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ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ: Αγαπεηνί θαιεζκέλνη. αο θαισζνξίδνπκε από ηε κεξηά
καο ζηελ Διιάδα θαη ζαο επραξηζηνύκε πάξα πνιύ γηα ηελ πάξα πνιύ δεκηνπξγηθή ζπκβνιή
ζαο αιιά θαη γηα ην ρξόλν ζαο ζηελ παηξίδα καο, ε νπνία πεξλά δύζθνιεο ζηηγκέο, αιιά,
πηζηεύσ όηη θαη ε Δπξώπε έρεη θάπνηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηεο
αλάπηπμεο όζν θαη ηεο αλεξγίαο, ηα νπνία πνζνζηά είηε βαίλνπλ απμεκέλα είηε είλαη ζηαζεξά,
όκσο απηό δελ είλαη έλαο θαιόο νησλόο γηα ην κέιινλ ηεο αλάπηπμεο ηεο Δπξώπεο θαη ηε
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Δγώ σο νηθνλνκνιόγνο θαη σο άλζξσπνο, ν νπνίνο έρεη δνπιέςεη ζηηο αγνξέο αιιά
θαη έρεη δηαρεηξηζηεί απνζεκαηηθά ηακείσλ, ζα πξέπεη λα ζαο πσ, όηη πέξα από ην θνηλσληθό
ζπκβόιαην πνπ είλαη ην επίπεδν 1, ησλ ζρέζεσλ εξγάηε – εξγαδόκελνπ κε ηελ εηαηξεία,
εξγαδόκελνο – εηαηξεία κε θξάηνο, εξγαδόκελνο ζε εηαηξεία -

θξάηνο κε Δ.Δ. θαη κε

επξσδώλε θαη κε θνηλό λόκηζκα θαη κε θνηλέο ηξάπεδεο. Τπάξρνπλ πνιιά επίπεδα. Θα θάλσ
θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηηο απαληήζνπκε όινη θαη ν θαζέλαο κέζα ζηε ρώξα
ηνπ. Όηαλ εξρόκαζηε όινη ζε κία ζύζθεςε γηα λα ζθεθηόκαζηε θαη λα απνθαζίδνπκε καδί,
πξέπεη λα έρνπκε θνηλνύο νξηζκνύο θαη κηα θνηλή ζηξαηεγηθή.
Ζ πξώηε εξώηεζε είλαη. ηελ θάζε κία από ηηο 19 ρώξεο ηεο επξσδώλεο ηεο δώλεο
ηνπ επξώ, πνηνη έρνπλ ηελ επζύλε δηαρείξηζεο ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ ηακείσλ; Οη θεληξηθέο
ηξάπεδεο, ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθώλ; Μήπσο έλαο ππεξεζληθόο νξγαληζκόο, όπσο είλαη ε
Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα; Γελ ην μέξνπκε, αιιά ζα πξέπεη λα ην ιύζνπκε. Δάλ ζέινπκε
όινη καδί λα έρνπκε κηα θνηλή πνιηηηθή.
Γεύηεξε εξώηεζε. Πνηνο είλαη πξαθηηθά ν ξόινο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ ζηε
δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ ηακείσλ ζηε ρώξα ηνπ επξώ; Με ζπγρσξείηε, αιιά ζα
κηιήζσ κόλν γηα ηηο ρώξεο ηεο δώλεο ηνπ επξώ απηή ηε ζηηγκή.
Δάλ ππάξρεη θαη είκαη ζίγνπξνο - επεηδή ην γλσξίδσ

από ηε δνπιεηά κνπ - όηη

ππάξρεη δηαθνξεηηθόο ηξόπνο δηαρείξηζεο απνζεκαηηθώλ ηόηε ζα πξέπεη λα έρνπκε θαη
δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο θαη λα κελ δίλνπκε ςεύηηθεο ππνζρέζεηο

ζηνπο ιανύο. Γηα

παξάδεηγκα, νη ρώξεο ηνπ βνξξά ηεο Δπξώπεο έρνπλ απηή ηε ζηηγκή αξλεηηθά επηηόθηα, εάλ
θάπνηνο δεη ην PNN ην profitability ελόο ηακείνπ, δειαδή, ην πώο ζα βγάιεη ρξήκαηα θαη ηη
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ρξεκαηνξνέο ζα έρεη ηα επόκελα 25 ρξόληα κε αξλεηηθό επηηόθην, μέξεηε ηη ζα δεη; Όηη ηα
ιεθηά δελ βγαίλνπλ θαη ηη ζα πνύκε ζηε βόξεηα Δπξώπε π.ρ. ζηελ Οιιαλδία ή ζηε Γαλία, όηη
δελ ζα έρεηε ρξήκαηα γηα λα πάξεηε ζύληαμε ζε 10 ρξόληα, δηόηη, ηα αξλεηηθά επηηόθηα ζα
γπξίζνπλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ ζαο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζαο ηακείσλ, λα πάλε λα
πνληάξνπλ ζε πνιύ πην ξηζθνβόξα εξγαιεία επελδπηηθά, όπσο είλαη ηα παξάγσγα, δηόηη
απηό γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή.
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( πλέρεηα νκηιίαο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ)

Όινη ςάρλνπλ κηα θαηλνύξγηνπ είδνπο επέλδπζε, πην ξηζθνβόξα, κε κεγαιύηεξε
απόδνζε, έηζη ώζηε ε επηζηξνθή ησλ θεθαιαίσλ ηεο επέλδπζεο λα είλαη ηόζν κεγάιε, γηα λα
θαιύςεη ην ξίζθν από ην εξγαζηαθό θαη ηεο απόδνζεο ησλ ζπληάμεσλ ζε βάζνο εηθνζαεηίαο ή
εηθνζηπεληαεηίαο. Σα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία επελδύνπλ ζε κεγάιν βάζνο ρξόλνπ θαη ν ιόγνο
είλαη ζεκαληηθόο.
Ζ Διιάδα επί 40 ρξόληα κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε έθαλε ην εμήο πνύ πξνθαλώο
γλσξίδεηε, αιιά ζα ην πνύκε θαη γηα ηα πξαθηηθά. Δπέλδπε ηα απνζεκαηηθά ηεο ζηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο κε κεδεληθό επηηόθην, κε κεδεληθό θέξδνο, απόδνζε κεδέλ. Βάδακε θάζε ρξόλν
από 28 σο 14 δηο επξώ ζε έλαλ ινγαξηαζκό είρακε απόδνζε κεδέλ. ε ηη πηζηεύακε όηη ζα
γπξίζεη; Πνηα άιιε ρώξα ην θάλεη απηό; Αο αλαξσηεζνύκε κεηαμύ καο. Γελ γλσξίδσ. Ζ
απόδνζε 0 ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα είλαη θάηη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν ηόζν γηα εκάο ηνπο
νηθνλνκνιόγνπο όζν θαη γηα ηνπο εξγαηνιόγνπο, πόζν κάιινλ γηα ηνπο πνιηηηθνύο, νη νπνίνη
θάπνηα ζηηγκή, όηαλ λνκνζεηήζνπλ λα πνπλ κηα αιήζεηα. Να βγνπλ κε έλα δεκόζην excel
ζηνλ ιαό θαη λα πνπλ: «Δάλ θάλσ απηήλ ηελ επέλδπζε κε απηό ην ξίζθν, ε απόδνζε ηνπ
δαλείνπ ζα είλαη απηή. Δάλ θάλσ θάηη άιιν, ε απόδνζε ζα είλαη θάηη άιιν. Πξέπεη λα
πάξνπκε ηελ απόθαζε καδί.».
Όηαλ ππάξρνπλ θξπθέο αηδέληεο θαη αζέκηηνο αληαγσληζκόο κεηαμύ ηακείσλ ζηελ
επξσδώλε, δηόηη αζέκηηνο αληαγσληζκόο πνηνο είλαη; Ση δηθαίσκα έρεη ε Διιάδα, επεηδή
βξίζθεηαη ζε κεραληζκνύο ζηήξημεο; Έρεη ηέηνηα δηθαηώκαηα λα επελδύζεη ηα απνζεκαηηθά ηεο
ζηα ηακεία, όπσο έρεη ε Ηηαιία, ή ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Ηζπαλία, ή ε Πνξηνγαιία; Ναη ή όρη;
Καη πνύ; Θα αιιάμεη ε Διιάδα ηνλ λόκν λα ππάξρεη ηδησηηθόο ή θξαηηθόο θνξέαο ζε
επέλδπζε θαη δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθώλ, έηζη ώζηε λα μέξνπκε αλ ππάξρεη κηα απόδνζε
γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο; Απηό είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό θαη πξέπεη λα ιπζεί, δηόηη εάλ δελ
ιπζεί πνιηηηθά, νη εξγαηνιόγνη ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο, θαηά ηελ γλώκε κνπ θαη αο κε
ζπγρσξήζεηε κε όιν ην ζεβαζκό, ζα πνύκε ςέκαηα ζηνλ εαπηό καο θαη ζηνπο πνιίηεο.
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Ζ ύθεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ αληαγσληζηηθόηεηα. Όηαλ κηιάκε γηα λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη επελδύζεηο, ε Δπξώπε πξέπεη λα ζέζεη ηνπο νξηζκνύο. Πώο ζην ίδην index
βάδνπκε ην Λνπμεκβνύξγν, ηελ Γεξκαλία, ηελ Μαιαηζία, ηελ Κνξέα, ηελ ηγθαπνύξε, ηελ
Ακεξηθή θαη ηελ Διιάδα θαη ιέκε όηη ε κία ρώξα είλαη πην αληαγσληζηηθή από ηελ άιιε;
Τπάξρεη έλαο παξαινγηζκόο. Απηόο ν παξαινγηζκόο δεκηνπξγεί όιεο ηηο ιάζνο ππν ζέζεηο θαη
ηα assumptions πνπ θάλνπκε εκείο νη νηθνλνκνιόγνη θαη νη εξγαηνιόγνη. Δγώ, σο Διιάδα δελ
κπνξώ λα αληαγσληζηώ ηελ Μαιαηζία, επνκέλσο, εάλ ε Μαιαηζία είλαη ζην λνύκεξν 5 θαη ε
Διιάδα ζην 80, δελ έρεη θάπνηα νπζία λα ζπγθξηζεί καδί ηεο, νύηε ε Γεξκαλία κε ηελ
ηγθαπνύξε.
Όκσο εδώ έξρεηαη ην ηξαπεδηθό θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθό ζύζηεκα θαη ιέεη ην εμήο:
ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ππάξρνπλ δώδεθα ππιώλεο, δώδεθα pillars. Απηνύο ηνπο δώδεθα
ππιώλεο είλαη θαιό λα ηνπο έρεη κηα νηθνλνκία, αιιά ζηελ επξσδώλε θαη ζηελ Δπξώπε
πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε κεηαμύ καο κε πνηνλ αληαγσληδόκαζηε. Γελ ζέισ λα αληαγσληζηώ
ην Λνπμεκβνύξγν, δηόηη ην Λνπμεκβνύξγν δελ έρεη αγξνηηθά πξντόληα, έρεη κέηαιια, μύιν θαη
ππεξεζίεο, όπσο ε Κύπξνο. Ζ Διιάδα κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηνλ λόην. Ο λόηνο, όηαλ έρεη
λα αληαγσληζηεί ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ λόηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθό πξόγξακκα δηαρείξηζεο
ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ ηακείσλ ηνπ, εηδηθό εξγαζηαθό πξόγξακκα θαη πνιύ δηαθνξεηηθό από
απηό ηνπ βνξά. Ή ζηελ δηθή καο πεξηνρή, ηα Βαιθάληα, πνπ είκαζηε θνληά ζηελ Αθξηθή.
Δάλ δώζνπκε ηνλ θνηλό νξηζκό αληαγσληζηηθόηεηαο, απηό πάεη ζε όια ηα επίπεδα,
όπσο εμήγεζα, θαη ζηηο ηξάπεδεο, έηζη ώζηε λα απμεζεί ε θαηαλάισζε θαη λα δνζνύλ ζέζεηο
εξγαζίαο. Δδώ ππάξρεη έλα δήηεκα κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε νπνία έδσζε
ξεπζηόηεηα, αιιά ε ξεπζηόηεηα δελ βγήθε ζηελ Δπξώπε, παξά ηα 60 δηζ. ηνλ κήλα, ζε ζέζεηο
εξγαζίαο θαη ζε επελδύζεηο. ηνλ βνξά απηήλ ηελ ζηηγκή δελ γίλνληαη επελδύζεηο νύηε θαλ ζε
ππνδνκέο. Γελ γίλνληαη πνπζελά επελδύζεηο. Γπζηπρώο, ηα ρξήκαηα ηνπ θ. Νηξάγθη ηα πήξαλ
πνιύ κεγάιεο εηζεγκέλεο εηαηξείεο θαη αγόξαζαλ δηθέο ηνπο κεηνρέο, γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο
κεηνρέο ηνπο. Γελ βγήθαλ ζηελ αγνξά. Γελ ζα είρακε ζρεδόλ 11% αλεξγία ζήκεξα ζηελ
επξσδώλε, αιιά ζα είρακε 8% ή 9%.
Πξέπεη όινη καδί λα εξγαζηνύκε ζηνλ νηθνλνκηθό ηνκέα θαη λα έρνπκε θνηλνύο λόκνπο
θαη λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθώλ θαη λα ζπκθσλήζνπκε όηη είλαη άιινο ν
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αληαγσληζκόο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ λόηνπ, άιινο απηόο ηνπ βνξά θαη ζπγρξόλσο όινη
καδί λα πνύκε ηελ αιήζεηα ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο, γηα λα κελ έρνπλ πξνζδνθίεο πνπ δελ
ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα ζπλαληήζνπκε νύηε πνιηηηθά νύηε πξαθηηθά.
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