ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΜΜΔΝΟ(Γεληθόο Δηζεγεηήο ηωλ ΑΝ.ΔΛ.): Σα είπα θαη ρζεο. Θα
ζρνιηάζω ηνλ θ. Βνξίδε θαη ηνλ θ. ηαϊθνύξα, επεηδή είλαη παξόληεο.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Γεληθόο Δηζεγεηήο ηωλ ΑΝ.ΔΛΛ): Θα πνύκε θάπνηα
πξάγκαηα θαη γηα ηα πξαθηηθά, ζεβόκελνη ηνπο ζεζκνύο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ
θπβεξλήζεη θαη έρνπλ πάξεη θαη ζέζε ζηα Τπνπξγεία θαη είραλ θαη επζύλε ππνγξαθήο γηα ό,ηη
έρεη ζπκβεί κέρξη ζήκεξα. Θα πω πάιη όηη ηα αδηεπθξίληζηα κέηξα ηεο πξνεγνύκελεο
θπβέξλεζεο γηα ην 2015-2016, ήηαλ 5,766 ζπλ άιια 2,4, ηα νπνία ήηαλ απνκείωζε
δαπαλώλ ηελ ηξηεηία.
Άξα όηαλ ζπγθξίλνπκε ηα κέηξα κε ηα κέηξα, λαη κελ εκείο πξέπεη λα πάξνπκε ζε ηξία
ρξόληα, ηνπιάρηζηνλ, πξνϋπνινγηζηηθά απηά, αιιά ηα άκεζα κέηξα πνπ ζα έπαηξλε ε
πξνεγνύκελε θπβέξλεζε ζα ήηαλ θαηά 2 δηο πεξηζζόηεξα. Γελ ήηαλ ην e-mail Υαξδνύβειε,
θαη ιέω ην εμήο: όηαλ παξαδόζεθε ε θπβέξλεζε ηνλ Ιαλνπάξην, νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο
ηεο ρώξαο ζηα 54 δηο, πωο ζα θαιύπηνληαλ; Από ηελ εμαηξεηηθώο success story; Σν δείρλω
ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε άλνδνο, εδώ, είλαη ηα spreads ηωλ cds από ην επηέκβξην ηνπ
2014 ωο ην Γεθέκβξηνπ θαη Ιαλνπάξην, πνπ αλαιάβακε εκείο.
Σηο ζημείο ασηό ο κ. Καμμένος, δείτνει ζηοσς κ.κ. Βοσλεσηές ηο ζσγκεκριμένο
διάγραμμα.
Πωο ζα βγαίλακε ζηηο αγνξέο; Με 1.500 κνλάδεο βάζεο; Πνπ ζα βξίζθακε 54 δηο;
Απηά ήηαλ όια πξνϋπνινγηζκέλα όηη ζα έξζνπλ ζε κέηξα δπζβάζηαρηα θαη
ρεηξόηεξα θαη όρη ην e-mail Υαξδνύβειε, δηόηη απνδεηθλύω πνιύ απιά, όηη δελ ππήξρε θακία
δηέμνδνο ζηηο αγνξέο θαη, επίζεο, ν ινγαξηαζκόο ζε ηνθνρξενιύζηα κέρξη ην 2030 πνπ
πήξακε εκείο - θαη κπνξεί λα θπβεξλήζνπκε κέρξη ην 2030, αιιά εάλ θπβεξλήζνπκε κέρξη
ηόηε -

ζα πξέπεη λα βξνύκε 322 δηο, 163 δηο ρξενιύζηα θαη 158 δηο ηόθνπο. Απηά είλαη

κλεκνληαθά ρξέε, απηή είλαη ε ιίζηα. Δίηε εκείο θπβεξλάκε είηε θάπνηνο άιινο πξέπεη λα ηα
βξνύκε. Αλ δελ βγνύκε ζηηο αγνξέο επεηδή δελ ππάξρεη «success story» πξέπεη λα ηα βξνύκε
κε δεκνζηνλνκηθή πξαθηηθή.
Ση άιιν ζπλέβε;

Δίλαη έλαο πίλαθαο, ηέινο πάληωλ ζα ηνλ αλαθέξω, δελ ηνλ έρω αλαθέξεη πνηέ, ην
εηζόδεκα πνπ έραζαλ ηα λνηθνθπξηά από ην 2009 έωο ην 2013 είλαη 46,6 δηο. Σα έρω αλά
θαηεγνξία.
Σηο ζημείο ασηό δείτνει ζηοσς κ.κ. Βοσλεσηές ηον ζσγκεκριμένο πίνακα με ηα ζηοιτεία.

Έγηλαλ θηωρόηεξα ηα λνηθνθπξηά 46 δηο θαη εξρόκαζηε εκείο ζήκεξα θαη όπνηνο ζέιεη
κπνξώ λα ηνπ ην δώζω γηα λα κείλεη θαη ζηα πξαθηηθά, λα πνύκε, γηαηί απηή ε θπβέξλεζε
παίξλεη κέηξα 6 ή 9 δηο γηα ηξία ρξόληα θαη γηαηί κεηώλεη ην ρξένο ηωλ 54 δηο θαηά 80% κε 1%
αληί γηα 4,5% θαη αληί λα … ζε 30 ρξόληα λα … ζε 32,5. Δγώ, ιέω, όηη πξέπεη λα θαζίζνπκε
όινη καδί θαη ηα 61 δηο πνπ είπα ρζεο, πνπ ήηαλ ην δεκνζηνλνκηθό απνηύπωκα ζην ΑΔΠ ηεο
5εηίαο θαη ηα 58,6 δηο κέηξα πνπ πάξζεθαλ, λα δνύκε έθεξαλ θάηη θαιό ζηελ ειιεληθή
θνηλωλία; Γελ έθεξαλ θάηη θαιό. Γηόηη, εάλ έθεξλαλ θάηη θαιό ζηελ ειιεληθή θνηλωλία, ην
success story δελ ζα ήηαλ απηό ζηα spreads ηωλ cds ζην ηέινο ηνπ 2014, ζα ήηαλ θαιύηεξν
θαη ζα καο ιέγαηε κε spreads ζηηο 400 κνλάδεο βάζεο ηα cds, γηαηί δελ βγαίλεηε εζείο ζηηο
αγνξέο θαη δελ παίξλεηε εζείο ην δάλεην;

