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ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Γεληθφο Δηζεγεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛΛ.): Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξία Πξφεδξε, είρα ηελ ηχρε λα αθνχζσ φινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο κέρξη θαη λα θηάζεη ε ζεηξά κνπ, άθνπζα φιεο ηηο αλαιχζεηο θαη κε ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ ηεο ζεκεξηλήο αληηπνιίηεπζεο ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνπ θ. Υξήζηνπ ηατθνχξα,
ηνπ θ. Θενράξε, εάλ ζέιεηε θαη ηνπ θ. Κνπηζνχθνπ απφ ην ΠΑ.Ο.Κ.
Δλ ηάρεη, φηαλ κηιάκε γηα πξνυπνινγηζκφ, εκείο πνπ έρεη ηχρεη ζηε δσή καο λα
έρνπκε ζπληάμεη αξθεηνχο, βάδνπκε ζε έλα ζθέινο ηα έζνδα, ζε έλα ζθέινο ηα έμνδα θαη,
φπσο ιέεη θαη ε ιέμε πξνυπνινγίδσ,

θάλσ θάπνηεο ππνζέζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ

ιεηηνπξγψ, ζηελ αγνξά, ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ειπίδσ φιεο νη ππνζέζεηο πνπ έρσ βάιεη
λα ηζρχζνπλ γηα ην επφκελν δσδεθάκελν, γηα ηηο επφκελεο 365 εκέξεο.
Δδψ, δελ ζέισ λα ςέμσ πξνυπνινγηζκνχο πνπ έρεη θαηαξηίζεη θαη έρεη ππνγξάςεη ν
θίινο, ην ιέσ είλαη θίινο κνπ ν Υξήζηνο ηατθνχξαο, ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα θαη ην 2013 θαη
ην 2014 κε ην θ. Υαξδνχβειε, γηαηί ηνπο έρσ κπξνζηά κνπ θαη ηα δχν πξνζρέδηα θαη ηνπ 2013
γηα ην 2014 θαη ηνπ 2014 πξνο ην 2015. Αιιά, επεηδή ηα ηειηθά λνχκεξα είλαη απηά πνπ ζα
θξίλνπλ έλαλ πξνυπνινγηζκφ θαη φρη ηα πξνυπνινγηζκέλα γηα λα ηα θξίλνπκε, γηα ηα
πξνυπνινγηζκέλα κπνξνχκε λα θάλνπκε φινη πνιηηηθέο αλαιχζεηο ψξεο επί σξψλ, έρνπλ
γξαθηεί βηβιία πάλσ ζην αλ ηα λνχκεξα ιέλε αιήζεηα ή εάλ ιέλε ςέκαηα θαη γηα ην πψο νη
δείθηεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα λνχκεξα θαη αλ ζα κηιάκε κε δείθηεο ή κε ηειηθά λνχκεξα
ηακείνπ.
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014, απφ ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία, ζα πάσ ζην ζθέινο ησλ
εζφδσλ, εμφδσλ, δελ ζέισ λα θάλσ ινγηζηηθή δνπιεηά γηαηί κηιάκε γηα καθξννηθνλνκηθά
ηψξα, αιιά, ζηα έζνδα απ’ φηη βιέπσ εδψ, απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ έρνπλ
θαηαξηηζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη έλα έιιεηκκα 3 δηο 193 εθ., πξνζσξηλά ζηνηρεία 94
ζε ζρέζε κε απηά πνπ είραλ πξνυπνινγηζηεί, 51.353 δηο κε 54.546 δηο. Γειαδή, ε θπβέξλεζε
ε πξνεγνχκελε κέρξη ην ηέινο ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο ηνπ 2014, φπσο έρνπλ απνηππσζεί απφ
ην δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε εκείο ζηνλ δηθφ καο
πξνυπνινγηζκφ βάζεη ηακείνπ, πξνζσξηλά βέβαηα ζηνηρεία, ιείπνπλ 3,2 δηο απφ ην έζνδν.
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Απηφ ζεκαίλεη φηη θάηη πηζαλφλ δελ πήγε θαιά ην 2014 θαη δελ κπνξέζακε λα πηάζνπκε ηα 3,2
δηο έζνδα.
ΥΡΖΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ (εθηφο κηθξνθψλνπ):
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Γεληθφο Δηζεγεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛΛ.): Σα ΄ρσ αλαιπκέλα φια, ηα
μέξσ Υξήζην. Αιιά, ιέσ φηη απηφ είλαη κηα αηηηνινγία, δελ είλαη κφλν απηφ, είλαη πνιιά.
Γειαδή άκεζνη ή έκκεζνη θφξνη ιείπνπλ πάιη ζρεδφλ 800 εθαη., πνπ ζηα κε άιια θνξνινγηθά
έζνδα ιείπνπλ πάιη 800 εθαη., επηζηξνθέο θφξσλ έρνπκε κηα κηθξή δηαθνξά 1.900. Απηφ θαη
πάιη ήηαλ θάηη ην νπνίν δελ θαηάθεξε, δε ζα ρξεζηκνπνηήζσ άιιε έθθξαζε, ε πξνεγνχκελε
θπβέξλεζε λα ην εηζπξάμεη. Άξα, έξρεηαη σο έλα κεησκέλν έζνδν ζηνλ επφκελν
πξνυπνινγηζκφ, ην νπνίν πξέπεη έλα θξάηνο πνπ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί λα ην δηαρεηξηζηεί.
Όηαλ έξζεη ε ψξα ζα ζπδεηήζνπκε θαη ζα ηα θαηαζέζσ. Γηα λα κε πάκε ηψξα φκσο
αξηζκφ πξνο αξηζκφ, κε ελδηαθέξεη ην ζηνίρεκα, κε ηελ θαιή έλλνηα, εάλ ζέιεηε, ζε
εηζαγσγηθά λα βάισ ηε ιέμε, πνπ έρεη απηή ε θπβέξλεζε κεηά απφ ηηο αιιεπάιιειεο εθινγέο,
ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ην ηη πξνβιέπεη λα θάλεη ηηο επφκελεο 400 κέξεο ή
500 κέξεο ή 450 κέξεο, δηφηη πξέπεη λα κηιάκε θαη γη’ απηφ ην ρξφλν πνπ ζα θιείζεη καδί κε ην
ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ 2016.
Να κηιήζνπκε ιίγν γηα ην ρξένο. Ζ εμππεξέηεζε ησλ ηφθσλ θάζε ρξφλν, φπσο έρεη
θαηαξηηζζεί απ’ φινπο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, είλαη γχξσ ζηα 5 δηο
900 εθ. €. Απηή ε εμππεξέηεζε ησλ ηφθσλ θαληάδνκαη θαη ν ππνπξγφο ην μέξεη θαιχηεξα απφ
καο γηαηί δελ έρνπκε ηελ ηχρε λα είκαζηε θαη κέζα ζηνλ Ο.Γ.Γ.Τ. θαη ην Γ.Λ.Κ. λα μέξνπκε
αθξηβψο εάλ ηζρχεη θαη θέηνο, εάλ ηζρχεη θαη θέηνο ζα πξέπεη λα πιεξψζνπκε 5,930 δηο ή
5,950 δηο ηφθνπο. Δάλ ηζρχεη απηφ, ζεκαίλεη φηη θαη ηνπ ρξφλνπ πάιη πξνβιέπνληαη νη ίδηνη
ηφθνη ζαλ εμππεξέηεζε ρξένπο, καδί κε ηεο ιήμεο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ δαλείσλ, καο θάλεη έλα
ινγαξηαζκφ ν νπνίνο είλαη αξθεηά πςειφο θαη ζα πξέπεη θάζε θπβέξλεζε, έρνληαο έλα
πξφγξακκα ζην κπαιφ ηεο, λα μέξεη ηη ιήγεη πνηέ, απ' απηφ πνπ δελ κπνξεί θαη δελ είλαη
αλειαζηηθφ έμνδν, δειαδή δελ κπνξνχκε λα ην γιηηψζνπκε, πψο ζα βξεη ηξφπνπο λα ην
ρξεκαηνδνηήζεη.
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Ο ηξφπνο ν νπνίνο, θαληάδνκαη θη εγψ φηη θαηάθεξε απηή θπβέξλεζε θαη ζα ην δνχκε
λα πινπνηείηαη, ν ζηφρνο ηνπ κηθξφηεξνπ πιενλάζκαηνο δελ είλαη ζηφρνο ακηγψο ειιεληθφο.
Δίλαη ζηφρνο επξσπατθφο, δηφηη ε Δπξψπε γλσξίδεη ηη έρεη λα εηζπξάμεη δηφηη απηή καο έρεη
δαλείζεη. Γλσξίδεη ηη έζνδα έρεη εγγξάςεη ήδε απφ ηφθνπο θαη απφ θεθάιαην, άξα πεξηκέλεη
σο απαίηεζε λα πιεξσζεί απφ ηελ Διιάδα φηαλ είλαη ην due time λα πιεξσζεί.
Όηαλ, φκσο, φια απηά ηα ρξφληα γλσξίδνπκε εκείο νη ιίγν πην ζρεηηθνί, εάλ ζέιεηε, κε
ηα νηθνλνκηθά, φηη ην πιεφλαζκα πνπ δεκηνπξγείην κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δεκηνπξγείην θαη
δελ ζα ην θξίλσ εγψ εάλ ήηαλ θαιψο ή θαθψο, αιιά εμππεξεηνχζε ζην 100% ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ηφθσλ, κε πξνβιεκαηίδεη ην πψο ζα εμππεξεηεζνχλ νη ηφθνη θέηνο θαη ηνπ
ρξφλνπ, εάλ δελ θαηαθέξνπκε θαη απηφο είλαη ν ζηφρνο θαη γη' απηφ βέβαηα ςεθίδνπκε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη θάλνπκε φια απηά ηα κέηξα θαη ηα πξναπαηηνχκελα θαη ηα έθηαθηα
λνκνζρέδηα γηα λα πάκε ζηελ αμηνιφγεζε, γηα λα βάινπκε ην ρξένο ην ζέκα ηνπ ρξένπο ζην
ηξαπέδη. Γηφηη κε ην κηθξφηεξν πιεφλαζκα αλαγθαζηηθά θαη απηφκαηα ζέισ λα πηζηεχσ εγψ,
απφ ηε γλψζε πνπ έρσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ινηπψλ, φηη ζα πξέπεη λα
πέζεη κε έλαλ απηνκαηηζκφ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ ηφθσλ ε εηήζηα θαη λα θηάλεη ην
πιεφλαζκα ηνπ ρξφλνπ, άξα απφ ηα 5 ή 6 δηο λα θηάζνπκε ζην 1,5 ην πνιχ 2 δηο
εμππεξέηεζε ρξένπο ην ρξφλν, ηφθσλ ελλνψ, γηα λα κπνξέζεη λα είλαη βηψζηκε ε νηθνλνκία
θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφ ην δπλεηηθφ opportunity cost, ην θφζηνο επθαηξίαο πνπ καο
κέλεη ζηελ ηζέπε, ηέινο πάλησλ, γηα λα ην βάινπκε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Απηφ φκσο κέλεη
λα απνδεηρηεί ζηα ζελάξηα πνπ ζα θάλνπκε, ζηα δχν, ηξία ή ηέζζεξα, πνπ ζα θάλεη
θπβέξλεζε ζε ζρέζε κε ηνπο δαλεηζηέο καο γηα λα αλαδηαξζξψζεη ην ρξένο θαη λα ην θάλεη
εμππεξεηήζηκν θαη βηψζηκν θαη βηψζηκε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Δδψ πξέπεη λα πνχκε, φπσο έρσ θάλεη θαη ζηηο εηζεγήζεηο κνπ πνιιέο θνξέο θαη ζηε
Βνπιή, φηη ην θνκκάηη ηεο ηξηεηίαο ησλ ηφθσλ, ην νπνίν είλαη 54,1 δηο απφ Αχγνπζην 2015 έσο
Αχγνπζην 2018 πνπ είλαη ην πξφγξακκα, είλαη κέξνο ησλ 86 δηο πιαθφλ πνπ έρνπκε πάξεη,
είλαη έλα θνκκάηη ην νπνίν, φπσο είπε θαη ν θ. Θενράξεο, εληάμεη, είλαη ζρεδφλ έηζη ηα
λνχκεξα, κεζνζηαζκηθά ην επηηφθην είλαη 3,70 κε 3,90, ην θάλακε1. Ναη, δελ είλαη επηηφθην,
δηφηη πνιινί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ γίλεηαη κε
νκφινγα ηνπ FSF, δειαδή κε έλα ρξένο, δειαδή κε ρξεφγξαθα, δε γίλεηαη κε κεηξεηά. Θα
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έξζσ θαη ζ’ απηφ, γηα ην πψο γίλεηαη ην ρξένο ζηελ Διιάδα. Δπεηδή απηφ ην ρξεφγξαθν έρεη θη
έλα θνππφλη κε ην νπνίν εκείο θεξδίδνπκε ρξήκαηα φηαλ ην βάδνπκε ζην ηακείν καο, επεηδή
είλαη νκφινγν κεγάιεο αμίαο απφ ηνλ FSF, ζπγρξφλσο έρνπκε έλα έζνδν ζαλ θξάηνο απφ ην
θνππφλη ηνπ θαη έρνπκε θαη έλα έμνδν ην νπνίν δελ είλαη ηφθνο. Δάλ ρξεσλφηαλ ζα ηφθνο ζα
ήηαλ παξάλνκν, ζα έξζσ θαη ζ’ απηφ.
Λέσ, φκσο, φηη 15, 16, 17, θαη 18 ηα 54 δηο θαηαθέξακε ζε καθξννηθνλνκηθνχο φξνπο
λα ηα αλαδηαξζξψζνπκε θαη ζε θαζαξά παξνχζα αμία, κε δηθνχο κνπ ππνινγηζκνχο αιιά
κπνξεί λα πέθησ θαη ιίγν έμσ, έρνπκε θνπξέςεη απηφ ην ρξένο θαηά 80%. Απφ ιήμεο ηξηεηίαο,
κε ζρεδφλ 4%, 3,80 ή 3,90 λα ην θάλνπκε 32,5 ρξφληα κε 1%. Δάλ ζέιεηε λα πάεη 1,2% απφ
ηα έμνδα, γηαηί έβγαιε πξνρζέο ν ESM θαη έλα ηξηαθνληαεηέο, γηα πξψηε θνξά, νκφινγν κε
πάλσ απφ 1% ηφθν, ην νπνίν ινγηθά έλα θνκκάηη απηνχ ηνπ ρξένπο πνπ εμέδσζε λα έξζεη λα
εμππεξεηήζεη θαη θνκκάηη ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο, δηφηη δελ μέξσ λα έρεη ν ESM θαη άιιεο
δαλεηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο άιια θξάηε κέιε, ηνπιάρηζηνλ απηή ηε ζηηγκή.
Θα πξέπεη λα κηιήζνπκε, νπφηε, γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα.
Πάκε ηψξα ζην θνκκάηη ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Άξα ηα 54 ηα θνπξέςακε άγξηα. Ζ
αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ζα επέιζεη, εάλ ζέιεηε ηα ζελάξηα ζα είλαη ζηε
δεκνζηφηεηα εάλ δελ θάλσ ιάζνο ζηηο 30 Οθησβξίνπ, ζε ιίγεο κέξεο, νη ηξάπεδεο απ’ φηη
δηαβάδνπκε θαη απ' φ,ηη γλσξίδνπκε εθηφο Διιάδνο έρνπλ θαηαθέξεη θαη έρνπλ βξεη ηα
θεθάιαηα ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηα ηδησηηθά.
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πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ(Γεληθφο Δηζεγεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛΛ)

Διπίδσ θαη δηθφο ππνινγηζκφο είλαη λα κε μεπεξάζνπκε ηα 14 δηο ην έρσ πεη εδψ θαη
ηξεηο κήλεο, φηη ζα είλαη γχξσ ζηα 13 κε 15 δηο, ζα είλαη θάπνπ εθεί ηα ρξήκαηα, πνπ ζα
ρξεηαζηνχλ νη ηξάπεδεο θαη κέξνο απηψλ ζα είλαη κέζσ ηνπ Σ.Υ.ΟΤ.
Απηφ ην ρξένο ζα εγγξαθεί ζην δεκφζην ρξένο, φηαλ εθηακηεπζνχλ, επαλαιακβάλσ
ηα νκφινγα ηνπ Σ.Υ., ηα νκφινγα ESM, λα πάλε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ TX θαη ην ΣΥ, λα
ζπκκεηέρεη ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ.
Απηφ ην ρξένο ηνπ ESM, σο ρξένο ζην ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ ζα γξαθεί
θαληάδνκαη ζην δεκφζην ρξένο ηελ ίδηα κέξα πνπ ζα εθηακηεπζεί θαη ζα κπεη ζην ηακείν, θαη
ζαλ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αξά δελ κπαίλεη ζήκεξα ζην δεκφζην ρξένο, δελ
έρνπκε απηφ ην ρξένο λα ζπδεηήζνπκε. Καη δελ θαηαιαβαίλσ, δηφηη πνιινί θαινί ζπλάδειθνη,
κηινχλ γηα ρξέε, 200% φηαλ ζήκεξα ην ρξένο ήηαλ 312, δηφηη επηζηξέςακε ηα 11 θαη ζα θάλσ
κηα παξέλζεζε γηαηί ηα επηζηξέςακε ηνλ Φεβξνπάξην (γηαηί έιεγε ε ζχκβαζή θαη δελ
κπνξνχζακε λα θάλνπκε θαη αιιηψο ηέινο πάλησλ έπξεπε λα γπξίζνπλ εθείλα ηα ρξήκαηα
πνπ είραλ απνθιεηζηεί

ρξήζε ηελ αλ θεθαιαηνπνίεζε) θαη ζπκίδσ φηη θαη εθείλα ήηαλ

νκφινγα, δειαδή γπξίζακε ζηνλ FSF 10,9 δηο θαη απφ 323, ην ρξένο πήγε 312
Έρσ ην δειηίν δεκνζίνπ ρξένπο κπξνζηά κνπ, ηα επίζεκα ζηνηρεία. Άξα κε 179 δηζ.
θαη φρη 183 πνπ είρε πξνβιέςεη ε πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε, σο Α.Δ.Π. ην 2014, κε 324 δηο
ρξένο, ην ρξένο πξνο Α.Δ.Π. είλαη πνιχ απιή αξηζκεηηθή 181%. Απηφ πήξακε 31/12, 324, κε
179, κε πξνυπνινγηζκέλν Α.Δ.Π., 183. Δκείο έρνπκε θάλεη κέρξη ζηηγκήο 312, ην ρξένο, δελ
ιέσ φηη είλαη θαιφ ή θαθφ, φηη γπξίζακε ηα ρξήκαηα, αιιά αθνχ γπξίζακε κεηψζεθε ην
δεκφζην ρξένο νλνκαζηηθά.
Καη ην Α.Δ.Π. πξνβιέπεηαη ζην projection απηφ, θαη φηη άιιν θάλνπκε θέηνο, λα
θαηαθέξνπκε λα πάεη ζηα 173. Άξα είκαζηε πάιη ζην 180, είκαζηε κηα ε άιιε. Υσξίο λα
εγγξαθεί θαηλνχξγην ρξένο ζηελ Διιάδα. Υσξίο λα πεξάζεη, λα δαλεηζηνχκε θάηη.

D:\www\docspal\files\processed\12\8817112-nkslogdg\151021_PRAKTIKA_DKK_OMILIA_PROSXEDIO_KRATIKOU_PROYPOLOGISMOU2016.docx

Π/θνο
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

Γ/θνο

Ζκεξνκελία
21.10.2015

Όλνκα αξρείνπ
BPCO1021.XR2

Απηφ δείρλεη φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη εθφζνλ ε
θπβέξλεζε απηή θάλεη ρξήζε ηεο γλψζεο πνπ έρεη ηφζν ν Τπνπξγφο φζν θαη

ν

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο, φζν θαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ θξάηνπο, φζν θαη ε νκάδα ηνπ
ΟΓΓΖΥ, κπνξνχκε λα θέξνπκε ην ρξένο ζε ηφζν θαιφ επίπεδν έηζη ψζηε λα κπνξέζεη απηή
ε Διιάδα, γηαηί βιέπσ θαη ηελ Διιάδα ζαλ εηαηξεία ε νπνία πξέπεη λα βγάδεη ιεθηά θαη φρη
κφλν λα ράλεη. Γελ είλαη έλαο θνπβάο, απηφ δεκφζην. Πξέπεη λα βιέπνπκε έλα ηζνζθειηζκέλν
πξνυπνινγηζκφ, φπσο βιέπνπκε ην ζπίηη καο. Θα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή ην έμνδν ησλ
ηνθνρξενιπζίσλ λα ιπζεί, απηφ ην ιέλε φινη θαη ζα ην θάλεη ε Κπβέξλεζε καο, ηέινο ηνπ
ρξφλνπ.
Καη απφ θεη θαη πέξα πάκε ιίγν παξαθάησ. Δίπακε ηψξα γηα ηηο ηξάπεδεο φηη ζα
αλαθεθαινπνηεζνχλ επηηπρψο θαη ζα ηειεηψζεη φινο απηφο ν βξαρλάο. Ναη, έγηλαλ αλαιήςεηο
πάλσ απφ 43 δηζεθαηνκκχξηα θαη ν

ππνινγηζκφο είλαη πάλσ απφ 118 κε 120 δηο ηελ

ηειεπηαία πεληαεηία. Απφ ηα 200 ζρεδφλ 40 δηζ., 237, αλάινγα ηηο αλαιχζεηο πνπ είρακε ηεο
ηξάπεδα ηεο Διιάδνο ηφηε, θηάζακε λα έρνπκε θαη θάησ απφ 120 θάπνηα ζηηγκή.
Απηή ε δπζκελήο θαηάιεμε, είρε ζαλ απνηέιεζκα νη ηξάπεδεο λα έρνπλ ζήκεξα θαη
άιιεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο, καδί φκσο κε ηα ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα ησλ θφθθηλσλ
δαλείσλ. Σα θφθθηλα δάλεηα δελ πξνέθπςαλ ην επηάκελν ηεο θπβέξλεζεο, Τ.ΡΗΕ.Α,
ΑΝ.ΔΛΛ, ηα θφθθηλα δάλεηα έρνπλ εθηηλαρζεί ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα νη ιφγνη είλαη γλσζηή,
ε αλεξγία, ε νπνία έθεξε ελάκηζη εθαηνκκχξην θφζκν ρσξίο εηζφδεκα γηα λα εμππεξεηήζεη,
ην θαηαλαισηηθφ ην ζηεγαζηηθφ, ηνπ νηηδήπνηε άιιν. Οη εηαηξείεο νη νπνίεο έθιεηζαλ πάλσ
απφ 230.000 επηρεηξήζεηο πνπ έθιεηζαλ, νη νπνίεο είραλ ππνρξεψζεηο πξνο ην δεκφζην θαη
είραλε ρξέε πξνο ηηο ηξάπεδεο, δελ κπνξνχλ πιένλ λα εμππεξεηνχλ φια απηά ήηαλ
κλεκνληαθά απνηειέζκαηα ηεο πεληαεηίαο ζπζζσξεπκέλα. Καη ήξζακε λα ηα ιχζνπκε εκείο
κε ην λνκνζρέδην γηα ηα θφθθηλα δάλεηα ην νπνίν ζα θαηαηεζεί πνιχ ζχληνκα ειπίδσ κέζα ζην
επφκελν εηθνζαήκεξν απ' φ,ηη γλσξίδσ θη απ' φ,ηη καζαίλσ.
Άξα λα ιπζεί θαη ην δήηεκα απηφ, καδί κε ηηο ηξάπεδεο γηα λα εμπγηαλζεί ε νηθνλνκία.
Σψξα ην ζρέδην πνπ ππήξρε ηφζα ρξφληα θαη κηιάκε αθνχσ γηα θφπνπο θαη ζπζίεο
ηνπ Διιεληθνχ ιανχ ην αθνχσ ζα κνπ επηηξέςεηε εθ ηνπ πεξηζζνχ. Σα λνχκεξα είλαη
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ακείιηθηα. Γελ κνπ αξέζνπλ νη δείθηεο. Μνπ αξέζνπλ νη αξηζκνί, νη αξηζκνί ιέλε φηη ηελ
πεληαεηία ράζακε 61,2 δηο Α.Δ.Π., θαη ηα κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία
ήηαλ χςνπο 58,6 δηζεθαηνκκχξηα. Γελ ζα κίιεζε γηα πνιηηηθφ ζξάζνο ζα κίιεζε φκσο θαη
εηιηθξίλεηα πνιηηηθή 58,6 δηζ. κέηξα θαη 61,6 δηο απψιεηα εθθαζάξηζεο ηνπ εζληθνχ πξντφληνο.
Όιν απηφ ην ζπηξάι, ήξζε ζε καο. Θα πξέπεη ζήκεξα δεκηνπξγηθά λα θαζίζνπκε, λα
δνχκε πσο ζα βξνχκε ιχζε, παξά λα θαηεγνξνχκε ην επηάκελν, φηη θηαίεη γηα ηελ
θαηαζηξνθή. Γελ ζα θηάζεη πνηέ ην ρξένο ζην 200 ηφζν ηνηο εθαηφ ηνπ Α.Δ.Π.,γηαηί ζα γίλεη
αλαδηάξζξσζε. Σν Α.Δ.Π. φζν θαη λα κείλεη ζην 173- 175 πάλησο ν παξνλνκαζηήο φζν
απμάλεηαη, ζα κεηψλεηαη ην ρξένο.
Θα πξέπεη φκσο ζε απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, λα βξνχκε θαη ηξφπνπο ζα έρνπκε
λέα έζνδα, θαζψο επίζεο θαη λα δηεπθνιχλνπκε ην πξφγξακκα επελδχζεσλ θαη
απνξξφθεζεο ηνπ ΔΠΑ. Γηφηη καδί κε ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ην νπνίν είρε
πξνβιήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα επλφεηνπο ιφγνπο, λα κελ επαλέιζσ ζε γλσζηά
δεηήκαηα, καδί κε ηελ επηζηξνθή θαηαζέζεσλ ηελ νπνία ππνινγίδσ, εάλ ζέιεηε θνληά ζηα 20
δηο κπνξεί λα είλαη θαη ιίγν παξαθάησ ιίγν παξαπάλσ γηα ην 2016, ην νπνίν ζα είλαη ηεξάζηην
βνήζεκα γηα απηή ηελ θπβέξλεζε γηα θάζε Κπβέξλεζε, ε νπνία θπβεξλά έλα ηφπν λα είλαη νη
ηξάπεδεο ηεο αλαθεθαινπνηεκέλεο θαη κε πςειέο θαηαζέζεηο γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ,
κνρινχο ηα θεθάιηα, ηα νπνία δαλείδνπλ ζηελ αγνξά εθφζνλ βέβαηα ππάξρεη δήηεζε θαη
θάπνηνο λα επελδχζεηο ζε θάηη ην νπνίν δεηά ν θαηαλαισηήο.
Πξέπεη λα δνχκε ην πησρεπηηθφ δίθαην, ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, πξέπεη λα δνχκε ηελ
αζθάιεηα ησλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε, είλαη δχν ιέμεηο, πξέπεη λα δνχκε ζηα
θνξνινγηθά δηθαζηήξηα. Γελ κπνξεί θαη δελ πξφθεηηαη λα έξζεη, θχξηε Πξφεδξε ιίγν ηελ αλνρή
ζαο, λα έξζεη μέλνο επελδπηήο ν νπνίνο λα αηζζάλεηαη θξεκαζκέλνο απφ ηα ιφγηα θάπνηνπ
πνιηηηθνχ, ηνπ Γεκήηξε ηνπ Κακκέλνπ ή νπνηνδήπνηε άιινπ. Πξέπεη λα κπαίλεη ζε έλα
πιαίζην ην νπνίν έρεη λφκνπο θαη θαλφλεο θαη ζα κπνξέζεη θαη απηφο, ηνπο κεηφρνπο ηνπ θαη
ζην θξάηνο ηνπ θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ, φηη θάλσ απηή ηελ επέλδπζε, δηφηη ζα κνπ
απνθέξεη απηά ηα ρξήκαηα, ζα δεκηνπξγήζσ ζηελ εηαηξία απηά ηα θέξδε, εζάο ηνπο
κεηφρνπο,

θαη εζάο ζα δψζσ ηφζεο δνπιεηέο, ηφζν ζε Έιιελεο, Γάιινπο, Άγγινπο,
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Πνξηνγάινπο, Γεξκαλνχο ππαιιήινπο, αιιά πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζηαζεξφηεηα αιιηψο δελ
ππάξρεη ιφγνο θαλέλαο λα επελδχζεη.
Θα δνχκε ιίγν θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΣΑ εθεί έρσ θξαηήζεη έλα
εξσηεκαηηθφ. Δθεί ππάξρνπλ πάξα πνιιά δεηήκαηα ην 2009. Όηαλ ε θπβέξλεζε ηνπ
Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, κε ηηο απνθαιχςεηο πνπ θάλακε ηφηε εκείο ζε πνιιά άξζξα, ζαλ
νηθνλνκνιφγνη θαη αλψλπκνη ε επψλπκνη απφ ην 2007, 2008 θαη κεηά θαη αλαιχνπκε ηελ
θαηάζηαζε, αιιά βιέπνληαο θαη ην βηβιίν δηαβάδνληαο ηνπ θ. Ηγλαηίνπ, είδακε θαηαζηάζεηο, νη
νπνίεο, εγψ αλ ήκνπλ ζην θπβεξλψλ ζπκβνχιην, ή ζην εθηειεζηηθφ γξαθείν ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ζα
έθαλε κήλπζε.
Γελ κπνξεί λα βγαίλεη ν θ. Ηγλαηίνπ θαη λα ιέεη φηη ππήξραλ πξνηάζεηο λα κελ κπνχκε
ζε θαλέλα κλεκφλην, κε 25 δηο απφ ηελ TOIGE BANK, κε 25 δηο ηδησηηθά θεθάιαηα λα
κεηαθέξνληαη απφ ηνλ θ. Πξνβφπνπιν ζηνλ θ. Παπαλδξένπ κε ηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, θαη
ν θ. Παπαλδξένπ λα κελ θάλεη ηίπνηα θαη λα καο πήγαηλε ζην Καζηειφξηδν. Δλψ ππήξραλ
απφ ηξεηο πιεπξέο ρξήκαηα θαη πνιιά πνιιά άιια. Καη θηάλνπκε ζήκεξα λα θαηεγνξνχκε ηη;
Απηή ηελ Κπβέξλεζε ε νπνία κε ηε ζπζζσξεπκέλε δνινθνλία ηεο νηθνλνκίαο κε 38 δηζ.
απψιεηα θεθαιαίσλ απφ ην PSI, απφ ηηο ηξάπεδεο, ην νπνίν εηξήζζσ ελ παξφδσ ην PSI,
κπνξεί λα θνχξεςε νλνκαζηηθά 106 δηο, αιιά ζπγρξφλσο θάληε κηα πξάμε, πφζν καο
ρξέσζε; Πφζν ρξέσζε; 48 δηο αλά θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, 30 δηο γηα γιπθαληηθά γηα
λα ζπκκεηέρνπλ ζην PSI, 35 δηο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη 55,5 δηο, γηα δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο.
Όια απηά είλαη πάλσ απφ 100 δηο. Γηαηί δελ έπεζε πνηέ ην ρξένο; Γηαηί θαλέλαο δελ ήξζε πνηέ
λα πεη ξε παηδηά, θαιά θνπξέςαηε, αιιά καο δαλείζαηε άιια ηφζα. ηελ νπζία δαλεηζηήθακε
φζα θνπξέςακε. Γελ ήηαλ πγεηέο απηφ πνπ έγηλε κε ην PSI, ζα ηα ζπδεηήζνπκε φηαλ έξζεη ε
ψξα.
Να θιείζσ ιέγνληαο φηη νη θφπνη ηνπ Διιεληθνχ ιανχ είλαη απηνί νη νπνίνη πξέπεη λα
είλαη ζε πξνηεξαηφηεηα θαη νη θφπνη δελ ήηαλ θφπνη, κε εζεινληηθή πξνζπάζεηα, επηβιήζεθαλ
κέηξα, εκπξνζηνβαξχ ηα ιέλε νη εθζέζεηο ΓΝΣ, πάλσ απφ 18% ζηνλ ΑΔΠ, ελψ ζηφρνο ήηαλ
11. Απηά επί θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, ν ιαφο ππέζηε ηα πάλδεηλα θαη θηάλνπκε ζήκεξα θαη
ιέκε ην εμήο θαη θηάλσ ζηε δήισζε ηνπ θ. φηκπιε, ε νπνία γηα κέλα είλαη απαξάδεθηε, είκαη
επηείθεηαο κε ηνλ θ. φηκπιε
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Γήισζε ν θ. φηκπιε ζε έλα ληνθηκαληέξ γηα ηελ Διιάδα θαη γηα απηή ηελ θπβέξλεζε.
Όηη « νη Έιιελεο είλαη έλαο κεγάινο ιαφο, αιιά ε Διιάδα δελ είλαη θξάηνο» ήξζε ν θ.
φηκπιε,

κεηά απφ έμη ρξφληα θαη κεηά απφ ζαξάληα ρξφληα κεηαπνιίηεπζεο απηά πνπ

έρνπκε θάλεη εδψ πέξα ε SIEMENS,.………………………BWM νη ιίζηεο πνπ είλαη κέζα νη
κηζνί Γεξκαλνί, λα πεη ζηελ Διιάδα φηη δελ έρνπκε θξάηνο; Απηφο ν νπνίνο θαηέζηεζε απηφ ην
θξάηνο κε θξάηνο κε ηνπο ληφπηνπο ζπλεξγνχο ηνπ, πνιηηηθνχο θαη επηρεηξεκαηίεο; Φπζηθά θαη
καο έθαλε ππνζαράξηα Αθξηθή, αιιά έρεη επζχλε θαη ν φηκπιε.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Γεληθνχ Δηζεγεηή ησλ ΑΝ.ΔΛΛ.)

Ο θ. φτκπιε, φπσο ζαο είπα θαη θιείλσ, φηη ηα 600 εθαη. - θαη εγθαιψ θαη ηνλ θ.
Παπαδεκνχιε - εγψ θαη ν θ. Παπαδεκνχιεο ηα βγάιακε - ηα 600 εθαη. - ζηελ BMV θαη ηελ
MERCENTES κε ηηο ππφ-ηηκνινγήζεηο, λα πάεη ν θ. Παπαδεκνχιεο θαη λα πεη ζηνλ θ.
φτκπιε, φηη νη ππφ-ηηκνινγήζεηο ησλ δχν κεγάισλ εηαηξεηψλ ζαο, είλαη ζχλνιν 600 εθαη., 30
ρηιηάξηθα ην θάζε απηνθίλεην απφ ηα 10.000 απηνθίλεηα ηεο WV.
Δγψ, έρσ θαηαζέζεη εξψηεζε γηα απηφ θαη δελ ζα αθήζσ ηίπνηα, ζα γίλνπλ κελχζεηο.
Δίλαη δέθα ρηιηάδεο απηνθίλεηα κε 30.000 επξψ γηα ην θάζε απηνθίλεην θαη κηιάκε γηα απάηε
θαηά ηνπ δεκνζίνπ, πνπ είλαη 300 εθαη.. Δίλαη πάξα πνιχ απιφ.
Απηφ ην θξάηνο πνπ δελ ππάξρεη, γηα λα ππάξμεη, πξέπεη λα ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ θαη
λα πεη, φηη θχξηνη εδψ είκαη θαη ειάηε εδψ, θ. φτκπιε, γηα λα δνχκε πνηνο έρεη θξάηνο;
Κιείλσ, ιέγνληαο φηη ηα 300 δηο πνπ έρνπκε πάξεη, γηαηί είλαη γχξσ ζηα 253 θαη γηα λα
ην μέξνπλ φινη θαη γηα λα θαηαγξαθεί θαη ζηα πξαθηηθά, ηα 52,9 δηο ησλ δηαθξαηηθψλ
ζπκβάζεσλ είλαη θξαηηθέο εγγπήζεηο κε κεδεληθφ θφζηνο ζηνπο εθδφηεο ησλ εγγπήζεσλ θαη
κηιάσ, γηα ηα δηαθξαηηθά πνπ είλαη 53 δηο θαη καο ρξέσλαλ ηφθν παξάλνκα θαη θαηαρξεζηηθά
θαη γηα απηά πνπ ζαο ιέσ, έρσ ππνδείμεηο. Σα 140 δηο ηνπ EFSF ήηαλ φια νκφινγα ηνπ EFSF
θαη καο ρξέσλαλ ηφθν παξάλνκα ζε νκφινγν, ην νπνίν είρε θέξδνο θαη ην Γηεζλέο
Ννκηζκαηηθφ Σακείν καο ρξέσλε κε επηηφθην 4,25%.
Κιείλσ, ιέγνληαο φηη έξρεηαη έλα θξάηνο θαη ιέεη, κνπ ρξσζηάηε 70 δηο. Απ' φπνπ ζαο
ρξσζηάκε φτκπιε, 70 δηο; Ση έρεηε εθηακηεχζεη ζηελ Διιάδα;
Μήπσο, ηα 30 δηο εγγπήζεηο ζηνλ EFSF θαη 17 δηζ. θξαηηθέο εγγπήζεηο θαηεπζείαλ ζε
εκάο; Ση έρεηε εθηακηεχζεη θαη ζέιεηε λα καο κέξεο θαη λα καο θαηαζηήζεηε κε θξάηνο θαη λα
καο ιέηε, φηη δελ έρνπκε θξάηνο;
Δγψ, έρσ λα πσ φηη ε Διιάδα είλαη έλα θξάηνο πεξήθαλν, ζα ζπλερίζεη λα είλαη έλα
θξάηνο πεξήθαλν κε πεξήθαλνπο πνιίηεο θαη ζέισ λα ειπίδσ θαη κε πεξήθαλνπο πνιηηηθνχο,
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νη νπνίνη δελ ζα ληξέπνληαη λα πνπλ φηη έρνπκε θξάηνο θαη λα ςέμνπλ ηνλ θ. φτκπιε, φηαλ
καο απνθαιεί έλα απνηπρεκέλν θξάηνο.
Δκείο, είκαζηε εδψ γηα λα απνδείμνπκε φηη ζα δνπιέςνπκε φινη καδί, γηα λα θάλνπκε
ηελ Διιάδα θαιχηεξε.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ, θχξηε Πξφεδξε.
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