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ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη
ζπλάδειθνη, θύξηε Πξόεδξε, θύξηνη Τπνπξγνί, ζα είκαη ζύληνκνο, δηόηη γλσξίδσ ην ξίζθν θαη
ηελ επηθηλδπλόηεηα αιιά θαη ην θόξην εξγαζίαο ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνύ, ζε ζρέζε κε ηε
δηαρείξηζε όισλ απηώλ ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπκε απηέο ηηο κέξεο κέζα ζηε ζθιεξή
δηαπξαγκάηεπζε.
Θα μεθηλήζσ, ζρνιηάδνληαο θάπνηεο δειώζεηο πνπ άθνπζα πξηλ από ηελ παξάηαμε
ηεο Ν.Γ. θαη από ηελ θπξία Μπαθνγηάλλε ζπγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ην θόζηνο δαλεηζκνύ
θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δήκνπ. Θέισ λα πσ, όηη ην θόζηνο δαλεηζκνύ ελόο δήκνπ όπσο θη αλ
βγαίλεη- όπσο είπε θαη ν ζπλάδειθνο από ην ΠΟΣΑΜΗ, λαη γίλεηαη κε πξνζθνξέο- αλ ζήκεξα
θάπνηα ηξάπεδα δίλεη 5,85% ζε έλα δήκν γηα δηαζέζηκα 3 ή 6 εθαηνκκπξίσλ επξώ, ε ηξάπεδα
έρεη πξόβιεκα θαη «κπαίλεη κέζα», λα ην πσ ιατθά ζην θαθελείν, δηόηη ζήκεξα δαλείδεηαη 30
θνξέο αθξηβόηεξα από ηελ δαλεηδόηαλ από 2011. Θα ηα δνύκε θαη ζα ειέγμνπκε απηά έλαέλα. Απηνί νη δήκνη δελ λνκίδσ λα είλαη πνιινί, άλσ ησλ 10 ζε ζρέζε κε ηνπο εθαηνληάδεο, νη
νπνίνη πηζαλόλ λα έρνπλ έλα θέξδνο από ην επηηόθην ζε πξνζεζκηαθή ή όςεσο άλσ ηνπ 2,5%
θαη ζα ηνπο δνύκε έλαλ- έλαλ μερσξηζηά.
Θα πξέπεη λα πξνζέμνπλ πάξα πνιύ νη δήκνη όκσο, όηαλ αύξην γίλεη θαη ε
δηαβνύιεπζε, δελ ζα κηιήζσ ζήκεξα ηερληθά, αιιά επεηδή δελ κνπ αξέζεη λα αθνύσ πνιηηηθά
ηζηηάηα πεξί θινπήο ηακείσλ, πεξί πθαξπαγήο θαηαζέζεσλ, δελ έρσ λα πιεξώζσ κηζζνύοζπληάμεηο ζην δήκν, δελ έρσ λα πιεξώζσ πξνκεζεπηέο θη όια απηά πνπ ζα ηα αθνύζνπκε
πνιηηηθά αύξην, δηόηη θαιώο ή θαθώο καο «γξάθεη» ην θαλάιη ηεο Βνπιήο θαη όιν απηό
«παίδεη» πνιηηηθά γηα ςεθνζεξηθνύο ιόγνπο, ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ πάξα πνιύ, δηόηη ζα
είκαη παξώλ αύξην θαη ζα ηνπο ξσηήζσ έλαλ-έλαλ ηνπο θνξείο πνπ ζα είλαη εδώ, λα κνπ
εμεγήζνπλ ηη θαηαιαβαίλνπλ όηαλ ιέκε «βξαρππξόζεζκν δαλεηζκό» θαη «αλαθύθισζε
θεθαιαίσλ» ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, γηαηί αθξηβώο ελλννύκε ηε ιέμε ξέπνο.
Όπνηνο δελ απαληήζεη ζηελ απιή εξώηεζή κνπ, ζα ζεσξήζσ όηη νπνηαδήπνηε
επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζρεηηθά κε ην ηη ζα γίλνπλ ηα δηαζέζηκα ηνπ ηακείνπ ηνπ ηα νπνία είλαη
«βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο» θαη «αλαθύθισζε ρξένπο» κε ηα ξέπνο γηα 15 ή 10 ή 17
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κέξεο, ηόηε ζα ζεσξήζσ όηη έρεη πιήξε αθπξόηεηα ηνπ νπνηνδήπνηε επηρείξεκα. Γηόηη πξέπεη
λα μέξνπκε γηα ηη κηιάκε ηνπιάρηζηνλ, όζν ήξζα εγώ θη αθνύσ θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία
ηπγράλεη λα γλσξίδσ.
Από θεη θαη πέξα, επεηδή δελ γλσξηζηήθακε ζήκεξα όινη ζ' απηή ηε ρώξα, ζα πξέπεη
λα μερσξίζνπκε θάηη ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία, δύν νξηζκνύο απινύο: Γηαζέζηκα θαη
απνζεκαηηθό. Σν απνζεκαηηθό δελ ην αθνπκπάεη θαλέλαο. Σν αθνύκπεζε ν θ. Βεληδέινο κε ην
εηδηθό ηνπ βάξνο, κε ην εηδηθό βάξνο ησλ δαλεηζηώλ εθείλε ηελ επνρή θαη αξγόηεξα κε ηελ
πνιηηηθή ζηήξημε ηνπ θπξίνπ ακαξά θαη ηεο Ν.Γ.. Σα απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ είλαη ηεξά, δελ
αθνπκπάεη θαλέλαο θαη δελ πξόθεηηαη λα αθνπκπήζεη θαλέλαο! Σα δηαζέζηκα ησλ
Αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ γηα λα κηιάκε όινη ηελ ίδηα γιώζζα ζε νξηζκνύο, δελ ηνπο αλήθνπλ,
αλήθνπλ ζην θξάηνο. Δίκαζηε ζύκθσλνη ζε απηό: Γηαζέζηκα δελ αλήθνπλ ζε θάπνηνπ
Οξγαληζκό ΑΦΜ, ηα δηαζέζηκα αλήθνπλ ζην θξάηνο. Θα ηα δνύκε εζεινληηθά, ζα δνύκε ηα
πιενλαζκαηηθά θαη ζα δνύκε θαη ηηο επηρνξεγήζεηο.
Άθνπζα γηα παηξησηηθό θαζήθνλ , άθνπζα γηα εζσηεξηθό δαλεηζκό .

Δίλαη

εζσηεξηθόο δαλεηζκόο, θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, απηό πνπ ζα εμεγήζνπκε θαη αύξην
ιίγν πην ηερληθά ε «βξαρππξόζεζκε αλαθύθισζε» κε ξέπνο ηνλ δηαζεζίκσλ θάπνησλ ΟΣΑ
ηα νπνία δελ μεπεξλνύλ απηή ηε ζηηγκή 1,2, 1,3 δηζ. € ; Ή είλαη εζσηεξηθόο δαλεηζκόο απηό
πνπ μεθίλεζε άκεζα θαη έκκεζα κε ην PSI ην νπνίν ζηνίρηζε ζε δαλεηαθέο αλάγθεο ηεο ρώξαο
48 δηζ. € γηα ηηο ηξάπεδεο, 70,5 δηζ. € γηα ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο κόλν ηνπ PSI – απώιεηα
θαηαζέζεσλ ζήκεξα είλαη γύξσ ζηα 131 δηζ. € ζήκεξα νη θαηαζέζεηο. Αλ θάπνηνο ζπκεζεί
πσο μεθηλήζακε ην 2008, 2009 ν θ. ηατθνύξαο- είλαη πνιύ θαιόο θη απηόο ηνπο αξηζκνύο, θη
ήηαλ εηδηθόηεξνο εκνύ, δηόηη δηαρεηξίζηεθε όιε ηελ θξίζε εθείλε ηελ πεξίνδν- μέξσ όηη είρακε
θηάζεη πεξίπνπ ζηα 230 δηζ. € θαηαζέζεηο. Πξαθηηθά απιή αθαίξεζε έρνπκε ράζεη 100 δηζ. €.
Έρεη «αηκνξξαγήζεη» ε ειιεληθή νηθνλνκία. Γελ θηαίεη ε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ησλ
ΑΝ.ΔΛ..
Μίιεζαλ όινη γηα ην ηη παξαιάβακε. Από ιόγνπο εκπηζηεπηηθόηεηαο δελ κπνξώ λα
πσ όηη έρσ νξίζεη ρξεκαηνξνέο κέξα ηελ εκέξα από ζήκεξα κέρξη 30 Ηνπλίνπ, αιιά ζα ζαο
δώζσ έλα λνύκεξν εύθνιν 27 Ηαλνπαξίνπ, δύν εκέξεο κεηά ηελ λέα θπβέξλεζε, ε «ηξύπα»
ηνπ Σακείνπ ήηαλ 700 εθαηνκκύξηα επξώ. Απηό πνπ δελ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θαλέλαο,
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δηόηη είλαη έλα λνύκεξν θαηαγεγξακκέλν εθεί πνπ πξέπεη λα είλαη θαηαγεγξακκέλα λα ην δεη
όπνηνο ζέιεη λα πάεη λα θνηηάμεη.Σν PSI δηέιπζε ηα απνζεκαηηθά, όρη ηα δηαζέζηκα θαη έρσ θαη
ιίζηεο, ηηο έρνπκε όινη θαη δελ ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμνπκε ζην ηη έρεη ζπκβεί.
Άθνπζα από ην ζπλάδειθό ηνπ ΠΟΣΑΜΗΟΤ, θάηη γηα ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο.
Θα έξζεη ε ώξα ηελ εξρόκελε βδνκάδα πνπ ζα αζρνιεζώ κε ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο.
Διπίδσ λα κελ ηηο ππεξαζπίδεζηε ηόζν ζζελαξά ζε ζρέζε κε ην αλ ζα θαηαζηξαθνύλ ή αλ ζα
πάζνπλ θάηη ζήκεξα, δηόηη ειπίδσ λα γλσξίδεηε όηη ήηαλ κέηνρνη ζηελ «Παλειιήληα Σξάπεδα».
Διπίδσ λα γλσξίδεηε όηη ήηαλ κέηνρνη ζηελ «Παλειιήληα Σξάπεδα» νη ζπλεηαηξηζηηθέο.
Διπίδσ, επίζεο, γλσξίδεηε όηη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο, όηαλ δεηήζεθε αύμεζε κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ζηελ «Παλειιήληα Σξάπεδα» δελ ζπκκεηείραλ νη ζπλεηαηξηζηηθέο παξά έθαλαλ
αλαιήςεηο εθαηνκκπξίσλ. Ούηε ε … γεξκαληθή.
Πξνρσξάκε όζν αθνξνύλ ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο γηα λα δνύκε πνηνο έρεη
επζύλεο θαη πνηνο παίξλεη επζύλεο γηα απηή ηε ρώξα, αλ ζέιεη λα ηε ζώζεη ή αλ ζέιεη λα ηελ
θαηαζηξέςεη. Καη εάλ θάπνηνο βιέπεη εκέλα ή νπνηνλδήπνηε άιινλ ηπγράλεη λα είκαη ζ' απηή
ηελ θπβέξλεζε ζε κηα ζέζε ιηγόηεξεο ή πεξηζζόηεξεο επζύλεο θαη ζέιεη κε ηελ αλάιεςε ηνπ
από κηα ηξάπεδα πξνο αλαθεθαιαηνπνίεζε λα ηελ θαηαζηξέςεη θαη λα βξνπλ «other people
money» θάπνηα ρξήκαηα από αιινύ, πνπ ζα ηα βξνύκε, εγώ ηα είδα πνπ ηα πήξαλ ζα ηα
βξνύκε ηελ άιιε βδνκάδα γηα ηηο πλεηαηξηζηηθέο.
Θα πξέπεη λα κηιήζσ θαη ιίγν πνιηηηθά. Θπκάκαη παιηά ζε θόκηθο πνπ έιεγαλ «βξείηε
ηε δηαθνξά κεηαμύ δύν εηθόλσλ». Θα ζαο θάλσ έλα κηθξό ζρήκα λνεηηθό λα θαηαιάβεηε λα
ζπλελλνεζνύκε ζηε δηαθνξά ησλ δύν εηθόλσλ: Μηα εηθόλα είλαη όηη κηα θπβέξλεζε κέρξη λα
αλαιάβνπκε, έιεγε «λαη ζε όια», κε ήπηα ή θαζόινπ δηαπξαγκάηεπζε, ζέισ λα είκαη δίθαηνο,
θαη

ζπγρξόλσο

είρε

ηακεηαθά

πξνβιήκαηα

θαη

πξνβιήκαηα

ρξεκαηνδόηεζεο

θαη

αλαρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ρξένπο.
Ζ δεύηεξε εηθόλα δίπια ζ' απηή ηε ζύγθξηζε, είλαη κηα θπβέξλεζε ε νπνία έρεη πεη
«όρη ζε όια», έρεη παξαιάβεη «ηξύπα», έρεη παξαιάβεη δεύηεξε «ηξύπα» 2 δηζ. € από ην
πιεόλαζκα ηνπ 2014, έρεη παξαιάβεη ρξένο πξνο ΑΔΠ δύν κνλάδεο απμεκέλν ζην 177% ην
νπνίν απηέο ηηο κέξεο πνπ ζπδεηάκε -δελ είλαη ηειείσο εκπηζηεπηηθό αιιά ζπδεηηέηαη κε ην
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IMF λα δνύκε πώο ζα γίλεη κε ηε βησζηκόηεηα ην ρξένπο ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζέιεη ην Γ..
ηνπ IMF- απηά είλαη απηό πνπ παξαιάβακε. Απηέο νη δύν εηθόλεο .
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(πλέρεηα νκηιίαο ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ ΑΝ.ΔΛ.)

Πνηνο από ηνπο δύν πεξλάεη ραιαξά θαη ήξεκα, εκείο πνπ ιέκε όρη ζε όια θαη
καηώλνπκε θαη ςάρλνπκε θάζε κέξα δηαρεηξηζηηθά λα βξνύκε θαη ην έλα επξώ πνπ
ιείπεη, ρσξίο λα θνπξεύνπκε απνζεκαηηθά, ρσξίο λα απνζηεξνύκε θαλέλαλ κηζζό θαη
θακία ζύληαμε, παξά κε ην ηξαπεδηθό εξγαιείν πνπ ιέγεηαη repos δαλεηδόκαζηε θαη
αλαθπθιώλνπκε ηα ρξήκαηα εζσηεξηθά ή ε πξνεγνύκελε Κπβέξλεζε είλαη ιίγν πην
ραιαξή, ε νπνία δελ είρε ηαθηηθή δηαπξαγκάηεπζεο, αιιά, ζπγρξόλσο, κέζσ ησλ
ιαζώλ ηνπ Μλεκνλίνπ ην νπνίν πινπνηνύζε, δεκηνπξγνύζε ηξύπα ζην Σακείν θαη ηηο
ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο;
Θέισ εδώ λα ζεκεηώζσ ζηνπο θίινπο ηνπ ΓΝΣ όηη ην 2014 δελ καο έδσζαλ
θακία δόζε ηνπ 2014. Πήξακε κηα δόζε από ην ΓΝΣ ηνλ Αύγνπζην ή ηνλ Ηνύιην, ε
νπνία ήηαλ ρξεσζηνύκελε ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013. Με ιίγα ιόγηα, νη
ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ ΓΝΣ θαιύθζεθαλ πέξπζη κε ίδηεο δπλάκεηο, αθνύ δελ
είρακε βγεη ζηηο αγνξέο παξά κε ηα 5 θαη ηα 3, άιια δελ ήηαλ απηέο νη δαλεηαθέο
αλάγθεο. ήκεξα, όκσο, ε δηαθνξά ζηε ζεκεξηλή εηθόλα είλαη όηη θαη πάιη ππάξρεη θαη
παξαιάβακε ηακεηαθό πξόβιεκα, ην νπνίν δελ είλαη ηεξάζηην. Δίλαη κηθξό θαη ζα
ιπζεί θαη δελ ππάξρεη ιόγνο απηήλ ηε ζηηγκή κε θηλδπλνινγνύκε θαη λα δεκηνπξγνύκε
αλαζθάιεηα ζηνπο πνιίηεο, ζηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ
δηθαίνπ, δηόηη θαη πάξα πνιιέο ηδησηηθέο εηαηξείεο αηζζάλνληαη κηα αλαζθάιεηα θαη ζα
αηζζαλζνύλ κεγαιύηεξε αύξην. Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ δελ ήζεια – όρη πνιηηηθά
θαη δεκνθξαηηθά, αιιά σο άλζξσπνο πνπ δσ απηό ην δηαρεηξηζηηθό θόζηνο θάζε κέξα
λα βξνύκε ηα ρξήκαηα – λα αθνύζσ έλαλ δήκαξρν λα ιέεη «ζα κνπ θιέςεηε ηα
ιεθηά» είλαη όηη δελ ζα ην αληέμσ σο Γεκήηξεο, αιιά ηέινο πάλησλ, απηά έρεη ε
πνιηηηθή. Θα ηα κάζσ ζηγά-ζηγά.
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Θέισ λα πσ όηη ζα πξέπεη λα ιέκε αιήζεηεο θαη ε Κπβέξλεζε ιέεη κόλν
αιήζεηεο. Θα πξέπεη ν θόζκνο θαη νη βνπιεπηέο όινη λα δείμνπλ εκπηζηνζύλε ζε
απηήλ ηελ Κπβέξλεζε, ε νπνία δελ θιέβεη θαη δελ απνζηεξεί ρξήκαηα από θαλέλαλ,
παξά δηαρεηξίδεηαη κηα δύζθνιε θαηάζηαζε, καηώλεη θαη ζέινπκε λα έξζνπκε ζε κηα
ζπκθσλία κέζα ζηηο επόκελεο 10 κέξεο κε ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο ζεζκνύο κε έλα
θαζ’ όια ειιεληθό πξόγξακκα, κε κηα πνιύ ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε θαη κε ινγηθό
θαη ζπλεηό ηξόπν, ρσξίο ππεξβνιέο, γηαηί θαη εκείο πξέπεη λα θάλνπκε πίζσ ζε
θάπνηα πξάγκαηα, όρη ζηηο θόθθηλεο γξακκέο, βέβαηα θαη ζε λέα πθεζηαθά κέηξα. Γελ
ζα δηαιύζνπκε ηνλ παξαλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο, γηαηί αλ ηνλ δηαιύζνπκε
πεξαηηέξσ, ζα έρνπκε ηόζν κεγάιν πξόβιεκα πνπ δελ ζα έρεη θακία ζεκαζία ζε
πνην λόκηζκα ζα βξηζθόκαζηε θαη αλ είκαζηε ηελ επξσπατθή ήπεηξν ή πεξάζνπκε
ζηελ αθξηθαληθή.
Κιείλνληαο, ζέισ λα πσ ραξηηνινγώληαο όηη ην «πνιηηηθό πηώκα» ηνπ
Μλεκνλίνπ θαη ηνπ PSI είλαη ηόζν κεγάιν πνπ δελ κπνξεί λα θξπθηεί, θπξίεο θαη
θύξηνη ζπλάδειθνη ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη όζνη ζηεξίδνπλ απηέο ηηο πνιηηηθέο.
Ο ιαόο θαη όινη εκείο έρνπκε κλήκε. Σέινο, ζα έιεγα όηη δελ ζα πξέπεη λα δήζνπκε
κηα πεξαηηέξσ επνρή ηνπ «ζξηάκβνπ ηεο ινβνηνκήο», δειαδή λα θνηηαδόκαζηε ζηα
κάηηα έλα κήλα αξγόηεξα θαη λα έρνπκε μεράζεη ηη έρνπκε πεη ζήκεξα. Γελ ζα ήζεια
θαλείο λα μεράζεη όηη όπνηνο ςεπδνινγήζεη θαη ιατθίζεη ρσξίο λα γλσξίδεη αθξηβώο ην
ηη ζπκβαίλεη αύξην πνπ ζα είλαη παξώλ θαη παξ’ όια απηά ςεθίζεη όρη ή δελ ζηείιεη
ρξήκαηα ή δελ βνεζήζεη ην Κξάηνο ζε απηό πνπ θάλεη, πνπ δελ θιέβεη θαη δελ
θνπξεύεη, αιιά, επαλαιακβάλσ, δαλείδεηαη βξαρππξόζεζκα θαη ηα επηζηξέθεη –δελ
κπνξώ λα πσ ηερληθά θαη άιια πξάγκαηα γηαηί είλαη εκπηζηεπηηθά – ηόηε ζα είλαη
ππόινγνο, δηόηη απηή ε Κπβέξλεζε ζα πεηύρεη θαη ζα είκαζηε εκείο θαη απηνί πνπ δελ
ζπλέβαιαλ.
ΓΖΜΖΣΡΖ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Ψεθίδεηε ζεηηθά, από ό,ηη
θαηαιαβαίλσ.
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