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ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηζεγεηήο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ησλ ΑΝ.ΔΛΛ.):
Θα θαισζνξίζνπκε ηνλ θ. KATAINEN ζηε θηιόμελε ρώξα καο θαη ζα πξέπεη λα δνύκε ην
ζύλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ παθέηνπ ηνπ αμηόηηκνπ θ. Γηνύγθεξ κε πξνζνρή, εηδηθά θάπνηνη
από εκάο πνπ έρνπκε απαζρνιεζεί κε ρξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ θαη γλσξίδνπκε ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη νη επελδπηέο είηε είλαη εγρώξηνη, είηε είλαη αιινδαπνί, είηε είλαη
ηξάπεδεο, είηε είλαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα.
Απηό πνπ πξέπεη όινη λα έρνπκε ζην κπαιό καο - θαη λνκίδσ όηη ε Δπξώπε ην έρεη
απηή ηε ζηηγκή ζην κπαιό ηεο - είλαη όηη ε ρξεκαηνδόηεζε όισλ ησλ έξγσλ πξέπεη λα θηάζεη
ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο θάζε ρώξαο, κε απνηέιεζκα λα απμήζεη ην αθαζάξηζην εζληθό
πξντόλ θάζε ρώξαο θαη έηζη λα κεησζεί ην δπζκελέο θιάζκα ηνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ πνπ
έρνπκε κεζνζηαζκηθά ζηελ Δπξώπε, ην νπνίν πιεζηάδεη ην 92% ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο
Δπξσδώλεο γηα επλόεηνπο ιόγνπο.
Σν δίθηπν όπσο έρεη πεξηγξαθεί, ηνπιάρηζηνλ, γηα ηελ εύξεζε θαη ηε κόριεπζε ησλ
θεθαιαίσλ, ηελ πεγή ηνπο, ηνπο πνιιαπιαζηαζηέο θαη ηελ θαηάηκεζή ηνπο ζε κηθξνκεζαίεο
ή ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη απιό, απνηειεζκαηηθό θαη πξνβιέςηκν. Σν
«πξνβιέςηκν» είλαη κηα ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηώ, γηαηί απ' ό,ηη θαληάδνκαη ζην ζρέδην ζα
ππάξρνπλ

επελδπηέο, νη νπνίνη ζα είλαη θαη νη ηδηώηεο, δελ ζα είλαη κόλν h επξσπατθή

ηξάπεδα νύηε κόλν ηα κνριεπκέλα δηθά καο θεθάιαηα, νη ίδηνη πόξνη, αιιά πηζαλόλ λα έρνπκε
θαη μέλνπο επελδπηέο.
Οη μέλνη επελδπηέο όινη γλσξίδνπκε όηη ζέινπλ επηρεηξεκαηηθά πιάλα, πνιύ ζσζηέο
ππνζέζεηο θαη ζαθώο θάπνηα πξνβιέςηκα απνηειέζκαηα, δηόηη θαη απηνί έρνπλ λα δώζνπλ
θάπνπ ιόγν, ζε θάπνηνπο κεηόρνπο, θάηη πνπ είλαη θαη ζεηηθό θαη αξλεηηθό.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα γλσξίδσ ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο θαη ειέγρνπ ησλ Δπηηξνπώλ, νη
νπνίεο ζα αμηνινγνύλ ηα έξγα.
Ζ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή έρεη κηα ηεξάζηηα θξίζε, δελ ήξζακε εδώ λα θάλνπκε
αξλεηηθέο ζπδεηήζεηο νύηε λεθξνςίεο, αιιά νύηε λα γίλνπκε ζαλ ην CSI ζηελ Ακεξηθή, αιιά
ζθνπόο ηεο θπβέξλεζεο πνπ θπβεξλά ηε ρώξα απηήλ ηελ πεξίνδν θξίζεο ζα πξέπεη λα είλαη
λα θέξεη πίζσ ηα κπαιά πνπ έθπγαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Ο κνλαδηθόο ηξόπνο λα έξζνπλ

D:\www\docspal\files\processed\47\8072447-vbdchqom\150424_PRAKTIKA_DKK_EISIGISI_JYRKI_KATAINEN.docx

Π/θνο
ΔΕΔΕΣ

Γ/θνο
ΔΕΔΕΣ

Ζκεξνκελία
24.4.2015

Όλνκα αξρείνπ
AMEK0424.PD1

πίζσ ηα κπαιά απηά θαη λα βνεζήζνπλ δεκηνπξγηθά, απνηειεζκαηηθά θαη παξαγσγηθά ηελ
επέλδπζε πνπ ζέιεηε λα πινπνηήζνπκε καδί ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα βξνύκε ηα
θαηάιιεια θίλεηξα θαη ζ' απηό ζα πξέπεη θαη εζείο λα καο θάλεηε πξνηάζεηο, έηζη ώζηε ηα
θαιύηεξα κπαιά ηεο Διιάδνο πνπ μεπεξλνύλ ηα 150.000 κε 200.000, ηα νπνία έρνπλ θύγεη θη
έρνπλ πάεη ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο γηα εύξεζε εξγαζίαο ή, κάιινλ, κηζζνύ λα έξζνπλ πίζσ
γηα λα βνεζήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο παηξίδαο.
Γεύηεξνλ, ζα πξέπεη λα βιέπνπκε ην παγθόζκην πεξηβάιινλ. Γελ γλσξίδσ εάλ έρεηε
ζην pipe line, επεηδή έρσ δηαβάζεη πάλσ από 500 ζειίδεο όισλ ησλ

project όισλ ησλ

θξαηώλ ηεο Δπξώπεο, λα βιέπνπκε θαη ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία.
Ζ Δπξώπε δελ είλαη κόλε ηεο. Θα πξέπεη λα βιέπνπκε ηα παγθόζκηα δίθηπα αγνξάο δήηεζεο ζε όιν ηνλ θόζκν, αλαηνιηθά, λόηηα θαη δπηηθά θαη αλ ζέινπκε λα είκαζηε
αληαγσληζηηθνί ζαλ Δπξώπε, ζα πξέπεη λα βιέπνπκε πνηνλ έρνπκε λα αληαγσληζηνύκε
νκαδηθά θαη όρη αλά θξάηνο. Δάλ πάκε λα βξνύκε ηελ αληαγσληζηηθόηεηα αλά θξάην, ζα
θαηαζηξαθνύκε θαη λνκίδσ, όηη ήηαλ έλαο ιάζνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ρεηξηζηήθακε ηελ
θαηάζηαζε κέρξη ζήκεξα.
Γελ ζέισ λα αληαγσληζηώ ηελ Πνξηνγαιία, αιιά πηζαλόλ όινη καδί ζα έπξεπε λα
αληαγσληζηνύκε ηελ Ακεξηθή, ηελ Κίλα, ηηο Ηλδίεο θαη άιιεο αλαδπόκελεο αγνξέο.
Οη ππνδνκέο, ν ηνπξηζκόο, ε λαπηηιία θαη ηα λαππεγεία - ην ηνλίδσ απηό - γηα ηελ
Διιάδα είλαη πεγέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνξξνθήζνπλ πνιύ κεγάιν θνκκάηη ησλ
επελδύζεσλ.
Έρνπκε ηεξάζηην know how θαη παξάδνζε.
Έρνπκε απίζηεπηα skills, δειαδή, δεμηόηεηεο ππαιιήισλ όρη κόλν ζεσξεηηθώλ ζηηο
ππεξεζίεο, αιιά θαη ζηηο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο θαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη όια
απηά ζα πξέπεη λα ηα αμηνινγήζνπκε.
Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπκε,
έρεη αλαιάβεη θαη έλα άιιν έξγν γηα ην νπνίν πηζαλόλ λα ζαο έρεη ελεκεξώζεη ν θ. ηαζάθεο,
ζρεηηθά κε ηα πιάλα πνπ έρνπκε γηα ηελ ίδξπζε κηαο λέαο αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο ζηελ
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Διιάδα, ε νπνία ζα ζέιακε λα έρεη κηα αγαζηή ζπλεξγαζία, ώζηε λα θηηάμνπκε ην ζθνπό
απηνύ ηνπ δηθνύ καο εξγαιείνπ κε ηξόπν πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αξρέο ηεο Δπξώπεο, αιιά
λα δέρεηαη θαη λα βάδεη πξνηεξαηόηεηεο ζηνλ ζθνπό ηεο ηελ ειιεληθή αληαγσληζηηθόηεηα θαη
ηνλ ηξόπν πνπ εκείο γλσξίδνπκε θαιύηεξα κε ηε δηθή ζαο ηερλνγλσζία.
Θέινπκε, ινηπόλ, λα δαλεηζηνύκε ηελ ηερλνγλσζία, αιιά γηα λα θάλνπκε
αληαγσληζηηθή ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη λα βνεζήζνπκε θαη εζάο ζην έξγν ζαο, αιιά θαη λα
απνθνκίζνπκε θαη ηα πεξηζζόηεξα δπλαηά νθέιε.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. Γεκεηξίνπ Κακκέλνπ)

Κιείλνληαο, ζέισ λα πσ όηη απαηηείηαη κηα πνιπκέησπε δξάζε, δηόηη όπσο βιέπνπκε
ηώξα κε ηελ πνζνηηθή ραιάξσζε, επεηδή γλσξίδσ θαη πνύ πεγαίλνπλ ηα θεθάιαηα – λα κελ
θνπξάζνπκε ηνλ θόζκν εδώ πνπ καο παξαθνινπζεί- δπζηπρώο ή επηπρώο πεγαίλνπλ όια ζηε
Γεξκαλία ζε έλα πνζνζηό ηνπ 85% κε 87%. Γειαδή, θάλνπκε αληαγσληζηηθέο κε δσξεάλ
θεθάιαηα απηή ηε ζηηγκή ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηεο Γεξκαλίαο.
Γελ ζα ήζεια λα ζπλερίζεη ε πνζόζησζε θαη ην κνίξαζκα ησλ ρξεκάησλ κε ηνλ ίδην
ηξόπν, εηδηθά ζε ρώξεο πνπ έρνπλ πιεγεί ηόζν βάλαπζα ζην ΑΔΠ ηνπο θαη ζε αλεξγία, όπσο
ε Διιάδα, ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα.
Ήζεια λα θάλσ, επίζεο, κηα εξώηεζε. Δάλ ηα έξγα απηά ζα αθνινπζνύλ ηελ
αμηνιόγεζε ηνπ θξάηνπο ή ζα έρνπλ δηθή ηνπο αμηνιόγεζε. Ζ εξώηεζε κνπ λνκίδσ όηη είλαη
ζεκαληηθή, δηόηη αλ δνύκε έλα έξγν κεκνλσκέλν, ζα κπνξέζνπκε λα ην ρεηξηζηνύκε
κεκνλσκέλα, ζα κπνξέζνπκε λα ην δώζνπκε κηα αμηνιόγεζε ΑΑ ή ΑΑΑ, αλεμάξηεηα ηνπ
πεξηβάιινληνο πνπ ιεηηνπξγεί, λα είλαη έλα δηεζλέο έξγν ή γηα έλα δηεζλή ιόγν, έηζη ώζηε λα
κπνξέζνπκε λα αληιήζνπκε θεθάιαηα από αγνξέο θαη από άιινπο ηδηώηεο, πάλσ ζ' έλα έξγν
ΑΑΑ, ελώ κηα αγνξά κπνξεί λα είλαη Β ή κπνξεί λα είλαη Β+.
Θα ήζεια απηό λα ην θάλνπκε θαη ζέισ λα ζαο δηαβεβαηώζσ όηη ζηελ Διιάδα
ππάξρνπλ

νη

ηερλνθξάηεο,

νη

ηέζζεξηο

ζπζηεκηθέο

ηξάπεδεο,

νη

νπνίεο

έρνπλ

αλαθεθαιαηνπνηεζεί κε ην αίκα ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ θαη ησλ δηθώλ ζαο θνξνινγνπκέλσλ,
αλ ζέιεηε, ηεο Δπξώπεο, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα εξγαιεία πνπ έρνπκε, πνπ είλαη νη
ηξάπεδεο καο θαη νη ηερλνθξάηεο καο, γηα λα θηηάμνπκε έζησ θαη νκόινγα έξγσλ, καδί κε
εζάο.
Κιείλσ κε ηελ ελέξγεηα. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό - ην είπαλ θαη νη ζπλάδειθνί- όηη
ππάξρνπλ ηα projects θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, ηα projects of common interest. ε απηά ηα
projects ζα ήζεια λα δσ πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Διιάδνο ζε ζρέζε κε ην παθέην Γηνύλθεξ, ζε
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ζπλδπαζκό κε ηα έξγα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηεο Δπξώπεο, κε ηηο
ηειεπηαίεο εμειίμεηο, αλ ζέιεηε, ηνπ αγσγνύ ΣΑΡ, δηόηη ε Διιάδα λαη κελ ζα είλαη
δηακεηαθνκηζηηθό θέληξν, κε ηηο λέεο ζπκθσλίεο πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη απηή ε θπβέξλεζε,
κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Ρσζίαο κε ηνλ λέν αγσγό πώο ζα βνεζήζεη θαη πώο πηζαλόλ ζα
κπνξνύζε λα κπεη ζε κηα ζπγρξεκαηνδόηεζε ε Δπξώπε, δηόηη πξόθεηηαη γηα ηε δηθή ηεο
ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη από θνηλνύ πηζηεύσ, κε δεκνθξαηηθό ηξόπν θαη κε ζεβαζκό ζηα
εζληθά θνηλνβνύιηα, κε ζεβαζκό ζηηο απνθάζεηο ηνπ ειιεληθνύ θαη όισλ ησλ θνηλνβνπιίσλ,
λα πξνρσξήζνπκε ζαλ νκάδα θαη όρη ζαλ εγέηεο πξνο έλα επηρεηξεζηαθό ζηέιερνο.
αο επραξηζηώ πάξα πνιύ.
ΑΛΔΞΗΟ ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ (Α΄ Αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο – Πξνεδξεύσλ ησλ
Δπηηξνπώλ): Δπραξηζηνύκε, θύξηε Κακκέλν.
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