χρήση νανοσωματιδίων
βελτιώνεται η υφή τους.
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Τυποποίηση: Οι εταιρείες τροφίμων χρησιμοποιούν νανοσωματίδια για την
κατασκευή νέων συσκευασιών για τρόφιμα, οι οποίες αφενός θα
επιμηκύνουν το χρόνο ζωής των προϊόντων, αφετέρου θα αλλάζουν χρώμα
στην περίπτωση χαλασμένων ή ληγμένων τροφίμων, προειδοποιώντας με
αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές.

§

Ασφάλεια τροφίμων: Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Wisconsin
χρησιμοποίησαν βακτηριακά κύτταρα και με τη χρήση νανοτεχνολογίας
δημιούργησαν μικροσκοπικά βιο-ηλεκτρονικά κυκλώματα, τα οποία στο
μέλλον μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίζουν βακτήρια, τοξίνες
και πρωτεΐνες.

3.5.3: Εφαρμογές στην επιστήμη υλικών και τις κατασκευές
Τα νέα υλικά που θα συνδυάζουν τη νανοτεχνολογία με τα παραδοσιακά δομικά
υλικά όπως ο χάλυβας, το σκυρόδεμα, το γυαλί και το πλαστικό θα βελτιώσουν
σημαντικά την επίδοση και την αντοχή των οικοδομών. Οι οικοδομικές κατασκευές
θα γίνουν πολύ πιο ανθεκτικές σε καταστροφές από σεισμούς, πυρκαγιές ή καιρικά
φαινόμενα. Εκτός από τα νέα υλικά, η νανοτεχνολογία υπόσχεται τη δημιουργία
ασύρματων νανοαισθητήρων που θα χρησιμοποιούνται σε μεγάλα οικοδομικά έργα
όπως

γέφυρες,

αυτοκινητόδρομοι

και

φράγματα.

Οι

νανοαισθητήρες

θα

τοποθετούνται μέσα στην κατασκευή και θα επιτρέπουν την παρακολούθηση
σημαντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ακεραιότητα της οικοδομής όπως οι
κραδασμοί, ο πάγος, η διάβρωση, η κίνηση των αυτοκινήτων. Με αυτόν τον τρόπο
θα επιτρέπεται η ανθρώπινη παρέμβαση για την επισκευή μικροφθορών, κάτι που θα
κάνει τις κατασκευές ακόμα πιο ασφαλείς.

3.5.4: Εφαρμογές στο περιβάλλον
Οι περιβαλλοντικές εφαρμογές είναι επίσης ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο χρήσεων
της νανοτεχνολογίας. Η νανο-αποκατάσταση (nano-remediation) μπορεί να μειώσει
σημαντικά τη συγκέντρωση ρύπων και μάλιστα αυτό μπορεί να γίνει επί τόπου (in
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situ). Επίσης, είναι δυνατή η μετατροπή και ο μετασχηματισμός μολυσματικών και
τοξικών ουσιών που βρίσκονται στο έδαφος, στο υπέδαφος ή στο νερό χωρίς να
απαιτούνται οι χρονοβόρες και ακριβές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα. Για
παράδειγμα, τα νανοσωματίδια του σιδήρου μπορούν να απομακρύνουν χημικά και
τοξίνες από το νερό και το έδαφος. Κάποια νανοϋλικά, από την άλλη, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως υπερευαίσθητοι δείκτες που θα μαρτυρούν μια ενδεχόμενη
ρύπανση του περιβάλλοντος. Τέλος, κάποια νανοσωματίδια πιθανότατα να λύσουν
και το πρόβλημα της έλλειψης καθαρού πόσιμου νερού, καθώς θα μπορούν να
υποκαταστήσουν τις δαπανηρές διαδικασίες της αφαλάτωσης. Η νανοτεχνολογία
ενδεχομένως να αποδειχθεί χρήσιμη και στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής,
καθώς νανοσωματίδια διοξειδίου του δημητρίου (CeO2) όταν προστεθούν στη
βενζίνη φαίνεται να μειώνουν την εκπομπή υδρογονανθράκων από τους κινητήρες
εσωτερικής καύσης.

3.6: Πιθανοί κίνδυνοι και επιπτώσεις της νανοτεχνολογίας
Όσες συζητήσεις γίνονται για τις μελλοντικές ευεργετικές εφαρμογές της
νανοτεχνολογίας, άλλες τόσες είναι και οι συζητήσεις για τους πιθανούς κινδύνους
στην υγεία και στο περιβάλλον που απορρέουν από τις εφαρμογές της. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι λόγοι που κάνουν τα νανοσωματίδια και τα άλλα νανοϋλικά
ενδιαφέροντα από τεχνολογικής άποψης, είναι οι ίδιοι που τα κάνουν να αποτελούν
μια νέα κατηγορία πιθανών τοξικών και επιβλαβών ουσιών. Έχοντας μάλιστα στο
μυαλό το μεγάλο εύρος των εφαρμογών τους σε πολλούς διαφορετικούς τομείς,
μέρος των οποίων παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα υποκεφάλαια, είναι σχεδόν
αυταπόδεικτο, ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη νανοτεχνολογία συνθέτουν ένα
ευρύ και ανομοιογενές πεδίο. Τα αποτελέσματα κάποιων αρχικών ερευνών που
έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι κάποια νανοσωματίδια φαίνεται να
έχουν τοξικές και επιβλαβείς ιδιότητες. Οι πρώτες ενδείξεις για τις πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις των νανοσωματιδίων σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με την υγεία
όσο και με το περιβάλλον, δεν έχουν αξιολογηθεί από τις κατά τόπους αρμόδιες
ρυθμιστικές και κανονιστικές αρχές ώστε να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και
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αναθεώρηση των προδιαγραφών ασφαλείας, τόσο των αγαθών όσο και των
διαδικασιών παραγωγής και απόρριψής τους. Και αυτό, ενώ ήδη κυκλοφορούν στην
αγορά προϊόντα νανοτεχνολογίας που δεν φέρουν καμία ένδειξη για τη σύσταση
τους, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να τα χρησιμοποιούν ανυποψίαστοι χωρίς να
γνωρίζουν τις πιθανές συνέπειες. Προς το παρόν, η έκθεση του πληθυσμού σε
νανοσωματίδια και νανοϋλικά που προέρχονται από τα προϊόντα νανοτεχνολογίας
και από την παραγωγική διαδικασία αυτών είναι πολύ μικρή. Στα επόμενα χρόνια,
όμως, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα εκτίθενται σε αυτά, είτε μέσω της
κατανάλωσης προϊόντων είτε μέσω τυχαίας απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον.

3.6.1: Επιπτώσεις των νανοσωματιδίων στην ανθρώπινη υγεία
Η τοξικότητα που παρουσιάζουν μερικά νανοσωματίδια, σύμφωνα με κάποιες
έρευνες, είναι μόνο το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλα, αφορά την ευκολία με
την οποία τα νανοσωματίδια, λόγω του μικρού μεγέθους, μπορούν να μετακινηθούν
μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Για να γίνει αντιληπτό αυτό, παρατίθεται ένα
παράδειγμα που αναφέρεται σε μία έκθεση των Lloyd’s σχετικό με τους κινδύνους
της νανοτεχνολογίας: Η αναλογία ενός νανοσωματιδίου μεγέθους 2nm με ένα ερυθρό
αιμοσφαίριο είναι ίση με την αναλογία ενός ανθρώπου με την πόλη του Λονδίνου
(Maynard and Rejeski, 2009). Ακόμα και η πιο αδιαπέραστη κυτταρική μεμβράνη,
θα μπορούσε να εμποδίσει μόνο τα νανοσωματίδια που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος.
Τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να εισέλθουν στα κύτταρα με άγνωστες συνέπειες.
Επιπροσθέτως, τα μικρότερα σωματίδια θα μπορούσαν να περάσουν και τον
αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να εισέλθουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Καθώς
λοιπόν τα σωματίδια αυτά μπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω
της αναπνοής, μέσω του δέρματος ή μέσω της τροφής, είναι πιθανό να φτάσουν σε
ζωτικά όργανα και πιθανότατα να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο
οργανισμό (Lewinski et al., 2008).
Αρκετά ανησυχητική για τους επιστήμονες φαίνεται να είναι η εισπνοή των
νανοϋλικών και ειδικά των νανοσωλήνων άνθρακα. Λόγω σχήματος μπορούν να
τραυματίσουν τους πνεύμονες όπως οι ίνες του αμιάντου, προκαλώντας παρόμοια
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προβλήματα του αναπνευστικού με το θανατηφόρο ορυκτό, όπως είδαμε σε
προηγούμενο κεφάλαιο. Τουλάχιστον μία έρευνα έως σήμερα τεκμηριώνει την
πρόωρη εμφάνιση διαφόρων πνευμονολογικών ασθενειών σε γυναίκες εργάτριες
μιας κινέζικης βιομηχανίας νανοϋλικών (Song et al., 2009).
Η διείσδυση νανοσωματιδίων μέσω του δέρματος είναι πιθανή, ωστόσο αυτό
εξαρτάται από το μέγεθος και τις ιδιότητες των εκάστοτε σωματιδίων, καθώς και
από το σημείο του δέρματος με το οποίο θα έρθουν σε επαφή. Αν τελικά
διεισδύσουν μέσω του δέρματος ενδέχεται να διευκολύνουν την παραγωγή
οξειδωτικών ριζών το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των κυττάρων. Τα
νανοσωματίδια του διοξειδίου του τιτανίου, τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται σε
αντηλιακά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, φαίνεται, σύμφωνα με έρευνες, ότι δεν
διεισδύουν στο δέρμα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ότι ισχύει το ίδιο για επιδερμίδες
που έχουν υποστεί κάποιον τραυματισμό ή κάποιο έγκαυμα από τον ήλιο ή πάσχουν
από δερματικές παθήσεις.
Η συμπεριφορά των νανοσωματιδίων μέσα στο ανθρώπινο σώμα και η ευχέρειά τους
να μετακινηθούν, εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε
σωματιδίου, όπως η σύσταση και η επιφάνεια. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες
που δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί, σχετικά με τη συμπεριφορά συγκεκριμένων
νανοσκοπικών σωματιδίων και υλικών. Για παράδειγμα, δεν είναι σαφές εάν και
ποια νανοσωματίδια μπορούν να περάσουν από την έγκυο μητέρα στο έμβρυο μέσω
του πλακούντα και τι θα μπορούσε να προκαλέσει αυτό.
Εκτός από την τοξικότητα, τα νανοσωματίδια που έχουν εισχωρήσει μέσα στα
κύτταρα δημιουργούν ένα πεδίο κινδύνων από την αλληλεπίδρασή τους με κάποια
μέρη των κυττάρων, όπως τα ριβοσωμάτια και το DNA, το οποίο μπορεί να έχει
απρόβλεπτες και δυσάρεστες συνέπειες.
Για την πλειοψηφία των νανοσωματιδίων τα τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά
δεδομένα που απαιτούνται για μια ανάλυση των πιθανών κινδύνων δεν υπάρχουν.
Ακόμα και αν οι λεπτομέρειες δεν είναι ακόμα σαφείς, είναι προφανές ότι η
αλληλεπίδραση με το σώμα θα εξαρτηθεί από διάφορες παραμέτρους όπως η χημική
σύσταση, το μέγεθος, η επιφάνεια και η βιοσυσσωρευσιμότητα. Κατά συνέπεια,
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μέχρι να εδραιωθεί μια ενιαία θεωρία για τις επιδράσεις των νανοσωματιδίων στην
υγεία, κάθε νανοσωματίδιο θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση.

3.6.2: Νανοσωματίδια και περιβάλλον
Καθώς οι βιομηχανίες θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη νανοτεχνολογία
στην

παραγωγική

απελευθερωθούν

τα

διαδικασία,

είναι

νανοσωματίδια

δυστυχώς
στο

θέμα

περιβάλλον.

χρόνου
Οι

μέχρι

πιθανοί

να

τρόποι

περιλαμβάνουν:
1. Διαρροή κατά τη διάρκεια της παραγωγής, της μεταφοράς και της
αποθήκευσης των τελικών ή των ενδιάμεσων προϊόντων.
2. Διαρροή από τα απόβλητα.
3. Απελευθέρωση κατά τη διάρκεια της χρήσης προϊόντων νανοτεχνολογίας.
4. Διάχυση, μεταφορά και μετασχηματισμός στον αέρα, στο έδαφος και στο
νερό.
Ενώ μερικά νανοσωματίδια, όπως είδαμε σε προηγούμενο υποκεφάλαιο, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, κάποια άλλα ενδέχεται να
είναι επιβλαβή, εφόσον απελευθερωθούν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Για
παράδειγμα, νανοσωματίδια του αργύρου χρησιμοποιούνται ήδη σε προϊόντα λόγω
της αντιβακτηριδιακής τους δράσης. Ωστόσο, αν απελευθερωθούν σε μια έκταση,
ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τους μικροοργανισμούς του εδάφους και του
αέρα που είναι απαραίτητοι για την οικολογική υγεία. Επίσης, οι επιστήμονες
εκφράζουν φόβους ότι η συγκέντρωση νανοσωματιδίων σε μικροοργανισμούς είναι
πιθανό να επηρεάσει την τροφική αλυσίδα με συνέπεια να προκαλέσει κινδύνους σε
φυτά και σε ζώα.
Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, οι συνέπειες στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα
από τα νανοσωματίδια εξαρτώνται από το είδος και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε
νανοσωματιδίου. Μέχρι στιγμής μόνο λίγες μελέτες για αυτό το θέμα έχουν
εκπονηθεί.
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νανοσωματιδίων στους υδρόβιους οργανισμούς έδειξε ότι η έκθεση σε φουλερένια
προκαλεί μείωση της γονιμότητας θαλάσσιων οργανισμών. Επίσης, άλλες μελέτες
υποστηρίζουν ότι υψηλές συγκεντρώσεις νανοσωματιδίων χαλκού, καθώς και άλλων
μετάλλων, προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες σε ζωτικά όργανα των ψαριών
(Griffitt et al., 2007; Griffitt et al., 2008).

3.7: Συμπεράσματα
Είναι γεγονός, ότι στην παρούσα φάση, για κάθε ερώτημα που απαντάνε οι
επιστήμονες σχετικά με τις μελλοντικές εφαρμογές της νανοτεχνολογίας και τα
οφέλη προς την κοινωνία, δημιουργούνται πολλαπλάσια νέα ερωτήματα για τους
πιθανούς κινδύνους από τη χρήση νανοσωματιδίων και άλλων νανοϋλικών.
Αναμφίβολα, μια δίκαιη αποτίμηση κάθε νέας τεχνολογίας πρέπει να λαμβάνει υπ’
όψιν τόσο τη θετική συνεισφορά στην κοινωνία, όσο και τους πιθανούς κινδύνους
που πηγάζουν από αυτήν.
Όπως είδαμε παραπάνω, οι καινοτομίες και οι εφαρμογές που υπόσχεται η
νανοτεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο το κοινωνικό
σύνολο. Η καταπολέμηση ασθενειών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών, η
παροχή καθαρού πόσιμου νερού και η αποθήκευση ενέργειας είναι μόνο μερικές από
τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Ταυτόχρονα, οι ευκαιρίες που δημιουργούνται
για οικονομικά οφέλη, θέσεις εργασίας και καλύτερο βιοτικό επίπεδο είναι πάρα
πολλές, αλλά αυτή τη στιγμή η κοινωνία δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Από
την άλλη πλευρά, οι επιστήμονες δεν είναι ακόμα σε θέση δώσουν σαφή απάντηση
για τους κινδύνους από τη χρήση της νανοτεχνολογίας, καθώς τα αποτελέσματα
κάποιων ερευνών διαψεύδονται από τα αποτελέσματα άλλων ερευνών.
Η διεξαγωγή επιστημονικών μελετών στο προσεχές χρονικό διάστημα και η
δημιουργία ξεκάθαρης εικόνας για το αν και πώς επηρεάζεται η υγεία και το
περιβάλλον από συγκεκριμένα νανοσωματίδια και νανοϋλικά θα λειτουργήσει υπέρ
της ανάπτυξης των εφαρμογών της νανοτεχνολογίας. Αυτό θα συμβεί γιατί η
κοινωνία θα σχηματίσει μία δίκαιη άποψη και θα αποδεχθεί τη νανοτεχνολογία και
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τις εφαρμογές της, την ίδια ώρα που οι κίνδυνοι θα είναι γνωστοί, σαφείς και θα
παραμένουν υπό έλεγχο.
Όσο το πεδίο των κινδύνων της νανοτεχνολογίας παραμένει ακατανόητο, γεννώντας
διαρκώς ερωτήματα για την ασφαλή χρήση της και μέχρι να απαντηθούν αυτά τα
ερωτήματα, η ασφαλιστική βιομηχανία θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή
επαγρύπνηση. Από τη μία πλευρά, η δημιουργία μιας νέας προς ασφάλιση αγοράς,
αυτή της νανοτεχνολογίας, αναμένεται να αποφέρει σημαντικά κέρδη και ευκαιρίες
ανάπτυξης στις ασφαλιστικές εταιρείες. Από την άλλη, όμως, τα χαρακτηριστικά
της, καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι που κρύβονται πίσω από αυτή, μοιάζουν σε
πολλά σημεία με την ιστορία του αμιάντου που αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο.
Για αυτό το λόγο, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να είναι διαρκώς
ενημερωμένοι και ευθυγραμμισμένοι με τις εξελίξεις στο χώρο της νανοτεχνολογίας,
καθώς και με τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν και πιθανότατα βρίσκονται ή
θα βρεθούν στο χαρτοφυλάκιό τους. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται ακριβώς
αυτό: η νανοτεχνολογία ως αναδυόμενος κίνδυνος για την ασφαλιστική βιομηχανία,
οι τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων και οι πρώτες
αντιδράσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
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4.1: Αναδυόμενοι κίνδυνοι στην ασφάλιση
Με τον όρο αναδυόμενοι κίνδυνοι (emerging risks) στην ασφάλιση ονομάζουμε τους
αναπτυσσόμενους ή και μεταβαλλόμενους κινδύνους, οι οποίοι είναι δύσκολο να
προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν και ενδεχομένως να έχουν μεγάλο
αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών εταιρειών (Maynard and Rejeski,
2009). Στη μεγάλη πλειοψηφία τους, τέτοιοι κίνδυνοι δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί,
ωστόσο ενδέχεται να έχουν ραγδαία εξέλιξη και να επηρεάσουν πολλούς τομείς της
κοινωνίας, κατά συνέπεια και αυτόν της ασφάλισης.
Αντίθετα με τους γνωστούς κινδύνους, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι δεν είναι πάντα
απόλυτα κατανοητοί. Ταυτόχρονα η μη ύπαρξη ιστορικών στατιστικών στοιχείων
κάνει πολύ δύσκολη την ασφάλισή τους, καθώς δεν μπορούν να προσδιοριστούν οι
όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαλλαγές και τα ασφάλιστρα, που είναι απαραίτητα
«συστατικά» για τη σύναψη ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Κίνδυνοι με τέτοια χαρακτηριστικά υπάρχουν στα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστών,
τις περισσότερες περιπτώσεις ακούσια, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Έτσι, οι
αναλογιστικές μελέτες, η τιμολόγηση, η αποθεματοποίηση, η ανάληψη του κινδύνου
(underwriting), η σύνταξη των όρων και των εξαιρέσεων του συμβολαίου έχουν γίνει
χωρίς τη γνώση και την αναγκαία πληροφόρηση για την εκτίμηση των
συγκεκριμένων κινδύνων. Το μεγάλο πρόβλημα για την ασφαλιστική βιομηχανία θα
προκύψει όταν οι αναδυόμενοι κίνδυνοι κάνουν φανερή την παρουσία τους,
δημιουργώντας ζημιές και γεννώντας απαιτήσεις που δεν είχαν προηγουμένως
προβλεφθεί και κατά συνέπεια δεν είχαν αξιολογηθεί από τους ασφαλιστές.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αναδυόμενου κινδύνου του παρελθόντος, είναι ο
αμίαντος. Οι κίνδυνοι που σχετίζονταν με τον αμίαντο είχαν παρεισφρήσει στα
χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών εταιρειών, χωρίς να έχουν αξιολογηθεί. Όταν
αποδείχθηκε η σχέση του ορυκτού με συγκεκριμένες ασθένειες, ήταν πλέον αργά για
τους ασφαλιστές που υποχρεώθηκαν σε καταβολή μεγάλων αποζημιώσεων για έναν
κίνδυνο που ασφάλιζαν χωρίς να τον γνωρίζουν, γεγονός που οδήγησε στο χείλος
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της χρεοκοπίας μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως οι Lloyd’s. Στις μέρες
μας η ασφαλιστική αγορά αντιμετωπίζει το φάσμα νέων αναδυόμενων κινδύνων,
όπως η κλιματική αλλαγή, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από τη χρήση των κινητών
τηλεφώνων, η βιοτεχνολογία και οι γενετικά τροποποιημένες τροφές, οι ψηφιακοί
κίνδυνοι (digital and cyber risks) και η νανοτεχνολογία.

4.2: Ασφαλιστικές εταιρείες και νανοτεχνολογία
Το θέμα της νανοτεχνολογίας έχει απασχολήσει τα τελευταία πέντε χρόνια τους
μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς οργανισμούς του κόσμου.
Πολλοί από αυτούς (Allianz, ACE Group, Lloyd’s, Swiss Re, Munich Re, Gen Re)
έχουν ήδη προβεί σε έκδοση ειδικών εκθέσεων που εκτιμούν τις θετικές συνέπειες,
αλλά και τους πιθανούς κίνδυνους στην ασφαλιστική βιομηχανία από τη νέα
τεχνολογία (Hett, 2004; Lloyd's, 2007). Σε όλες αυτές τις εκθέσεις αναγνωρίζονται
τα πλεονεκτήματα της νανοτεχνολογίας για την κοινωνία και τα οφέλη της προς την
ασφάλιση. Κυρίως, όμως, εκφράζονται οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί των
οργανισμών αυτών σχετικά με τους αναδυόμενους κινδύνους που πηγάζουν από τη
χρήση και τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλιστική βιομηχανία. Στις εκθέσεις
προτείνονται επίσης διαφορετικές λύσεις για τη διαχείριση των κινδύνων της
νανοτεχνολογίας, ωστόσο, σε αυτό που συμφωνούν όλοι οι συγγραφείς είναι ότι οι
ασφαλιστές θα πρέπει να μάθουν να πορεύονται με την αβεβαιότητα των κινδύνων
της νανοτεχνολογίας για τα επόμενα χρόνια (Hett, 2004; Lloyd's, 2007).

4.3: Ευκαιρίες και οφέλη στην ασφάλιση
Όσο οι εφαρμογές και οι χρήσεις της νανοτεχνολογίας πληθαίνουν και επεκτείνονται
σε περισσότερα πεδία, οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις που θα σχετίζονται με την
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη μεταφορά προϊόντων
νανοτεχνολογίας θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Αυτές οι νέες επιχειρήσεις
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θα αποτελέσουν μια πηγή εργασιών, μια νέα κατηγορία πελατών προς ασφάλιση,
αυξάνοντας τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών.
Ταυτόχρονα, η νανοτεχνολογία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη και κέρδη στις
ασφαλιστικές εταιρείες από την άποψη ότι τα νέα υλικά και προϊόντα, θα είναι
περισσότερο ανθεκτικά και πιο ασφαλή. Επίσης, η χρήση της νανοτεχνολογίας θα
μπορούσε να βελτιώσει τις σύγχρονες τεχνικές και διαδικασίες σε πολλά πεδία στα
οποία εφαρμόζεται.
Για παράδειγμα, τα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να κατασκευαστούν από υλικά πιο
ανθεκτικά, που απορροφούν περισσότερους κραδασμούς, μειώνοντας τις υλικές
ζημιές και την πιθανότητα τραυματισμών σε ένα ατύχημα. Επίσης, στις οικοδομικές
κατασκευές τα νέα δομικά υλικά θα μπορούσαν να μειώσουν τις πιθανότητες
καταστροφής από σεισμό, πυρκαγιά ή διάβρωση. Εφόσον αποδειχθεί ασφαλής, η
διαδικασία

καθαρισμού

του

περιβάλλοντος με τη χρήση εξειδικευμένων

νανοσωματιδίων θα είναι πιο οικονομική και πολύ πιο απλή. Η ιατρική και η
φαρμακευτική θα αποκτήσουν νέες θεραπευτικές μεθόδους οι οποίες θα μειώσουν τα
νοσοκομειακά έξοδα και το κόστος των φαρμάκων. Επίσης, θα δημιουργηθούν
διαγνωστικές τεχνικές με πιο ακριβή αποτελέσματα, τα οποία αφενός θα βοηθήσουν
στην ταχύτερη ίαση ασθενειών, αφετέρου θα προσφέρουν καλύτερα και πιο ποιοτικά
στατιστικά δεδομένα στις ασφαλιστικές για ανάλυση και καλύτερη τιμολόγηση.
Όπως γίνεται αντιληπτό, τα παραπάνω παραδείγματα θα έχουν ως αποτέλεσμα τόσο
τη μείωση του πλήθους των ζημιών, όσο και τη μείωση του ύψους των
αποζημιώσεων σε αρκετούς ασφαλιστικούς κλάδους. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο
στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών. Επιπροσθέτως, η μείωση των ζημιών
θα οδηγούσε μεσοπρόθεσμα σε μείωση των ασφαλίστρων στις συγκεκριμένες
καλύψεις, κάτι που θα έκανε την ασφάλιση πιο ελκυστική και πιο προσιτή,
αυξάνοντας τις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων και κατά συνέπεια τα κέρδη των
εταιρειών.
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4.4: Οι κίνδυνοι της νανοτεχνολογίας ως πηγή αβεβαιότητας
Όπως είναι γνωστό, οι ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να ποσοτικοποιήσουν
τους κινδύνους που ασφαλίζουν, συλλέγουν στατιστικά ιστορικά στοιχεία,
πληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, στοιχεία σχετικά με την
πιθανότητα επέλευσης, τη συχνότητα και τη σφοδρότητα. Τα δεδομένα αυτά
μελετώνται και χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πολιτική
αποδοχής και ασφάλισης κάθε κινδύνου. Παραδείγματα αποτελούν η ασφάλιση
αυτοκινήτων, η ασφάλιση κατοικιών ή επιχειρήσεων. Η έκθεση σε τέτοιους
κινδύνους και οι ζημιές που προέρχονται από αυτούς ενδεχομένως να μεταβάλλονται
χρόνο με το χρόνο. Όμως, τα στοιχεία αυτά συλλέγονται, αναλύονται και
αξιοποιούνται στη μελλοντική πολιτική ανάληψης κινδύνων, στην τιμολόγηση και
στην αποθεματοποίηση. Αυτό τελικά εξασφαλίζει την κεφαλαιακή επάρκεια, τη
βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη των ασφαλιστικών οργανισμών.
Αντιθέτως, οι κίνδυνοι της νανοτεχνολογίας, που πηγάζουν από τις πιθανές
επιπτώσεις μερικών νανοσωματιδίων και νανοϋλικών στην υγεία και στο
περιβάλλον, βρίσκονται, προς το παρόν, εκτός των ορίων της σιγουριάς που
παρέχουν οι αναλογιστικές μελέτες και οι τεχνικές αξιολόγησης. Τα χαρακτηριστικά
των κινδύνων της νανοτεχνολογίας είναι άγνωστα, ιστορικά και στατιστικά στοιχεία
δεν υπάρχουν και η γνώση για αυτούς μεταβάλλεται διαρκώς και για αυτό
λογίζονται ως αναδυόμενοι κίνδυνοι. Έτσι, καθώς η ασφαλιστική αγορά δεν είναι σε
θέση να ποσοτικοποιήσει τους συγκεκριμένους κινδύνους, θα πρέπει να μάθει να
αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα της νανοτεχνολογίας και να διαχειρίζεται σενάρια
πιθανών ζημιών.

4.5: Σενάρια πιθανών ζημιών
Δεδομένου ότι η νανοτεχνολογία θα διεισδύσει σε πολυάριθμες βιομηχανίες στα
επόμενα χρόνια, αναπόφευκτα οι κίνδυνοι που πηγάζουν από αυτήν θα αποτελούν
ακούσια ή εκούσια μέρος του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών εταιρειών.
Υπάρχουν πολλά σενάρια πιθανών ζημιών οι οποίες μπορούν να προκύψουν από
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τους κινδύνους της νανοτεχνολογίας. Οι πιθανότητες επαλήθευσης αυτών των
σεναρίων, καθώς και ο αντίκτυπος που θα έχουν, είναι δυστυχώς άγνωστα. Ωστόσο,
δεν είναι αποκυήματα επιστημονικής φαντασίας, αντιθέτως είναι πολύ πιθανό να
συμβούν και για αυτό θα πρέπει οι ασφαλιστές να αναλογιστούν πώς τα σενάρια
αυτά θα «χτυπήσουν» συγκεκριμένες καλύψεις των ασφαλιστηρίων. Ακολουθούν
μερικά ενδεικτικά παραδείγματα, καθώς και οι καλύψεις που θα μπορούσαν να
ενεργοποιηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Για ευκολία στην κατανόηση έχουν
χρησιμοποιηθεί ως παραδείγματα μόνο οι συνηθισμένες καλύψεις που απαντώνται
στα συμβόλαια της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς:
1. Ρύπανση του περιβάλλοντος από διαρροή σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας
παραγωγής νανοσωματιδίων ή από τη λανθασμένη διαχείριση αποβλήτων
που περιέχουν νανοϋλικά. Σε περίπτωση επαλήθευσης αυτού του σεναρίου,
θα ενεργοποιηθεί η κάλυψη της Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης και οι
ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις στις
ασφαλισμένες βιομηχανίες για έξοδα καθαρισμού εδάφους, υπεδάφους,
υπέργειων

και

υπόγειων

υδάτινων

σωμάτων,

καθώς

επίσης

και

προστατευόμενων βιότοπων και προστατευόμενων ειδών.
2. Εργάτες

και

υπάλληλοι

βιομηχανίας

παραγωγής

ή

επεξεργασίας

νανοσωματιδίων εμφανίζουν χρόνιες ασθένειες που προκαλούνται από τη
συχνή έκθεση σε αυτά. Η κάλυψη της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης
ενεργοποιείται καθώς εγείρονται απαιτήσεις από τους εργαζόμενους για
σωματικές και ηθικές βλάβες.
3. Οι Αρχές υποχρεώνουν μια επιχείρηση για ανάκληση των προϊόντων της από
την αγορά, λόγω φόβων για την ασφάλεια των καταναλωτών. Σε αυτό το
σενάριο λειτουργεί η κάλυψη της Ανάκλησης Προϊόντος με την ασφαλιστική
εταιρεία να αποζημιώνει για τα έξοδα της ανάκλησης των επικίνδυνων
προϊόντων από την αγορά. Πέρα από αυτό, εφόσον υπάρχει η επέκταση της
Διαχείρισης Κρίσεων, η εταιρεία θα αναλάμβανε και τα έξοδα για τις
υπηρεσίες που πρέπει να προσφερθούν στην ασφαλισμένη επιχείρηση για τη
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διαχείριση της κρίσης που θα προέκυπτε ως αποτέλεσμα της ανάκλησης των
προϊόντων της.
4. Κάτοικοι περιοχών που γειτνιάζουν με εργοστάσια παραγωγής ή/και
επεξεργασίας νανοϋλικών νοσούν από σοβαρές ασθένειες που αποδίδονται
στην επί σειρά ετών εισπνοή νανοϋλικών που διαρρέουν από τις
εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Οι κάτοικοι στρέφονται εναντίον των
υπαίτιων εργοστασίων και βιομηχανιών και ζητούν αποζημιώσεις για
σωματική και ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη και υλικές ζημιές. Οι απαιτήσεις
αυτές ενεργοποιούν την κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης και οι
ασφαλιστικές καλούνται να καταβάλουν τις αποζημιώσεις.
5. Μετά από έρευνες αποδεικνύεται η σχέση των νανοσωματιδίων που
περιέχονται σε συγκεκριμένα προϊόντα με την εμφάνιση χρόνιων
προβλημάτων υγείας στους καταναλωτές. Αυτό ενεργοποιεί την κάλυψη της
Αστικής Ευθύνης Προϊόντος, με τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις να
αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πλήθος απαιτήσεων από τους καταναλωτές, οι
οποίες μετακυλούνται τελικά προς τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6. Μια παλαιότερη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρείας,
σχετικά με τη χρησιμοποίηση νανοσωματιδίων στην παραγωγική διαδικασία,
οδηγεί στον οικονομικό μαρασμό της, καθώς γίνονται φανερές οι συνέπειες
των συγκεκριμένων σωματιδίων στην υγεία και στο περιβάλλον. Αυτό θα
μπορούσε να προκαλέσει δικαστικές αγωγές από τους μετόχους κατά των
μελών του διοικητικού συμβουλίου για τις ευθύνες τους και να ενεργοποιηθεί
η κάλυψη της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors and Officers).
7. Αποδεικνύεται ότι συγκεκριμένα δομικά υλικά εμπλουτισμένα με νανοϋλικά,
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτηρίων, προκαλούν χρόνιες
αναπνευστικές ασθένειες σε όσους κατοικούν ή εργάζονται σε αυτά. Οι
παθόντες στρέφονται εναντίον των κατασκευαστικών εταιρειών και απαιτούν
αποζημιώσεις για τα λάθη και τις παραλείψεις τους. Αυτές με τη σειρά τους,
στρέφονται προς τους ασφαλιστές τους, ενεργοποιώντας την κάλυψη της
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.
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8. Παρουσιάζεται μια απροσδόκητη αύξηση των ποσοστών νοσηρότητας
(morbidity) και θνησιμότητας (mortality) στον γενικό πληθυσμό που
αποδίδεται στην εκτεταμένη χρήση προϊόντων νανοτεχνολογίας. Αναλόγως
με το είδος των καλύψεων στον κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, το
σενάριο αυτό θα οδηγούσε σε περισσότερες αποζημιώσεις και παροχές για
θανάτους και έξοδα νοσηλείας στους ασφαλισμένους. Με δεδομένο ότι οι
συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είχαν προηγουμένως προβλεφθεί, θα μπορούσαν
να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική κατάσταση των ασφαλιστών.
Από τα ανωτέρω ενδεικτικά παραδείγματα σεναρίων γίνεται σαφές ότι οι κίνδυνοι
της νανοτεχνολογίας θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν πολλές καλύψεις
διαφορετικών ασφαλιστικών κλάδων, κυρίως όμως του κλάδου Αστικής Ευθύνης.
Για την απόλυτη κατανόηση του πιθανού αντίκτυπου των σεναρίων αυτών, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένα μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο πλήθος ατόμων θα
εκτίθεται σε νανοσωματίδια και νανοϋλικά, ενώ οι πιθανές επιβλαβείς συνέπειες της
έκθεσης δεν θα είναι αντιληπτές άμεσα, αλλά αναμένονται να φανούν μετά από
αρκετά χρόνια, όπως συνέβη στην περίπτωση του αμίαντου. Ωστόσο, εάν αποδειχθεί
η αιτιώδης συνάφεια των νανοσωματιδίων και των νανοϋλικών με επιβλαβή
αποτελέσματα στην υγεία ή στο περιβάλλον, τότε θα ακολουθήσει μία χιονοστιβάδα
απαιτήσεων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, που μπορεί να οδηγήσει στην
οικονομική καταστροφή τους.

4.6: Τρόποι αντιμετώπισης των αναδυόμενων κινδύνων
Με τις εξελίξεις στον τομέα της νανοτεχνολογίας να είναι ραγδαίες και με τα
χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών εταιρειών να περιέχουν ήδη, έστω και χωρίς
πρόθεση, αναδυόμενους κινδύνους της νανοτεχνολογίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες
δεν πρέπει να περιμένουν τα οριστικά αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών
για να αποφασίσουν τον τρόπο που θα κινηθούν. Η προσπάθεια των ασφαλιστών
προκειμένου να διαχειριστούν τέτοιους κινδύνους (που ενδεχομένως να έχουν
παρεισφρήσει ήδη στο χαρτοφυλάκιό τους), χωρίς να διακυβεύεται η οικονομική
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κατάσταση της ασφαλιστικής επιχείρησης, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνει
τα ακόλουθα στάδια:
4.6.1: Δημιουργία ομάδων έρευνας και παρακολούθησης των εξελίξεων
Η δημιουργία μιας ομάδας η οποία θα παρακολουθούσε διαρκώς τις εξελίξεις στον
τομέα της νανοτεχνολογίας, θα συγκέντρωνε τα αποτελέσματα των επιστημονικών
ερευνών, θα εντόπιζε τους κινδύνους που βρίσκονται ήδη στο χαρτοφυλάκιο και θα
ενημέρωνε τη διοίκηση και τους αρμόδιους υπαλλήλους, θεωρείται ως το πρώτο
βήμα για την αντιμετώπιση ενός αναδυόμενου κινδύνου. Υπάρχουν πολλές
διαθέσιμες και αξιόπιστες πηγές με έρευνες που σχετίζονται με τα νανοσωματίδια
και τα νανοϋλικά, από το διαδίκτυο μέχρι τις εκθέσεις μεγάλων οργανισμών και
φορέων. Με τη συνεχή ενημέρωση και τη «μετάφραση» των αποτελεσμάτων της
έρευνας σε χρήσιμα σημεία αναφοράς για τις διαδικασίες, τις πολιτικές και τις
πρακτικές του, ένας ασφαλιστικός οργανισμός μπορεί να αισθάνεται σίγουρος ότι
είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με την εξέλιξη των αναδυόμενων κινδύνων.
4.6.2: Κατάλληλη τιμολόγηση και αύξηση αποθεμάτων
Αν και τα ιστορικά στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για την τιμολόγηση και την
αποθεματοποίηση των κινδύνων νανοτεχνολογίας δεν είναι διαθέσιμα, εντούτοις
είναι σαφές ότι τόσο τα ασφάλιστρα όσο και το απόθεμα θα πρέπει να αυξηθούν με
τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν και τα χαρακτηριστικά αυτών των κινδύνων.
Αυτό, προς το παρόν, θα μπορούσε να γίνει μόνο βάσει των σεναρίων πιθανών
ζημιών και τη συνδρομή της ομάδας έρευνας και παρακολούθησης που αναφέρθηκε
προηγουμένως.
4.6.3: Αντασφάλιση και συνεργασία με τους αντασφαλιστές
Η αντασφάλιση, ως ένα εργαλείο διασποράς ενός χαρτοφυλακίου κινδύνων, είναι
απαραίτητη για τη βιωσιμότητα μιας ασφαλιστικής επιχείρησης. Η μεταφορά ενός
μέρους ή του συνόλου των αναδυόμενων κινδύνων της νανοτεχνολογίας που
αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές προς τις αντασφαλιστικές εταιρείες είναι απαραίτητη
και δημιουργεί συνθήκες οικονομικής εξασφάλισης σε περίπτωση μεγάλων ζημιών.
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Επιπροσθέτως, είναι γεγονός ότι οι αντασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται πολύ πιο
μπροστά από τις ασφαλιστικές στο θέμα της μελέτης, της έρευνας και της
διαχείρισης των κινδύνων της νανοτεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι που μπορούν να
εκμεταλλευτούν οι ασφαλιστές για να αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση για την
αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων.
Τέλος, η συνεργασία με τους αντασφαλιστές θα μπορούσε να βοηθήσει τις
ασφαλιστικές εταιρείες και στην τιμολόγηση, καθώς θα μπορούσαν κρίνοντας από
τα αντασφάλιστρα των κινδύνων της νανοτεχνολογίας να τιμολογήσουν ορθότερα τα
ασφάλιστρα.
4.6.4: Εξαιρέσεις
Οι ασφαλιστές μπορούν θεωρητικά να εξαιρέσουν από τις καλύψεις όλες τις ζημιές
που προέρχονται από τη νανοτεχνολογία. Όσο πιο καλά ορισμένες είναι οι
εξαιρέσεις, τόσο το ρίσκο για την εταιρεία μειώνεται ή εξαλείφεται. Ωστόσο, αυτό
δεν βοηθάει τους οργανισμούς να συγκεντρώσουν στατιστικά δεδομένα, ώστε να
μπορέσουν να τιμολογήσουν και να αναλάβουν τον κίνδυνο στο μέλλον, ενώ αυτή η
προσέγγιση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για κινδύνους που λογίζονται ως «μη
ασφαλίσιμοι». Επίσης, η εισαγωγή στους όρους του συμβολαίου μιας γενικευμένης
καθολικής εξαίρεσης (blanket exclusion) για τους κινδύνους της νανοτεχνολογίας
στην ουσία θα απέκλειε τον ασφαλιστή από μια μεγάλη και διαρκώς αναπτυσσόμενη
αγορά, μια πηγή νέων εργασιών, καθώς όλο και περισσότερες βιομηχανίες και
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας.
Το ορθότερο για μια ασφαλιστική εταιρεία, αναλόγως με τη δραστηριότητα της προς
ασφάλιση επιχείρησης, είναι να εισάγει στο συμβόλαιο ειδικές εξαιρέσεις ώστε να
αποκλείσει ένα μέρος μόνο των κινδύνων, αυτούς για τους οποίους ανησυχεί
περισσότερο. Ωστόσο, όσο πιο περίπλοκη γίνεται η νανοτεχνολογία και τρόπος που
εμπλέκεται σε βιομηχανικές διαδικασίες και προϊόντα, τόσο πιο δύσκολη θα είναι
και η επιλογή, η σύνταξη και η διατύπωση των ειδικών εξαιρέσεων.
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4.6.5: Επιλογή της claims made μορφής καλύψεων
Ο ασφαλιστής θα μπορούσε επίσης να μειώσει την έκθεσή του στους κινδύνους της
νανοτεχνολογίας επιλέγοντας την claims made μορφή της κάλυψης, καταβάλλοντας
αποζημιώσεις μόνο για τις ζημιές που δηλώθηκαν εντός της περιόδου ασφάλισης,
που συνήθως είναι ένα έτος. Μια τέτοια επιλογή θα περιόριζε τις ζημιές, για ικανό
διάστημα, μέχρι δηλαδή να γίνουν πιο κατανοητοί οι κίνδυνοι της νανοτεχνολογίας.
Σε αυτό φαίνεται να συμφωνούν και οι αντασφαλιστικές Swiss Re και Gen Re σε
εκθέσεις τους σχετικές με τους κινδύνους της νανοτεχνολογίας, αφού το
συγκεκριμένο είδος συμβολαίων προστατεύει τους ασφαλιστές από τις ζημιές που
εμφανίζονται με μεγάλη καθυστέρηση (long latency period). Έτσι, σε κάθε
ανανέωση ο ασφαλιστής μπορεί να επανεξετάζει και να επανεκτιμά τους κινδύνους
έχοντας νέα δεδομένα και να αποφασίζει αν θα προσφέρει κάλυψη και με ποιους
όρους και προϋποθέσεις. Ωστόσο, με την επιλογή αυτής της μορφής συμβολαίων οι
εταιρείες θα συναντούσαν τις αντιδράσεις των ασφαλισμένων οι οποίοι είναι σαφές
ότι προτιμούν τη σιγουριά ενός per occurrence ασφαλιστηρίου.
Επίσης, άλλο ένα μειονέκτημα της claims made μορφής είναι ότι δεν μπορεί να
εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες, αφού δεν είναι αποδεκτή από την κατά τόπους
νομοθεσία. Στην Ελλάδα το τοπίο είναι κάπως θολό, καθώς ο Νόμος 2496/97 που
διέπει τις ασφαλιστικές συμβάσεις, ευνοεί την per occurrence μορφή της κάλυψης,
χωρίς όμως να απαγορεύει τα συμβόλαια claims made. Αυτό το μη ξεκάθαρο πεδίο
δεν λειτουργεί υπέρ των ασφαλιστών, καθώς, υποθετικά, ενδέχεται κάποιο
δικαστήριο να κρίνει τους όρους μιας claims made κάλυψης ως καταχρηστικούς.
Έτσι η εταιρεία θα αναγκαζόταν να καταβάλει ασφάλισμα για μια περίπτωση ζημιάς
που θεωρητικά, βάσει των claims made όρων, δεν θα έπρεπε να αποζημιωθεί. Για
αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να δέχεται και τα
claims made συμβόλαια.
4.6.6: Διαδικασία επιλογής και ανάληψης κινδύνων
Ένα πολύ σημαντικό βήμα για να κατανοήσει ο ασφαλιστής το επίπεδο του κινδύνου
με το οποίο η νανοτεχνολογία θα επιβαρύνει το χαρτοφυλάκιο, είναι η συλλογή των
κατάλληλων πληροφοριών κατά τη διαδικασία του underwriting. Για παράδειγμα,

42

Μάριος Παπαδάτος

Κεφάλαιο 4: Ασφαλιστικές προεκτάσεις

όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η ομοιότητα ορισμένων νανοσωλήνων
άνθρακα με τον αμίαντο προκαλεί ανησυχία καθώς ενδέχεται να προκαλούν
παρόμοια προβλήματα υγείας. Η ασφαλιστική εταιρεία, θα πρέπει οπωσδήποτε να
γνωρίζει αν η υποψήφια προς ασφάλιση επιχείρηση χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο
είδος νανοϋλικών στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να μπορεί να τροποποιήσει
τους όρους, τις εξαιρέσεις, τα όρια ευθύνης, τα ασφάλιστρα ή ακόμα και να αρνηθεί
την κάλυψη.
Οι διαδικασίες του underwriting για κινδύνους που σχετίζονται με τη
νανοτεχνολογία, θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρή. Οι underwriters θα πρέπει
οπωσδήποτε να έχουν λάβει απαντήσεις από τους υποψήφιους πελάτες τους σε μια
σειρά από παρόμοια με τα παρακάτω ερωτήματα, οι οποίες θα τους οδηγήσουν σε
μια πιο δίκαιη αποτίμηση των κινδύνων και σε μια σωστότερη απόφαση σχετικά με
την προσφορά ή την απόρριψη της κάλυψης:
§

Τι είδους νανοσωματίδια ή νανοϋλικά χρησιμοποιεί ή παράγει η προς
ασφάλιση επιχείρηση;

§

Ποιοι είναι οι γνωστοί κίνδυνοι και ποιοι οι πιθανοί κίνδυνοι από τα
συγκεκριμένα νανοσωματίδια ή νανοϋλικά;

§

Έχουν μελετηθεί τα συγκεκριμένα νανοσωματίδια ή νανοϋλικά ως προς την
τοξικότητά τους και το πώς επηρεάζουν την υγεία;

§

Έχουν μελετηθεί τα συγκεκριμένα νανοσωματίδια ή νανοϋλικά ως προς την
επίδρασή τους στο περιβάλλον;

§

Ακολουθεί η επιχείρηση κάποιο πρωτόκολλο συμπεριφοράς (code of
conduct) για τη διαχείριση των κινδύνων της νανοτεχνολογίας;

§

Ακολουθεί η επιχείρηση κάποιο πλαίσιο ασφαλείας ως προς τη διαχείριση
των πιθανών κινδύνων προς τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους;

§

Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνου έχει γίνει κάποια ανάλυση ολόκληρου
του κύκλου ζωής των προϊόντων της επιχείρησης;
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Ενημερώνει επαρκώς η επιχείρηση τους καταναλωτές/πελάτες της ότι τα
προϊόντα της περιέχουν νανοσωματίδια ή έχουν κατασκευαστεί με τη χρήση
νανοτεχνολογίας;

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις δίνουν στον underwriter ένα δείγμα για το
επίπεδο και την ποιότητα της διαχείρισης κινδύνων της προς ασφάλιση επιχείρησης.
Επίσης, τον βοηθούν να συμπεράνει το μέγεθος των κινδύνων που αναλαμβάνει,
απορρίπτοντας αυτούς που θεωρεί επικίνδυνους για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

4.7: Οι πρώτες αντιδράσεις των ασφαλιστικών εταιριών
4.7.1: Η πρώτη κάλυψη των κινδύνων της νανοτεχνολογίας
Η ασφαλιστική εταιρεία Lexington, η οποία ανήκει στον όμιλο της Chartis,
ανακοίνωσε στις 30 Μαρτίου 2010 το LexNanoShield (Lexington Insurance
Company, 2011). Πρόκειται για ένα ασφαλιστικό προϊόν συνδυασμένο με υπηρεσίες
και συμβουλές διαχείρισης κινδύνου, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ο
πυρήνας των εργασιών τους είναι η παραγωγή, η διανομή ή η χρήση
νανοσωματιδίων ή/και νανοϋλικών. Το συγκεκριμένο ασφαλιστικό πακέτο
περιλαμβάνει κάλυψη για:
§

Γενική Αστική Ευθύνη

§

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

§

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη Προϊόντος

§

Έξοδα Ανάκλησης Προϊόντος

§

Αστική Ευθύνη από Ανάκληση Προϊόντος

Επίσης, το LexNanoShield προσφέρει στους ασφαλισμένους νομικές, τεχνολογικές
και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν
προγράμματα

διαχείρισης

κινδύνου

εξειδικευμένα

στους

κινδύνους

της

νανοτεχνολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καλύψεις του συγκεκριμένου
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ασφαλιστικού προϊόντος είναι σε claims made μορφή και απευθύνεται μόνο σε
εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ (Lexington Insurance Company, 2011).
4.7.2: Η πρώτη εξαίρεση των κινδύνων της νανοτεχνολογίας
Τον Σεπτέμβριο του 2008 ο ασφαλιστικός οργανισμός Continental Western
Insurance Group (CWG) ανακοίνωσε την πρώτη εξαίρεση των κινδύνων της
νανοτεχνολογίας από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η σχετική ανακοίνωση μαζί με
δύο υποστηρικτικά κείμενα, που εξηγούσαν τους λόγους, δημοσιεύτηκαν στην
επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, ωστόσο λίγες ώρες μετά και ύστερα από τη
δημοσιοποίηση τους από τον οργανισμό Bureau of National Affairs (BNA), οι
σχετικοί σύνδεσμοι διεγράφησαν από την ιστοσελίδα.
Η εταιρεία δικαιολόγησε τη λογική της για τη συγκεκριμένη απόφαση ως εξής:
«Ο σκοπός της εξαίρεσης είναι η άρση της ασφαλιστικής κάλυψης για
τους – μέχρι στιγμής – άγνωστους κινδύνους που πηγάζουν από τα
προϊόντα και τις διαδικασίες που περιέχουν νανοσωλήνες. Η εξαίρεση
προστίθεται

στα

συμβόλαια

ώστε

εσείς

(σ.σ.

εννοεί

τους

ασφαλισμένους της εταιρείας) και οι πελάτες σας να είστε ενήμεροι
για την πρόθεσή μας να μην καλύπτουμε σωματικές βλάβες ή υλικές
ζημιές που προέρχονται από νανοσωλήνες που χρησιμοποιούνται σε
προϊόντα και διαδικασίες...». (Monica, 2008)
Αφορμή για την εξαίρεση ήταν η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνών που
έδειχναν πολλές ομοιότητες μεταξύ κάποιων ειδών νανοσωλήνων και του αμίαντου.
Και η ανακοίνωση κατέληγε:
«...δεν θα ήταν συνετό για εμάς να προσφέρουμε εν γνώσει μας
κάλυψη για κινδύνους που είναι προς το παρόν άγνωστοι και μη
μετρήσιμοι. Είμαστε όλοι ενήμεροι για το τι ακριβώς συνέβη με τον
αμίαντο στο παρελθόν και βλέπουμε πολλές ομοιότητες μεταξύ των
δύο θεμάτων». (Monica, 2008)
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Για να γίνει αντιληπτό το εύρος και η γενικότητα της εξαίρεσης, παραθέτουμε στο
πρωτότυπο αγγλικό κείμενο ένα μέρος της επιστολής που έστελνε η CWG στους
ασφαλιζόμενους της προκειμένου να τους ενημερώσει για την εξαίρεση:
«...This endorsement excludes bodily injury, property damage, and
personal and advertising injury related to the exposure of nanotubes
and nanotechnology in any form. This include the use of, consumption
of, ingestion of, inhalation of, absorption of, contact with, existence
of, presence of, proliferation of, discharge of, dispersal of, seepage of,
migration of, release of, escape of, or exposure to nanotubes or
nanotechnology». (Monica, 2008)
Ο σχετικός όρος, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, είχε τίτλο Nanotubes and
Nanotechnology exclusion και περιελάμβανε τις παραπάνω εξαιρέσεις συν μερικές
ακόμη ειδικές εξαιρέσεις για την ύπαρξη, την αποθήκευση, τον χειρισμό ή τη
μεταφορά

νανοσωλήνων

ή

νανοτεχνολογίας,

οποιονδήποτε

παραγωγικών

διαδικασιών ή προϊόντων που περιλαμβάνουν τα παραπάνω, καθώς και
οποιονδήποτε ζημιών που προέρχονται από δίκες σχετικές με τη νανοτεχνολογία ή
τους νανοσωλήνες (Monica, 2008).
Επιπροσθέτως, το κείμενο της εξαίρεσης ορίζει τους νανοσωλήνες ως: «hollow
cylinders of carbon atoms or carbon fibers or any type or form of "nanotechnology"
which contains remarkable strength and electrical properties used in any products,
goods, or materials», ενώ τη νανοτεχνολογία ως «engineering at a molecular or
atomic level». Σύμφωνα με ότι έχουμε δει μέχρι τώρα στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι
δύο ορισμοί είναι ασαφείς και ανεπαρκής. Αντί να εξαιρέσει όλη τη νανοτεχνολογία
η CWG πιθανότατα είχε πρόθεση να εξαιρέσει όλα τα νανοσωματίδια και τα
νανοϋλικά. Ακόμα και έτσι, όμως, το εύρος της εξαίρεσης είναι πολύ μεγάλο, καθώς
πολλά από τα νανοσωματίδια δεν φαίνεται να θέτουν κίνδυνο για την υγεία ή το
περιβάλλον. Επιπροσθέτως, ακόμα και μεταξύ των νανοσωλήνων άνθρακα, μόνο
κάποια είδη αυτών φαίνεται να είναι επικίνδυνοι, ενώ κάποια άλλα όχι.
Έπειτα από μερικούς μήνες, η CWG υπαναχώρησε και αναίρεσε την συγκεκριμένη
εξαίρεση. Παρά το ότι η απόφαση της εταιρείας για μια τόσο γενικευμένη εξαίρεση
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κρίθηκε τουλάχιστον ως βιαστική και ίσως λανθασμένη από τους περισσότερους
ειδικούς, είναι μια σαφής ένδειξη της αυξανόμενης ανησυχίας και του
προβληματισμού που επικρατεί στον ασφαλιστικό κλάδο σχετικά με τους άγνωστους
και αναδυόμενους κινδύνους της νανοτεχνολογίας.

4.8: Ανάγκη για ευθυγράμμιση των ρυθμιστικών αρχών
Ένα σημαντικό ζήτημα για τους ασφαλιστές σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων
της νανοτεχνολογίας είναι η αποδοχή κοινά αποδεκτών κανονισμών (regulations) και
ορισμών για τα προϊόντα και τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Οι κανονισμοί
αυτοί θα προστατεύουν τους καταναλωτές και το περιβάλλον, χωρίς όμως να
παρεμποδίζεται η ασφαλής χρησιμοποίηση της νανοτεχνολογίας, βοηθώντας τόσο
στην εμπορική ανάπτυξή όσο και στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων της. Οι
σαφείς ορισμοί θα μειώσουν τα λάθη, τις παρερμηνείες και τις αμφισημίες των
ασφαλιστικών όρων. Ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε
πρόσφατα, στις 18 Οκτωβρίου 2011, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σύστασή της
έδωσε έναν κοινό ορισμό για τα νανοϋλικά. Ο ορισμός αυτός θα επανεξεταστεί το
2014 υπό το φως της τεχνικής και επιστημονικής προόδου.
Από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών, ένα περιβάλλον με σαφείς οδηγίες και
ορισμούς είναι ιδανικό για να την ανάληψη κινδύνων, καθώς είναι λιγότερο ασταθές,
ενώ υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια στους όρους, στις προϋποθέσεις και στις
καλύψεις των συμβολαίων. Για αυτό το λόγο, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα πρέπει
να πιέσουν και να συνεργαστούν με τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς και
ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να επιβληθούν κανονισμοί στη χρήση, στις
εφαρμογές και στα προϊόντα νανοτεχνολογίας.

4.9: Συμπεράσματα: Τα μαθήματα από τον αμίαντο
Η νανοτεχνολογία εμφανίζει πολλά κοινά με τον αμίαντο, για αυτό θα πρέπει η
ιστορία του αμιάντου να μελετηθεί από τους ασφαλιστές. Τα λάθη, οι παραλήψεις
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και οι αδράνειες του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν καθώς οι
τρομακτικές επιπτώσεις στην κοινωνία και στην ασφαλιστική βιομηχανία του
αμιάντου, ενδεχομένως να φαίνονται μικρές μπροστά σε αυτές της νανοτεχνολογίας.
Ο αμίαντος αντιμετωπίστηκε ως ένα «μαγικό» ορυκτό όταν ανακαλύφθηκε, με
ιδιότητές που το έκαναν πολύ χρήσιμο ως δομικό υλικό για τις οικοδομικές
κατασκευές. Με παρόμοιο τρόπο, η νανοτεχνολογία, όπως λέγεται, αναμένεται να
υποκινήσει τη νέα βιομηχανική επανάσταση, με πλήθος νέων εφαρμογών σε πάρα
πολλούς τομείς.
Οι πρώτες ενδείξεις για τις σοβαρές ασθένειες που προκαλεί ο αμίαντος είχαν φανεί
ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, δηλαδή από τα πρώτα χρόνια που
χρησιμοποιήθηκε. Αντιστοίχως, τα αποτελέσματα των πρώτων ερευνών αποτελούν
αρχικές ενδείξεις για τις αρνητικές συνέπειες μερικών νανοσωματιδίων και
νανοϋλικών στην υγεία και στο περιβάλλον.
Όταν πλέον τη δεκαετία του 1980 αποδείχθηκε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο
αμίαντος προκαλεί σοβαρές ασθένειες των πνευμόνων και καρκίνο, άρχισαν να
εγείρονται οι πρώτες απαιτήσεις αστικών ευθυνών για σωματικές βλάβες και οι
πρώτες ομαδικές δίκες (class action suits) στις ΗΠΑ. Ο αντίκτυπος στην
ασφαλιστική αγορά είναι γενικότερα γνωστός με το αναμενόμενο κόστος του
αμίαντου στην ασφαλιστική βιομηχανία να αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι
ασφαλιστικές εξακολουθούν να πληρώνουν ζημιές που σχετίζονται με τον αμίαντο.
Και εδώ, η σύγκριση με τη νανοτεχνολογία είναι προφανής. Αν αποδειχθεί ότι
κάποια νανοσωματίδια προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας, αυτό δεν θα γίνει
παρά μετά από αρκετά χρόνια έκθεσης σε αυτά. Και τότε ίσως είναι αργά για τις
ασφαλιστικές, αν δεν έχουν διαχειριστεί με τη δέουσα σοβαρότητα τους κινδύνους
της νανοτεχνολογίας.
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Κεφάλαιο 5: Επίλογος
5.1: Γενικά
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, σίγουρα δεν είναι η δαιμονοποίηση
της νανοτεχνολογίας και των εφαρμογών της. Τουναντίον, οι προθέσεις του
παρόντος πονήματος, όπως αναλύθηκαν και στο πρώτο κεφάλαιο, εστιάζουν σε δύο
ζητήματα. Πρώτον, στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την ασφαλιστική
επιστήμη και ειδικότερα για τη λειτουργία ενός ασφαλιστικού οργανισμού, ως προς
τους αναδυόμενους κινδύνους της νανοτεχνολογίας. Δεύτερον, στην κινητοποίηση
των ασφαλιστών για την περαιτέρω μελέτη των συγκεκριμένων κινδύνων και την
άμεση λήψη αποφάσεων για τη διαχείρισή τους.
Μετά τη συνολική ανάγνωση της εργασίας, έχει γίνει σαφές για ποιο λόγο έγινε στο
δεύτερο κεφάλαιο η παρουσίαση του αμιάντου ως πραγματικό παράδειγμα για τις
συνέπειες της μη διαχείρισης των αναδυόμενων κινδύνων. Και προτού αναλυθούν οι
λόγοι για τους οποίους η νανοτεχνολογία λογίζεται επίσης ως ένας αναδυόμενος
κίνδυνος για την ασφαλιστική βιομηχανία, έπρεπε να παρουσιαστεί το τι είναι η
νανοτεχνολογία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί μια πιθανή αδυναμία
της εργασίας, καθώς στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται χρήση πολλών επιστημονικών όρων
και ενδεχομένως η έκταση των γραφόμενων για τη νανοτεχνολογία να κουράζει τον
αναγνώστη. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η σύνδεση των δύο προηγούμενων
ενοτήτων (αμίαντος και νανοτεχνολογία) με την ασφαλιστική επιστήμη και
πρακτική. Από αυτή τη σύνδεση προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τον
ασφαλιστικό κλάδο τα οποία συνοψίζονται κατωτέρω.

5.2: Συμπεράσματα
Η νανοτεχνολογία και οι εφαρμογές της συνθέτουν ένα πεδίο κινδύνων που δεν είναι
ούτε εύκολα διαχειρίσιμο, ούτε εύκολα προσδιορίσιμο. Τα τελευταία χρόνια,
βρίσκεται στην ατζέντα των ασφαλιστών, όχι μόνο λόγω των πολλών καινοτομιών
της σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας και της παραγωγής, αλλά κυρίως
εξαιτίας της ανησυχίας που υπάρχει σχετικά με τις επιπτώσεις της στην υγεία και
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στο περιβάλλον. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει πιθανότητα η
χρήση και οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας να προκαλέσουν ένα μεγάλο πλήθος
από λανθάνουσες, ευρείες και απρόβλεπτες ζημιές στις ασφαλιστικές εταιρείες,
αναβιώνοντας την ιστορία του αμιάντου και τις συνέπειές του στην ασφαλιστική
αγορά. Οι ασφαλιστικοί κλάδοι που θα επηρεαστούν είναι πολλοί, κυρίως όμως θα
επηρεαστεί ο κλάδος των αστικών ευθυνών.
Τρία θέματα εμποδίζουν την κατανόηση, την εκτίμηση, τη διαχείριση και την
ασφάλιση των «νανο-κινδύνων». Πρώτον, οι πιθανές επιπτώσεις των προϊόντων της
νανοτεχνολογίας στην υγεία και στο περιβάλλον ακόμα ερευνώνται και μελετώνται
από τους επιστήμονες. Δεύτερον, δεν υπάρχουν ρυθμιστικές οδηγίες και ορισμοί,
που να γίνουν αποδεκτοί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να διέπουν τη
χρήση, τις διαδικασίες και τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Τέλος, το μεγάλο
πλήθος και η διαφορετικότητα των πεδίων που βρίσκει εφαρμογή η νανοτεχνολογία,
δεν ευνοούν τη δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής αντιμετώπισης των κινδύνων.
Ωστόσο, με τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας να βρίσκονται ήδη στο εμπόριο, οι
ασφαλιστές σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χάσουν χρόνο περιμένοντας τα
αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών και την εισαγωγή κανονισμών και
ορισμών από τις ρυθμιστικές Αρχές, προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα
διαχειριστούν τους πιθανούς κινδύνους.
Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές είναι η έλλειψη
πληροφόρησης σχετικά με τον αντίκτυπο της νανοτεχνολογίας στην υγεία και στο
περιβάλλον. Για αυτό το λόγο το πρώτο και ίσως το σημαντικότερο βήμα για τη
διαχείριση των κινδύνων της νανοτεχνολογίας είναι η διαρκής ενημέρωση και η
παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων σχετικά με τη νανοτεχνολογία. Αυτό
θα μπορούσε να γίνει με τη δημιουργία μιας ομάδας, η οποία θα ενημερώνει διαρκώς
τη διοίκηση και τους αρμόδιους υπαλλήλους για τα ευρήματα της παρακολούθησης.
Η μη κάλυψη ή η εξαίρεση από τους όρους κάποιων συγκεκριμένων κινδύνων που
προκαλούν περισσότερη ανησυχία είναι θεμιτή, εφόσον αυτό έχει προκύψει από την
ενημέρωση και την παρακολούθηση των επιστημονικών ερευνών και των εξελίξεων
και όχι από πανικό ή φόβο. Ωστόσο, μια γενικευμένη εξαίρεση όλων των κινδύνων
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που πηγάζουν από τη νανοτεχνολογία θα είναι μία λάθος απόφαση που θα αφήσει
μια ασφαλιστική εταιρεία έξω από μία μεγάλη πηγή εργασιών και νέων πελατών.
Εξάλλου, είναι συγκεκριμένα τα νανοσωματίδια και τα νανοϋλικά που είναι
επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον, δεν χρειάζεται να εξαιρεθεί οτιδήποτε
έχει σχέση με τη νανοτεχνολογία.
Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό οι κίνδυνοι της νανοτεχνολογίας να καλυφθούν από
συμβόλαια claims made, καθώς παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στους ασφαλιστές
από ζημιές που εμφανίζονται με καθυστέρηση, δηλαδή από το είδος των ζημιών που
ενδεχομένως γεννηθούν από τους κινδύνους της νανοτεχνολογίας. Τέλος, η
διαδικασία του underwriting πρέπει να τροποποιηθεί ώστε, αφενός μεν να
εντοπίζονται οι κίνδυνοι νανοτεχνολογίας, αφετέρου δε να εκτιμάται το επίπεδο
αυτών. Έτσι θα να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή ενός
κινδύνου και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις θα γίνεται αυτό.
Η αύξηση των ασφαλίστρων και του αποθέματος είναι μια λογική κίνηση των
ασφαλιστών για να προστατευθούν από τις ζημιές της νανοτεχνολογίας. Ωστόσο,
προς το παρόν είναι αδύνατη η ποσοτικοποίηση των κινδύνων και αυτό δεν
διευκολύνει την τιμολόγηση και την αποθεματοποίηση. Τέλος, η συνεργασία με τους
αντασφαλιστές είναι πολύ σημαντική για τη διαχείριση των κινδύνων. Πρώτον, γιατί
μπορεί να μεταφερθεί προς τους αντασφαλιστές ένα μέρος ή το σύνολο των
κινδύνων. Δεύτερον, γιατί οι ασφαλιστές μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη
από τη συνεργασία τους με τους αντασφαλιστές, αφού είναι γεγονός ότι βρίσκονται
πολύ πιο μπροστά στη μελέτη της νανοτεχνολογίας.
Επίσης, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να πιέσουν τις ρυθμιστικές αρχές και
τους αρμόδιους φορείς ώστε να μην υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις στην καθιέρωση
ορισμών και στην εισαγωγή κανονισμών και προτύπων στη χρήση της
νανοτεχνολογίας. Ένα τέτοιο περιβάλλον κινδύνων, με σαφείς ορισμούς και
ρυθμίσεις, είναι ιδανικό για τους ασφαλιστές.
Συμπερασματικά, η αναμενόμενη άνθιση της νανοτεχνολογίας και η συμβολή της
στην οικονομική ανάπτυξη συνεπάγεται ότι η ασφαλιστική βιομηχανία πρέπει να
συνεχίζει να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και να διαχειρίζεται σωστά τους
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κινδύνους της νανοτεχνολογίας. Αυτό θα οδηγήσει στη λήψη σωστών αποφάσεων
σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης και θα έχουν ως απώτερο
αποτέλεσμα τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου.
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