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ΜΑΚΗ ΜΠΑΛΑΟΤΡΑ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ Αλεμαξηήησλ Διιήλσλ): Κύξηε
Πξόεδξε, θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, θύξηε Τπνπξγέ, επί ηεο αξρήο νη Αλεμάξηεηνη Έιιελεο
ζηεξίδνπκε ην λνκνζρέδην ζε ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο. Τπάξρνπλ
«αλεζπρίεο» γηα θάπνηα δεηήκαηα ζε αξθεηά ζεκεία θαη ζα πξέπεη λα ηα ζπδεηήζνπκε
ηδηαίηεξα κε ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη κε ηηο εηαηξείεο γηα λα αθνύζνπκε αλεζπρίεο. Οη
νδεγίεο απηέο ζα πξέπεη λα εηζαγάγνπλ απηό ην αλαγλσξηζκέλν θαη πγηέο ηζρπξό πιαίζην
πξνιεπηηθήο επνπηείαο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Δίλαη λέα ήζε θαη λέεο επηρεηξεκαηηθέο
θαη επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη όιεο νη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο
πνπ δξνπλ ζα δξνπλ από εδώ θαη πέξα θάησ από λέα θαλνληζηηθά πιαίζηα ζηελ Δπξώπε θαη
ζα πξέπεη ε Διιάδα λα ελαξκνληζηεί. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά νθέιε, όκσο επηκέλσ όηη ζα
πξέπεη, εθόζνλ κειεηήζνπκε πνιύ θαιά όιν ην λνκνζρέδην, λα αθνύζνπκε όινπο ηνπο
θνξείο, δηόηη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 6 ρξόληα ηεο θξίζεο κε ην Μλεκόλην θαη ηελ ύθεζε, νη
επηρεηξήζεηο, ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία εκπιέθνληαη άκεζα θαη έκκεζα κε
απηήλ ηελ νδεγία είλαη νη έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ θαη πξέπεη λα ηνπο αθνύζνπκε γηα λα
δνύκε ηη γίλεηαη.
Δπίζεο, ζα ήζεια κε πνιύ κεγάιε πξνζνρή λα αθνύζσ θαη λνκηθνύο θαη λνκηθά
γξαθεία ηα νπνία έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ηόζν ηεο ηνπηθήο αγνξάο, όζν θαη ηεο δηεζλνύο θαη
ηεο επξσπατθήο αγνξάο, γηα λα δνύκε ηη λνκηθέο πεξηπηώζεηο έρνπλ αληηκεησπίζεη
ππεξαζπηδόκελνη δηθαηώκαηα ή παξαβηάζεηο θαλνληζκώλ θαη λνκνζεζηώλ από εηαηξείεο πξνο
θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα κε ηελ πινπνίεζε κηαο παξόκνηαο νδεγίαο, έηζη ώζηε λα
πξνιάβνπκε θαηλόκελα ηα νπνία ζα έθεξλαλ ζε δπζρεξή ζέζε ηόζν ηελ Διιεληθή
Κπβέξλεζε, ηελ ειιεληθή δηθαηνζύλε, αιιά πξώηα απ' όια ηνλ Έιιελα θνξνινγνύκελν θαη
ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα.
Η αζθαιηζηηθή θαη ε αληαζθαιηζηηθή αγνξά, από ηε δηθή κνπ γλώζε πνιιά ρξόληα
ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό θαη ηξαπεδηθό ρώξν, είλαη κηα ηεξάζηηα αγνξά. Γελ ήηαλ θαιά
ξπζκηζκέλε, δειαδή δελ ππήξραλ θαλνληζκνί. Τπήξρε έλαο αθαλόληζηνο ηξόπνο πνπ
δνύιεπε. ε πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ ππήξρε άθξαηε αλάγθε δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ θαη
δεκηνπξγίαο λέσλ πξντόλησλ παξαγώγσλ ηα νπνία ζηεξίδνληαη πάλσ ζε αζθαιηζηηθά
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πξντόληα. Δίλαη έλα δήηεκα ην νπνίν είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό θαη επαίζζεην θαη ζα πξέπεη
θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Διιεληθή Βνπιή θαη όζνη έρνπλ κηα άπνςε, λα πξνζέμνπκε
ώζηε

λα

κε

γίλεη

«Eldorado»

παξαγώγσλ

θαη

πεξίεξγσλ

κεραληζκώλ

θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεραληθήο, ηα νπνία κπνξνύλ λα
θαηαζηξέςνπλ θαη λα ηδνγάξνπλ πάξα πνιύ ρξήκα.
Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Θενράξε όηη ην δήηεκα ηεο αζθάιηζεο ησλ ειαρίζησλ ζε
ζρέζε κε ηελ απνκείσζε ησλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη θαη απηό λα ην δνύκε, δηόηη ην Διιελ ηθό
Γεκόζην, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ πάξα
πνιύ θαη λα δηαζθαιίζνπλ όζν κπνξνύλ θαη όζν ην επηηξέπνπλ νη νδεγίεο θαη νη επξσπατθνί
θαλόλεο, αιιά θαη ζαλ θπξίαξρν θξάηνο, ηα δηθαηώκαηα ησλ ήδε αζθαιηζκέλσλ ή όζσλ ήδε
έρνπλ ζπκβόιαηα αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο ζηα ρέξηα ηνπο ζε νπνηνδήπνηε θιάδν θαη γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ ΑΝΔΛ)

Θα πξέπεη λα δηεπθνιπλζνύλ νη δηαζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κεηαμύ ησλ θξαηώλ.
Έηζη θαη αιιηώο ππάξρεη θίλεζε αλζξώπσλ θαη θεθαιαίσλ, ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνύλ
πάξα πνιιέο δηαδηθαζίεο, απηό όκσο πάιη επηκέλσ ζα πξέπεη λα ην πξνζέμνπκε όηη, κηα κε
ελαξκνληζκέλε θαη κηα κε θαζνδεγνύκελε ή κηα κε ειεγρόκελε άθξαηε αγνξά έθδνζεο θαη
δηαθίλεζεο, ζε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή αγνξά παξαγώγσλ θαη πξντόλησλ αζθαιηζηηθώλ
εηαηξεηώλ. Δπίζεο, ζα ζηεξίδνληαη πάλσ ζε απηή ηελ Οδεγία, ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ην
ρξεκαηννηθνλνκηθό ξίζθν, θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ όζν θαη θάπνησλ θξαηώλ.
Η ζηαζεξόηεηα ηνπ θιάδνπ ηεο αζθάιηζεο είλαη έλα από ηα δεηνύκελα, ε
βειηηζηνπνίεζε ηεο επνπηείαο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε λέεο απαηηήζεηο είλαη
επίζεο έλα από ηα δεηνύκελα. Η ζηαζεξόηεηα θαη ε νιηζηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ είλαη
επίζεο έλα από ηα δεηήκαηα. Οη ΑΝΔΛ ζα είκαζηε δεκηνπξγηθνί, ζα ζηαζνύκε πνιύ
πξνζεθηηθά ζε απηό ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην. Δγώ πξνζσπηθά, ζα ην ειέγμσ από θάζε
άπνςε κέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ, δηόηη είλαη δεηήκαηα ηα νπνία γλσξίδσ θαη ζα πξέπεη λα
βνεζήζσ όζν κπνξώ εγώ θαη όπνηνο άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη θαη πξέπεη. Δίκαζηε όινη
ππεύζπλνη όηαλ γλσξίδνπκε έλα ζέκα ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάπνηα δύζθνιε ή
αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαη ηνλ Έιιελα θνξνινγνύκελν λα
πξνβιέςνπκε θαη λα κελ αθήζνπκε λα μεθύγεη από ηνλ έιεγρν. αο επραξηζηώ πάξα πνιύ.
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