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ΛΗΣΑ ΑΜΜΑΝΑΣ ΗΓΟΤ (Πξνεδξεχνπζα ησλ Δπηηξνπψλ): Ο επφκελνο Δηδηθφο
Αγνξεηήο ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ, ν θ. Κακκέλνο, επίζεο γηα νθηψ ιεπηά. Δίλαη 83 νη
ζπλάδειθνη εγγεγξακκέλνη ζηνλ θαηάινγν θαη λα ην έρνπκε απηφ ππφςε γηα λα κπνξέζνπλ λα
εθθξαζηνχλ νη Βνπιεπηέο ζηελ Δπηηξνπή.
Σν ιφγν έρεη ν θ. Κακκέλνο.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθφο Αγνξεηήο ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ): Κχξηνη
ζπλάδειθνη, θπξία Πξφεδξε, βξηζθφκαζηε ζήκεξα άιιε κηα κέξα γηα λα ςεθίζνπκε έλα
θαηεπείγνλ λνκνζρέδην. Δίλαη ινγηθφ, φπσο είπα θαη ζηελ Δηζήγεζή κνπ θαη ζηε ζχληνκε
νκηιία κνπ γηα ην θαηεπείγνλ, φηη είλαη θαηεπείγνλ, δηφηη ε δσή ην έθεξε έηζη θαη ηα νκφινγα ην
έθεξαλ έηζη ζηηο 20 ηνπ κελφο λα ιήγεη έλα νκφινγν 3,2 δηο επξψ, ην νπνίν εάλ ζέινπκε λα ην
θάλνπκε δξαρκέο επί 700, επί 1.000, φπσο πηζαλφλ θάπνηνη ζπλάδειθνη επηζπκνχλ, θαη πάιη
δελ έρνπκε ην ρξφλν λα ηππψζνπκε ηα ηφζα ηεηξάθηο εθαηνκκχξηα δξαρκέο γηα λα ην
πιεξψζνπκε.
Άξα, πξέπεη λα ην ςεθίζνπκε, λα βξνχκε είηε ηε ρξεκαηνδνηηθή γέθπξα, γηα εκάο δελ
είλαη πξνηηκεηέα, είηε ηελ πξψηε εθηακίεπζε βάζεη ησλ πξναπαηηνχκελσλ κέηξσλ, φπσο
έρνπλ έξζεη ζηελ δαλεηαθή ζχκβαζε, γηα λα πάεη ε Διιάδα παξαθάησ θαη λα έξζεη ε
επηζπκεηή θαλνληθφηεηα ζηελ Διιάδα. Γηφηη απηή ηε ζηηγκή θαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, μέξνπκε
φινη παξά πνιχ θαιά, φηη ε Διιάδα βαζαλίδεηαη, ν Έιιελαο βαζαλίδεηαη, δηφηη δελ ιεηηνπξγεί
θπζηνινγηθά θαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ε αγνξά θαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ε αγνξά ζα
πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά απφ ην Α έσο ην Ω. Καη κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα νη βαζηθνί
ππιψλεο ηεο αγνξάο είλαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, είλαη νη βηνκεραλίεο, είλαη ν
ηνπξηζκφο καο, γηαηί έηπραλ φια κέζα ζην θαινθαίξη θπζηθά, θαη ν βαζηθφο ππιψλαο είλαη νη
ηξάπεδεο, νη νπνίεο, δπζηπρψο, κε ηελ ελέξγεηα ηνπ θ. Νηξάγθη, ηε κνλνκεξή, αλ ζέιεηε, θαη
ερζξηθή ελέξγεηα ζην λα ζηεξέςεη ηηο ηξάπεδέο καο ζηνλ ELA, κε δίλνληαο ηελ επαξθή
ρξεκαηνδφηεζε γηα ξεπζηφηεηα αλαγθαζηήθακε θαη καο αλάγθαζε ζε ειέγρνπο θεθαιαίσλ, ην
νπνίν, αλ ζέιεηε, έθεξε πην πίζσ ηελ νηθνλνκία καο θαηά έλα πνζνζηφ 2% ηνπ ΑΔΠ.
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πλέρεηα νκηιίαο ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ(Δηδηθφο Αγνξεηήο ησλ Αλεμάξηεησλ
Διιήλσλ)
Γελ ζα αλαθεξζψ πνιχ ζηα κέηξα, ε νκηιία κνπ ζα έρεη ηξία βαζηθά ζεκεία, ην έλα
ζα είλαη ε επφκελε κέξα θαη ην πψο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε ειιεληθή νηθνλνκία, δηφηη φ,ηη
θαη λα ιέκε γηα ηα κλεκφληα ην είπα θαη πξηλ ζηελ εηζήγεζή κνπ δελ έρεη ζεκαζία αλ ε ίλαη
κλεκφλην, ή κέηξν δηαξζξσηηθφ, ή χθεζηαθφ, ή δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Ζ
δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή γίλεηαη γηα έλα ιφγν γηα λα έρεηο ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ.
Δδψ λα ζπκίζσ πάιη, φηη επαλήιζαλ, νη εξγαιεηνζήθεο ηνπ Ο.Α..Α, νη νπνίεο δχν
εξγαιεηνζήθεο φπσο απνθάιπςα θαη ζηελ εμεηαζηηθή ησλ κλεκνλίσλ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ
ΗΟΒΔ θαηά παξαγγειία κε 100.000 € θαη παξαδφζεθαλ ζηελ θπβέξλεζε. Να ζπκίζσ εδψ γηα
φπνηνλ έρεη μεράζεη φηη ην αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ν.Γ. θπξίσο αιιά θαη
ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. πνπ ζπλεπηθνπξνχζε, εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ε έθζεζε, νη 20 20 ηεο
ΜΑΚΖΝΕΔ δελ ππήξρε θαλέλα ειιεληθφ πιάλν, γηα ηίπνηα ζε απηή

ηε ρψξα, απιά ζα

θαηαζέζσ ζηα πξαθηηθά ηεο βνπιήο κηα πεξίιεςε φισλ ησλ κέηξσλ, γηα φπνηνλ δελ είρε ην
ρξφλν ή κέρξη ην βξάδπ ζηνλ Οινκέιεηα λα θαζίζεη λα ηα δηαβάζεη, ζπλνπηηθή κέζα ζε 25
ζειίδεο. ηελ έθζεζε βξηζθφκαζηε ζήκεξα θαη ζπδεηάκε γηα λα πξνιάβνπκε θαη ην ρξφλν γηα
ηα κέηξα πνπ έξρνληαη. Δδψ ζα πξέπεη λα είκαζηε ζαθείο ζε δχν πξάγκαηα, φηη ηνλ Ηνχλην
ηνπ 14, νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο ηνπ θ. ακαξά θαη ηνπ θ. Βεληδέινπ θαη ησλ κέζσλ
καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ ηε ζηήξηδαλ απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ, είραλ ππνγξάςεη θαη ζα
ην θαηαζέζεη ζηε βνπιή έρσ θάλεη εγψ ηηο πξάμεηο θαη έρνπλ αλαγλσξίζεη είλαη CANTRI
REPORT, λνχκεξν 14/151, γηα ρξεκαηνδνηηθφ θελφ, ην μέξαλε ηνλ Ηνχλην ηνπ 14, θαη ην 2015,
12,6

δηζεθαηνκκχξηα.

Σα

αδηεπθξίληζηα

κέηξα

πνπ

έρνπλ ππνγξάςεη

ν

πξψελ

Πξσζππνπξγφο θαη ν πξψελ Αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο αλ ζέιεηε ν θ. Βεληδέινο ήηαλ 11
δηζεθαηνκκχξηα επξψ, έρσ θάλεη ηηο πξάμεηο εδψ πέξα, γηα ην 15 θαη ην 16 κφλν, ρσξίο λα
βάινπκε ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα. Παξαθαιψ γξακκαηεία λα ην έρνπλ απηφ ζηα πξαθηηθά
δηφηη είλαη παξαθαιψ, δηφηη είλαη βαζηθφ θνκκάηη, γηα λα γλσξίδνπκε αθξηβψο φηη εκείο
παξαιάβακε ρξεκαηνδνηηθφ θελφ, 13 δηο θαη αίηεκα κέηξα πξν απνθαζηζκέλα 11 δηο ρσξίο
ηα πιενλάζκαηα, πνπ φπσο είπε ζπλάδειθφο ηνπ ΤΡΗΕΑ πξηλ ιίγν, ζσξεπηηθά ζηελ ηξηεηία
ζα μεπεξλνχζαλ ηα 18 κε 20 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηα νπνία εκείο ηα θφβνπλ ζην έλα
ηέηαξην.
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Σν ρξεκαηνδνηηθφ θελφ 15, 16, 18, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αίηεζε ηνπ δαλείνπ,
ζηεο 10 ηνπ κελφο, πνπ έρεη θάλεη ν θ. ππνπξγφο, ν θ. Σζαθαιψηνο, είλαη 51,6 δηο επξψ, 33,8
είλαη θεθάιαηα πνπ ιήγνπλ, θαη 17,8 δηζ. είλαη νη ηφθνη, απηφ ζεκαίλεη φηη απηφ ην θελφ ην
ρξεκαηνδνηηθφ, ζα έρεη λα ην αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε, είηε ήηαλ ΑΝΔΛ θαη
ΤΡΗΕΑ, ήηαλε ηνπ ΚΚΔ, ή ζα ήηαλε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ή ηεο Ν.Γ. .
Απηφ ην λνχκεξν ηα 52 δηο ήηαλ θάηη γλσζηφ ζηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, έξρεηαη
ηψξα θαη καο ιέεη φηη ηη; Όηη ζπλάπηεηαη έλα δάλεην, αζθάιεηαο ηξηεηίαο, γηα λα θαιχπηεη ην
θελφ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε.

Απηά ηα 52 δηο ηφθνη θαη

ρξενιπζία, δελ ηα δεκηνπξγήζεη ε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ, ηα δεκηνπξγήζεη θπβέξλεζε ηνπ θ.
Παπαλδξένπ ηνπ θ. άκαξα θαη ηνπ θ. Βεληδέινπ θαη ηα βξίζθνπκε εκείο κπξνζηά καο , φπσο
ζα ηα έβξηζθαλ θαη απηνί, αλ δελ γηλφληνπζαλ εθινγέο. Καη θέηνο λα ζπκίζσ φηη φηαλ ήιζε ην
SPD, εδψ ζηηο επηηξνπέο, ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Βνπιήο καο απνθάιπςε φηη απφ ηνλ
Οθηψβξην είρε ζπκθσλεζεί, θαη καο έβαιαλ αλ ζέιεηε θαη πξν ησλ επζπλψλ καο, αλ ηνλ
Ηνπιίνπ είκαζηε έηνηκνη λα ππνγξάςνπκε, 50 δηζ. € ην ηξίην παθέην θαη πέζακε απφ ηα
ζχλλεθα. Ήξζαλ θαη καο είπαλ φηη έρνπλ ζπκθσλεζεί ζηε Γεξκαλία, εζείο ηη ζα θάλεηε; Ση ζα
πείηε ζηνπο ςεθνθφξνπο ζαο; Θα θάλεηε εθινγέο; Απηά καο ηα είπαλ φηαλ είρακε γίλεη
θπβέξλεζε, ζπγθπβέξλεζε εκείο, νπφηε, αο ηειεηψζνπκε ιίγν ηα ςέκαηα, λα πάκε ιίγν
παξαθάησ δηφηη απηή ε ρψξα έρεη ηξφπνπο λα αλαπηπρζεί, φηη κέηξα θαη λα πάξεηο
δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ή πθεζηαθά, αλ ζέιεηο σο έλα ζεκείν, είλαη πθεζηαθά γηαηί,
δηφηη δελ απμάλεηαη παξνλνκαζηήο δελ απμάλεηαη ην ΟΑΔ. Δδψ φιε ε

ζπδήηεζε θαη ζα

παξαθαιέζσ θαη ηνλ θ. Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ, ζα έπξεπε λα εδψ πέξα, λα αθνχζεη δχν
πξάγκαηα, καο είπε φηη ζα θαηαζέζεη έλα αλαπηπμηαθφ παθέην θαη πξφγξακκα κέρξη ην
Μάξηην ηνπ 16. Πνηνο ζα ηα θαηαζέζεη; πνηνο είλαη ν ηερληθά επαξθήο λα ην θαηαξηήζεη; Πνηνο
ζα ην δεη πνηνο ζα ειέγμεη;
Δίκαζηε κηα θπβέξλεζε εγψ βιέπσ φηη ε βνπιή ζαλ 300 ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη ζα
πξέπεη φινη, λα δνπλ ηη ζθέθηεηαη απηή ε θπβέξλεζε, λα ηα βάιεη θάησ, λα αθνχζνπκε ηδέεο
λα αληαιιάμνπκε απφςεηο θαη λα δνχκε πψο ζα πάεη απηή ε ρψξα παξαθάησ. Γηφηη αλ πάξεηο
πθεζηαθά κέηξα 3,3,3 δηο, 9 δηο ζε ηξία ρξφληα θαη ζπγρξφλσο, δελ θαηαθέξεηο λα απμήζεηο,
ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ ζα έξζεη ζην ίδην παξαλνκαζηεί. Σν ιάζνο ην νπνίν θάλνπλ
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επίηεδεο ζηελ Δπξψπε ηα μέξεη πάξα πνιχ θαιά ν ζπλάδειθνο, ν θ. Βαξνπθάθεο, γηαηί ήηαλ
πνιχ θαηξφ εθεί, θαη ηνλ έρσ ζηεξίμεη θαη ζπλερίδσ, λα ιέσ φηη έθαλε θαιή δνπιεηά, αιιά δελ
είλαη απηφ ηεο παξνχζεο.

D:\www\ doc spal\fil es\proc ess ed\84\8245384-hbhttrtx\150813 Π ΡΑΚΣΗΚΑ ΓΚΚ ΟΜΗΛΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΟΗΚ_ΤΠΟΘ - ΨΖ ΦΗΖ ΣΟΤ Ν ΓΗΑ ΣΖ Ν ΚΤΡΩΖ
ΤΜΦΩΝΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΔΜ .doc x

Π/θνο

ΔΑΝΕΖΗ

Γ/θνο

Ζκεξνκελία

Όλνκα αξρείνπ

13.08.2015

CACO0813.DK2

(πλέρεηα νκηιίαο ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνχ Αγνξεηή ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ)

Όηαλ νη ζπλάδειθνί νηθνλνκνιφγνη ηεο Δπξψπεο γηα λα πείζνπλ ηα Κνηλνβνχιηα ηνπο
θαη λα πείζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο φηη έρνπλ θάλεη θαιή δνπιεηά ζηελ Διιάδα, ηελ νπνία ηελ
έρνπλ θαηαζηξέςεη, παξνπζηάδνπλ… Θα ζαο δείμσ έλα κηθξφ πίλαθα γηα λα ην θαηαιάβεηε,
δελ είλαη πνιχ δχζθνιν. Γείρλεη θζίλνπζα πνξεία ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο θαη αχμεζε ζηα
έζνδα σο πξνο ην Α.Δ.Π.. Πψο γίλεηαη απηφ; Αθνχ ην Α.Δ.Π. πέθηεη, θπζηθά, ηα κεησκέλα
έζνδα κε κεησκέλν Α.Δ.Π. κπνξεί λα ζνπ θαίλνληαη απμεκέλα θαη καο πνπιάεη ν θ.
Daiselbloom φηη ε Διιάδα πάεη θαιά, δηφηη ηα έζνδα σο πξνο ην Α.Δ.Π. απμάλνληαη, άξα
είκαζηε ζε θαιφ δξφκν. Πνηνλ θαιφ δξφκν, φηαλ ζε νλνκαζηηθή αμία ηα έζνδα πέθηνπλ ; Σν
θαηαζέησ θαη απηφ ζηε Βνπιή.Απηά είλαη επίζεκα ζηνηρεία.
Δκείο, πιένλ, δελ πξέπεη λα παίμνπκε απηφ ην παηρλίδη. Σα ιάζε πνπ έρνπκε θάλεη
είλαη ηξαγηθά. Σα έρνπκε θάλεη ζηα ζρνιεία, εκείο, ηα νηθνλνκηθά. Σα έρνπκε δηδάμεη θαη ιίγνη
απφ εκάο, άιινο ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Οη εκπεηξίεο ηεο Ηαπσλίαο ηνπ 1997,
φηαλ έθαλε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ή νη εκπεηξίεο ηεο Γεξκαλίαο, φηαλ έλσζε ηηο δχν
Γεξκαλίεο κε ηελ Σξφηραλη θαη πήγε λα θάλεη ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ξαγδαίεο
απνθξαηηθνπνηήζεηο κε ζηφρν εμακήλνπ θαη δηέιπζε ηα έζνδά ηεο, δηφηη είπε ζηελ αγνξά «ε
ραδή Γεξκαλία ηεο επνρήο», ηελ νπνία ραδνκάξα ηελ επηβάιεη θαη ζε εκάο, φηη ζέισ ζε έμη
κήλεο ηφζα δηζεθαηνκκχξηα έζνδα απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ
ηεο αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, ηφηε φινη νη αγνξαζηέο ηη θάλαλε; Πεξίκελαλ λα ηειεηψζεη ην
εμάκελν θαη ην αγφξαζαλ ζην 10% ηεο αμίαο. Απηφ πάζακε θη εκείο κέρξη ζήκεξα κε ην
ΣΑΗΠΔΓ. Δπηπρψο, ην λέν ηακείν είλαη αμηνπνίεζεο, δελ είλαη πψιεζεο ζε νπνηαδήπνηε αμία,
ησλ αμηψλ ηεο Διιάδνο.
Πάκε ιίγν πην θάησ γηα λα δνχκε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζέισ λα κείλσ, πνιχ ζχληνκα,
ζηνπο αγξφηεο. Οη αγξφηεο, απηή ηε ζηηγκή, έρνπλ έλα κεζνπξφζεζκν πξφβιεκα, ε
δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη ηα κέηξα είλαη, πάληνηε, κηθξννηθνλνκηθά. Όηαλ ην πξφβιεκα
κηαο αγνξάο είλαη καθξννηθνλνκηθφ, δειαδή, απηή ηε ζηηγκή, δελ επεθηείλεηαη ηζνινγηζκφο,
φπσο ιέκε, δελ δίλνληαη δάλεηα, δελ αλαπηχζζεηαη ε ρψξα, φ,ηη θαη λα θάλεηο δελ ζα
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γιπηψζεηο πνηέ, φηαλ θξέκεηαη απφ πάλσ ζνπ έλα ρξένο 312 δηο €. Πνηέ δελ ζα γιπηψζεηο.
Οη αγξφηεο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ιίγν δηαθνξεηηθά.
Θα θαηαζέζσ κηα εξψηεζε πνπ έρσ θαηαζέζεη ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ ζηηο 29/7,
ζηελ νπνία κηιψ γηα ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ θαηέζεζαλ ζηελ Διβεηία, ζηνλ εηδηθφ
θνξέα, νη αγξφηεο ηεο Δπξψπεο θαη ζε κηα εηαηξεία ηελ νπνία ζέιεη λα αγνξάζεη ε Μνλζάλην,
απηά είλαη επίζεκα ηα έγγξαθα, δελ είλαη ζπλσκνζηνινγηθά, γηαηί;
ΛΗΣΑ ΑΜΑΝΑΣ ΗΓΟΤ (Πξνεδξεχνπζα ησλ Δπηηξνπψλ): Κχξηε Κακκέλε, ζην Πξνεδξείν. ε
Δπηηξνπή είκαζηε, δελ είκαζηε ζηελ Οινκέιεηα, νπφηε κπνξείηε λα ηα δίλεηε πίζσ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθφο Αγνξεηήο ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ): Δληάμεη, φκσο
πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηα πξαθηηθά, δηφηη αλ ν αγξφηεο καο θαηαιάβεη θαη ηνλ βνεζήζεη ην
δηθφ καο Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ην δηθφ καο Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο λα
παηεληάξεη ην ζπφξν, ηε θπηηθή θαη ηε δσηθή παξαγσγή, ζα βγάινπκε δηζεθαηνκκχξηα. Οη
άιινη ην θάλνπλ ζηελ Διβεηία. Γε καο ιελ ην κπζηηθφ ζηελ Διιάδα, καο ζεσξνχλ ηζαγελείο.
Γελ είκαζηε φκσο ηζαγελείο.
Ζ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο ζα έξζεη κφλν απφ ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο. ηε
βηνκεραλία αλ μεθηλήζνπκε απφ ην κάξκαξν, ην βσμίηε, ηα αινπκίληα, ηηο ζπάληεο γαίεο. Γελ
κπνξεί λα έρνπκε 30-40 ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο θαη Τπνπξγεία, γηα λα κνπ βγάινπλ κηα
άδεηα γηα λα μεθηλήζεη ε εμφξπμε καξκάξνπ λα εμάγνπκε ζην Καηάξ ή ηελ Κίλα. Γελ κπνξεί λα
ζπλερηζηεί απηφ ην πξάγκα λα ζπκβαίλεη.
Πξέπεη ε Διιάδα λα αιιάμεη λννηξνπία. Γηα λα αιιάμεη λννηξνπία ζα πξέπεη λα
ζπλεξγαζηνχκε φινη καδί ζε απηή ηε Βνπιή, λα κελ ππάξρνπλ πνιηηηθέο αληεγθιήζεηο θαη
θιείλνληαο ζέισ λα πσ φηη φηαλ δαλείδεηαη κηα ρψξα θαη ζηελ επηζηνιή μαλαγξάθεη Κχξσζε
ρεδίνπ χκβαζεο. Παιεχσ πέληε ρξφληα ζαλ ηδηψηεο νηθνλνκνιφγνο, απφ ηε δνπιεηά κνπ.
Πνην είλαη ην ρέδην χκβαζεο; Μαο θέξλνπλ έλα ρέδην χκβαζεο. Ζ Γαλεηαθή χκβαζε,
γηα φπνηνλ δελ ηε δηάβαζε, θαη είλαη ζρεδφλ παξφκνηα κε απηέο πνπ καο είραλ θέξεη ην
ΠΑ.Ο.Κ. θαη Ν.Γ., θπξία Πξφεδξε ηειεηψλσ, αιιά είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, απηή ε
χκβαζε είλαη γξακκέλε ζην γφλαην. Δίλαη ην πην πξφρεηξν θείκελν πνπ έρσ δεη λα έρεη
γξαθηεί απφ Δπξσπαίν ή απφ ζπλ-Έιιελα θαη έρεη έξζεη ζηελ Διιεληθή Βνπιή. Απηφ ην
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θείκελν, εάλ ξσηήζσ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ηεο Βνπιήο πφζνη είλαη αληηζπκβαιιφκελνη ζ’απηή
ηε χκβαζε, πφζνη αληηζπκβάιινληαη, μέξεη θάπνηνο; Ο IESEM, ε Διιάδα πνπ καο δαλείδεη,
ιέεη κέζα ζε κηα παξάγξαθν ζα ζνπ δψζσ 86 αλ ζνπ δψζεη ην ΓΝΣ, άξα είλαη νηνλεί
αληηζπκβαιιφκελνο ζην ΓΝΣ, ιέεη κέζα φκσο φηη νξίδεη αληηζπκβαιιφκελν ην λέν ηακείν
απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Γηάβαζε θάπνην ζε απιά ειιεληθά ηη ιέεη απηή ε Γαλεηαθή χκβαζε
εδψ; Ση ζέισ λα πσ κε απηφ; Ζ Διιάδα παίξλεη 300 ζειίδεο κλεκφληα, φπσο ηα έπαηξλε πξηλ,
300 ζειίδεο. Σα δηαβάζακε φια, δελ ηα αλέιπζα θαλ, γηαηί δελ έρεη νπζία απηή ηε ζηηγκή.
Οπζία έρεη λα απμήζνπκε ην Α.Δ.Π. θαη λα αλαπηπρζνχκε, φρη ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο
πξνζαξκνγήο, αιιά, δελ δεζκεχεηαη ν δαλεηζηήο λα ζνπ δψζεη ρξήκαηα.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. Γεκεηξίνπ Κακκέλνπ, Δηδηθνχ Αγνξεηή ησλ Αλεμαξηήησλ
Διιήλσλ)

Δξσηψ, ζηηο 20 ηνπ κελφο, κε ηελ πξναίξεζε πνπ έρεη εδψ ζηε δεχηεξε ζειίδα, φηη
«ζα ζνπ δψζσ 86, αλ ζνπ δψζεη ην ΓΝΣ» θαη εγψ έρσ λα κνπ ιήμεη κηα δφζε κεζαχξην,
πνηνο κνπ ιέεη εκέλα, φηη δελ ζα κνπ πεη, «πνχια θάηη γηα λα πιεξψζεηο ηε δφζε πνπ ιήγεη»;
Πνηνο κνπ ιέεη εκέλα, φηη δελ ζα κνπ δψζνπλ κεζαχξην ηα 20 δηο πξνθαηαβνιή - 25 καδί κε
απηά πνπ ζα «παξθάξνπκε», φπσο είπε πνιχ ζσζηά ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ γηα ηηο
ηξάπεδεο καο - θαη δελ ζα κνπ δψζνπλ δάλεην - γέθπξα, γηα λα ραξεί ν θ. φηκπιε; Πνηνο καο
ην ιέεη απηφ;
Απηή ε χκβαζε δελ δεζκεχεη ην δαλεηζηή, δεζκεχεη κε κέηξα ην δαλεηδφκελν ζσζηά, λαη, πξέπεη λα γίλεη - είλαη έλα πιαθφλ, είλαη έλαο αλνηρηφο αιιειφρξενο
ινγαξηαζκφο, ν νπνίνο δελ δεζκεχεη θαλέλαλ δαλεηζηή. πγρξφλσο, δελ έρεη ππνγξαθέο θαη
ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί.
Γηα παξάδεηγκα, φηαλ εθηακηεπηνχλ ηα 20 εθαη., ηφηε λα δείηε φηη ζα έξζεη κηα
ηξνπνπνίεζε απηήο ηεο χκβαζεο, ε νπνία, επαλαιακβάλσ, είλαη ζρέδην δαλεηαθήο, δελ είλαη
ε ηειηθή. Γελ μέξνπκε, πνηνο ζα καο δαλείζεη, πφζν ζα καο δαλείζεη, πνην ζα είλαη πάιη ην
θφζηνο δαλεηζκνχ, πφηε ζα είλαη ε ιήμε ηνπ ρξένπο, πφζα ζα είλαη ηα επηηφθηα, εάλ ζα έρνπκε
πεξίνδν ράξηηνο. Γελ γλσξίδνπκε ηίπνηα, πεξηκέλνπκε λα ην δνχκε ζηελ εθηακίεπζε.
Δκείο εδψ θαη εγψ πξνζσπηθά, σο αλεμάξηεηνη Έιιελεο, είκαζηε εδψ γηα λα
ειέγρνπκε ηελ Κπβέξλεζε, ηνπιάρηζηνλ ζε απηά, πνπ κπνξεί λα είκαζηε ρξήζηκνη θαη απηά
πνπ γλσξίδνπκε. Γελ είκαη ππξεληθφο θπζηθφο, είκαη νηθνλνκνιφγνο, απηά, φκσο, ζα ηα
ειέγμσ. Απηφ, ην ιέσ θαη ζηελ Κπβέξλεζε, φηη εκείο, σο ζπγθπβέξλεζε, ζα είκαζηε εδψ λα
ειέγμνπκε θάζε γξακκή, ηη ζα δαλείζνπκε ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη λα δνχκε, εάλ ηα δάλεηα ηεο
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ ζα πεξάζνπλ ζην δεκφζην ρξένο ή φρη.
Κιείλνληαο, λα πσ ζην θίιν θαη λέν Τπνπξγφ, φηη ήκνπλ ζε έλα λεζί πξνρζέο. Όινη
αλαθεξζήθακε ζηα έζνδα απφ ην Φ.Π.Α, ζην λεζί, νχηε έλα θαηάζηεκα δελ είρε POS, νχηε
έλα, νχηε ην ζνππεξκάξθεη. Οη ηνπξίζηεο έθαλαλ νπξά, γηα λα θάλνπλ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ
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ηηο πηζησηηθέο ηνπο θάξηεο, γηα λα έρνπλ κεηξεηά, ψζηε λα κπνξνχλ απφ ην λα λνηθηάζνπλ κηα
νκπξέια, λα πάξνπλ έλα θαθέ κέρξη λα πάλε ζην ζνππεξκάξθεη λα πάξνπλ ηξφ θηκα. Απηφ,
πξέπεη λα ην δεη ε Κπβέξλεζε πάξα πνιχ ζνβαξά, δειαδή θαλέλα POS.
Έρσ θαηαζέζεη 2 εξσηήζεηο θαη γηα ηα POS θαη γηα ηα ειεθηξνληθά POS γηα ηηο
θξαηήζεηο, πνπ ζέιεη θάπνηνο λα θάλεη ειεθηξνληθά ζε έλα site θξαηήζεσλ.
Όπνηνο είλαη ζηνλ «ΣΔΗΡΔΗΑ» - έρσ θάλεη εξψηεζε – νη ηξάπεδεο ηνπ απαγνξεχνπλ
λα έρεη POS. Γειαδή, εάλ έρεη POS θαη είλαη ζηνλ «ΣΔΗΡΔΗΑ», γηαηί λα κελ θάλεη κηα
ειεθηξνληθή πψιεζε, πνπ ηα ρξήκαηα είλαη αζθαιή ζηελ ηξάπεδα θαη ζα ηα πάξεη ή ν ίδηνο ή
ε ηξάπεδα ή εηο ρείξαο ηξίησλ; Έρσ θάλεη εξψηεζε ζηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη ην
ιχλνπκε, αιιά απηφ ην θξάηνο, κεζνπξφζεζκα, πξέπεη λα δψζεη κηα εληνιή, λα πάλε παληνχ
POS. Γελ επηηξέπεηαη λα έρνπκε ηνπξίζηα θαη λα ςάρλσ εγψ λα βξσ κεηξεηά λα πιεξψζσ,
γηα λα πάξσ λεξά γηα λα έρσ ζην ζπίηη θαη ππάξρεη έλα θαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζην
λεζί. Πνχ λα βξσ ηα κεηξεηά;
Κπξία Πξφεδξε, ππεξςεθίδσ.
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