Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.) : Θα ζρνιηάζσ γηα έλα
ιεπηό ζε απηά πνπ είπε ν θ. Βνξίδεο. Όπσο είπε θαη ν Τπνπξγόο, δελ ππάξρεη θακία ξύζκηζε
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ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ιίγν έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πξντόλ ηεο αζθάιηζεο. Σν γλσξίδεηε θαη
λνκηθά κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ δηαβάδεηε σο λνκηθόο, αιιά πίζσ από ηηο ζπκβάζεηο θξύβεηαη
έλαο ηεξάζηηνο κεραληζκόο κόριεπζεο ησλ θεθαιαίσλ, ησλ δηαζεζίκσλ θαη απνζεκαηηθώλ θαη
νηηδήπνηε άιιν, ξίζθα, επηζθάιεηεο, αληαζθάιεηεο, ό,ηη παξάγσγν ππάξρεη έρεη εθδνζεί εθεί
πάλσ. Σν δήηεκα είλαη όηη ηα θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη κηα εηαηξεία πξέπεη λα θάλεη
πξόβιεςε ζην κέιινλ, λα πιεξώζεη ζπληάμεηο, όπσο ην δηθό καο δπζηπρέο αζθαιηζηηθό
ζύζηεκα, πνπ δπζηπρώο επί 40 ρξόληα είρε ηα απνζεκαηηθά ηνπ κε κεδεληθό επηηόθην ζηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηα βιέπακε θαη ράλακε αμία, νη άιινη ηη θάλνπλ; Δπεηδή είλαη ηδησηηθά,
ζπεθνπιάξνπλ θαη ζνπ ιέεη όηη «εγώ ζην κέιινλ γηα λα θάλσ λέν projection, γηα λα έρσ λα
πιεξώζσ 20 ρξόληα ζπληάμεηο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ηη
πξέπεη λα θάλσ; Να βγάδσ απηό ην θέξδνο ην ρξόλν». Οη κέηνρνί ηνπο είλαη θεξδνζθόπνη κε
ηελ θαιή έλλνηα, γηαηί έρσ έλα άιιν δηθό κνπ όξν, όηη δελ ππάξρεη ραζνζθόπνο ζηνλ θόζκν.
Δίλαη ινγηθό λα θνηηάεη ην θέξδνο. Σν θέξδνο όκσο πνην είλαη; Δπεηδή ην βαζηθό asset πνπ
ζηεξίδνληαη όιεο απηέο νη επελδύζεηο, είλαη ηα θξαηηθά νκόινγα, απηή ηε ζηηγκή, ηη έρνπκε;
Μεδεληθά θαη αξλεηηθά επηηόθηα ζε θξαηηθά νκόινγα θαη απηό ζεκαίλεη όηη ε π αξνύζα αμία
ησλ απνζεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, ζήκεξα ζε 5 θαη 6 ρξόληα είλαη κεησκέλε, άξα, δελ ζα
κπνξέζνπλ λα δώζνπλ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, όπσο έρεη γίλεη ην ζπκβόιαην πέξπζη ζε 5
ρξόληα. Απηό ζα ην δνύκε κπξνζηά καο, γηαηί νη αγνξέο είλαη ηειείσο αξξύζκηζηεο θαη είλαη
απηή ε αιήζεηα.
Έλα θξάηνο ζα πξέπεη λα θνηηάμεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ λνκνζεζία πάξα πνιύ, γη’ απηό
είπα ιίγα ζηελ νκηιία κνπ. Δζείο, νη λνκηθνί, θαη νη λνκηθέο εηαηξείεο πξέπεη λα θέξεηε ηε
γλώζε ζαο εδώ θαη ζε ζρεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ γίλε η κελύζεηο ή αηπρή πεξηζηαηηθά,
όπσο ήηαλ ηεο AΠΙ, πνπ δελ μέξσ εάλ ήηαλ αηπρέο, ην έρεη θξίλεη ε δηθαηνζύλε, αιιά ην
αηπρέο ζα ήηαλ εάλ έλα αζθαιηζηηθό ζύζηεκα ηεο Ννξβεγίαο ςάρλεη απηή ηε ζηηγκή πνπ ζα
βάιεη ηα ιεθηά ηνπ θαη δελ ππάξρεη ρξπζόο, δελ ππάξρεη πεηξέιαην, δελ ππάξρεη commodity,
δελ ππάξρεη θαθέο, δελ ππάξρεη soveren bon, δειαδή, θξαηηθό νκόινγν πνπ ζα ηνπ πεη, «ζα

πάξεηο 1%», ε Διιάδα είλαη κε 8% θαη ζεσξείηαη jag, ε Βξαδηιία ζα θνπληάξεη ζε ιίγν, ζα
κπεη ην ΓΝΣ, πνπ λα βάιεη ηα ιεθηά ηνπ ν Ννξβεγόο πέξα από ην πεηξέιαην; Υάλεη ιεθηά.
Άξα, ην αζθαιηζηηθό, ην θξαηηθό ηακείν ησλ Ννξβεγώλ, έλα από ηα κεγαιύηεξν soveren fun,
ζνπ ιέεη, «όηη εγώ ράλσ ιεθηά». Γηαηί ράλεη; Γηόηη δελ κπνξεί λα επελδύζεη κε ζηγνπξηά γηα
ηνπο κεηόρνπο ηνπ θαη γηα λα απνδώζεη ην θέξδνο, δειαδή ηα κεξίζκαηα, ηα νπνία είλαη νη
πιεξσκέο ησλ αζθαιίζηξσλ θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ζην κέιινλ.
Πξέπεη λα πξνζέμνπκε πάξα πνιύ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
όρη λα θάλνπκε ηνπο έμππλνπο, νη Έιιελεο ηεο αγνξάο, αιιά επεηδή ππάξρεη ε γλώζε θαη νη
λνκηθνί ηεο Διιάδνο είλαη εμαηξεηηθνί, έρνπκε πεξηπηώζεηο θαη κπνξνύκε λα ηα βάινπκε ζην
ηξαπέδη θαη λα θνηηάμνπκε ιηγάθη εάλ κπνξέζνπκε λα απνθύγνπκε θάπνηα από όια απηά. Οη
εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα θεθάιαηα αληαζθάιηζεο, είλαη γεξκαληθέο, ειβεηηθέο, ιίγεο
ακεξηθάληθεο θαη ιίγεο ηαπσληθέο. Γελ κπνξείο λα ηνπο βάιεηο ρέξη θαη νύηε πώο ζα θάλνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο, δπζηπρώο.

