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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Δημήτρης Καμμένος,
Ειδικός Αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΜΜΕΝΟΣ

(Ειδικός

Αγορητής

των

Ανεξάρτητων

Ελλήνων):

Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ζήσαμε στιγμές πολιτικής έντασης, μια διαδικασία η οποία
διαλευκάνθηκε μετά από τέσσερις ώρες δυστυχώς. Νομίζω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι. Δεν
υπήρχε κάποια παρατυπία της κυβέρνησης. Καταλαβαίνω ότι η κάμερα και η σημαντικότητα
του νομοσχεδίου οδηγεί όλους τους ανθρώπους και τους συναδέλφους στο

να

χρησιμοποιήσουν μια γλώσσα η οποία είναι επιθετική πολλές φορές πολιτικά, αλλά αποσκοπεί
μόνο σε πολιτικά οφέλη και όχι σε οφέλη ουσίας.
Θα ξεκινήσω την εισήγησή μου χρησιμοποιώντας τα λόγια του αγαπητού Υπουργού
του κ. Χουλιαράκη, διότι το σημαντικότερο σημείο αυτού του νομοσχεδίου, ο σχεδιασμός αυτού
του νομοσχεδίου ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη. Τα μέτρα τα γνωρίζουμε από πέρσι, το ύψος
των μέτρων. Το δίκαιο μοίρασμα με κοινωνικούς όρους, αντικειμενικούς, χωρίς δόλο πολιτικό
προς καμία κοινωνική ομάδα όλων των βαρών όπως πρέπει να μοιρασθούν αυτή τη στιγμή
βάσει της συμφωνίας του Ιουλίου και της συμφωνίας του Μαΐου σε όλους τους Έλληνες
φορολογούμενους δίκαια ήταν ο σκοπός της κυβέρνησης και κανένας άλλος. Φυσικά πρέπει
να είμαστε νόμιμοι και βάσει του Συντάγματος και βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.
Θα δανειστώ άλλη μια ρήση του φίλου του Γιώργου του Χουλιαράκη, η οποία έχει
περάσει στα ψιλά γράμματα από παλιά του εισήγηση, που έχω πει και εγώ λίγο νωρίτερα, αλλά
επικαλούμαι τον Υπουργό λόγω και της βαρύτητας της θέσεώς του. Αυτό το πρόγραμμα και η

C:\Users\e.vracha\Desktop\ΑΝΕΛ\kammenos\160519_DKK_PRAKTIKA_OIKONOMIKWN_DIMOSIONOMIKH_PROSARMOGH.docx

Π/φος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ/φος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ημερομηνία
19.05.2016

Όνομα αρχείου
CICO0519.PS3

υλοποίησή του από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων με αυτή τη
δομή και με αυτή τη σοβαρότητα, μαζί με τον Εισαγγελέα τον κ. Παπαγγελόπουλο, τον
Γραμματέα Διαφθοράς και τον κ. Αλεξιάδη, θα προσπαθήσει στα τρία χρόνια που έρχονται και αυτός είναι και ο σκοπός και η εξουσιοδότηση που πήραμε από το λαό πέρυσι πέρα από
το να σώσουμε την Ελλάδα από τη χρεοκοπία- αλλά να φέρουμε καλύτερες μέρες. Οι καλύτερες
μέρες έγκεινται στο να καταφέρουμε μέρος των μέτρων αυτών, θα το πω σε ευρώ όχι σε
ποσοστά για να μην δεχθούμε, να αφαιρεθούν από αυτή τη Συμφωνία. Δηλαδή, εάν
καταφέρουμε σε ένα χρόνο από σήμερα να φέρουμε από άλλη πηγή 200 εκατ., 300 εκατ. , 400
εκατ., 500 εκατ., 700 εκατ. στον κρατικό κουρβανά η κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση με την
ελληνική διαπραγμάτευση έχει καταφέρει και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρος σε όλους ότι θα
μειωθούν αντίστοιχα, με συμφωνία στην επόμενη αξιολόγηση, με τους θεσμούς, αντίστοιχα τα
μέτρα που έχουμε πάρει εφόσον έχουμε πιάσει και τους στόχους. Αυτό είναι ένα πολύ
σημαντικό κίνητρο για όλη τη Βουλή και για τους 300 συναδέλφους. Εδώ πέρα πρέπει να
δουλέψουμε όλοι για να φέρουμε αποτέλεσμα, το οποίο θα βγάλει το βάρος και είναι βάρος για
όλους τους Έλληνες, αν θέλετε, συναδέλφους μας.
Για άλλη μια φορά θα αναγκαστώ να καταθέσω στη Βουλή, με την άδεια του κ.
Αλεξιάδη, το δελτίο που είχε βγάλει όταν καταφέραμε το 2015 - και είναι η πρώτη ένδειξη και
θα φέρω και άλλες- να μαζέψουμε από τη λίστα Λαγκάρντ 175,4 εκατ. ευρώ, όταν τα νούμερα
της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν στα 26 εκατ.ευρώ. Μαζέψαμε σχεδόν 149 εκατ. €
περισσότερα σε μια χρονιά. Το καταθέτω στα πρακτικά για όποιον θελήσει κάποια στιγμή να
το δει.
(Στο σημείο αυτό ο κ. Καμμένος καταθέτει το έγγραφο στα πρακτικά)
(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, Ειδικού Αγορητή των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων)
Αυτό είναι σημάδι της μεθοδικότητας με την οποία εργάζεται αυτή η κυβέρνηση.
Συγχρόνως – και θα μπω και σε κάποια κομμάτια του νομοσχεδίου αν και έχουν αναλυθεί όλα
πάρα πολύ σοβαρά από όλους τους συναδέλφους και της συμπολίτευσης και της
αντιπολίτευσης – έρχεται μέσα στο μήνα το νομοσχέδιο για το λαθρεμπόριο του καπνού. Είναι
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έτοιμο, έπρεπε βέβαια να τελειώσουμε την διαπραγμάτευση και την αξιολόγηση, το οποίο θα
φέρει μια κανονικότητα στην αγορά του καπνού και στο λαθρεμπόριο, έσοδα στο ελληνικό
δημόσιο, δεν θα τα αποτιμήσω τώρα για ευνόητους λόγους, γιατί δεν θέλω να κάνω σπέκουλα.
Μέσα σε ένα - δύο χρόνια, όμως, θα φέρει ικανά έσοδα, τα οποία θα φέρουν μία άλλη πηγή
εσόδων για την ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα μπορέσει, αν θέλετε, να φέρει και να
ισοσκελίσει ένα άλλο φορολογικό έξοδο που έχουμε πάνω πιθανόν σε μια ομάδα πληθυσμού,
η οποία δεν θα πρέπει να φορολογείται με αυτό τον τρόπο.
Ελπίζω πολύ σύντομα και μέσα στον χρόνο να έχουμε φέρει και ένα νομοσχέδιο
πλήρες, το οποίο θα φορολογήσει το λαθρεμπόριο των καυσίμων, που είναι τεράστιο και θα
έρθω και στο κομμάτι των στοιχηματικών εταιρειών.
Με την ευκαιρία αυτή για τις στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες δρουν στην Ελλάδα,
δυστυχώς, ανεξέλεγκτα, διότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν σε ομηρία και αυτή είναι η
λέξη και αυτή είναι η ουσία, όλες οι εταιρείες που έχουν τις προθεσμιακές άδειες ,οι οποίες δεν
μπορούν να φορολογηθούν με ελληνικά ΑΦΜ αναγκάζονται εντός ή εκτός εισαγωγικών,
πιθανόν αν είχαν άδειες να μην το έκαναν, να φορολογούνται εκτός Ελλάδος, Μάλτα, Isle of
Man, οπουδήποτε στην Ολλανδία, να μην μπορούν να πληρώνουν κέρδη και βασικά να
φοροδιαφεύγουν. Φέρνουμε σε αυτό το νομοσχέδιο στο άρθρο 56 ρυθμίσεις για τα τυχερά
παιχνίδια και βάζουμε μία σκάλα στο τρόπο που θα φορολογούνται τα μεικτά τους έσοδα
ανάλογα τον τζίρο.
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να νομιμοποιηθούν και για
να είμαστε σύννομοι και δίκαιοι στην ελεύθερη αγορά θα πρέπει όλες να φορολογούν το ίδιο
ποσοστό. Δεν υπάρχει λόγος και δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε το γιατί μία εταιρεία του
ιδίου κλάδου φορολογείται με διαφορετικό ποσοστό, ανάλογα με το τζίρο. Ο τζίρος, βέβαια,
είναι αντικειμενικό κριτήριο όταν φτιάχνεις ένα νόμο, αλλά συγχρόνως πρέπει να λάβουμε
υπόψιν, κύριε Υπουργέ, ότι εάν δεν έχει νόμιμη άδεια ο άλλος δεν μπορεί να έχει και τον τζίρο
βάσει του οποίου θα φορολογηθεί. Οπότε θα πρέπει να φέρουμε μία νομιμότητα, εφόσον το
αποφασίσει η κυβέρνηση και να έχουμε την ίδια φορολογία σε όλους, διότι διαφορετικά, νομίζω
προσωπικά, ότι στρεβλώνεται η αγορά και πηγαίνουμε προς έναν αθέμιτο ανταγωνισμό χωρίς
να είναι αυτή η επιδίωξή μας.

C:\Users\e.vracha\Desktop\ΑΝΕΛ\kammenos\160519_DKK_PRAKTIKA_OIKONOMIKWN_DIMOSIONOMIKH_PROSARMOGH.docx

Π/φος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ/φος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ημερομηνία
19.05.2016

Όνομα αρχείου
CICO0519.PS3

Μιλήσαμε πάρα πολύ για το δημοσιονομικό φρένο. Θυμίζω στους συναδέλφους της
αντιπολίτευσης, οι οποίοι με μεγάλη πειθώ και με επιθετικότητα πολιτική χρησιμοποιούν την
λέξη «κόφτη», πολύ ωραίες λέξεις για να κάνουμε εντυπώσεις στα κανάλια το βράδυ, ότι από
το 2011 μέχρι το 2013 νομίζω είσαστε γνώστες, γιατί φαντάζομαι διαβάσατε και υπογράψατε
το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το έχω στα ελληνικά, δεν θα επεκταθώ, αλλά είναι
όλοι οι νόμοι, κατά πόσο έχει συνομολογήσει η ελληνική κυβέρνηση στο σύμφωνο αυτό.
Στο σημείο αυτό καταθέτει το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά.
Κύριε Σταμάτη, υπάρχει ένα πινακάκι, το οποίο μας λέει, εάν δεν πιάνεις τους στόχους
πόσο τις % θα έρχεσαι να φορολογείς και να πιάνεις επί του ΑΕΠ μέτρα. Αυτό είναι δικό σας
κομμάτι. Δεν κατηγορώ κάποιον, δεν λέω ότι κάνει κάποιος λάθος, μιλάω πολιτικά. Έχουμε
μάθει, όμως, εμείς να μελετούμε, γιατί από τότε τα διαβάζαμε και ας μην είμασταν πολιτικοί.
Σας δίνω μόνο το πινακάκι, γιατί μας είπατε ότι εμείς βάζουμε φρένα, στόχους κ.λπ..
Στο σημείο αυτό καταθέτει το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά.
Αυτό το πινακάκι λέει ότι όταν δεν πιάνεται ο δημοσιονομικός στόχος, το λένε από το
2011 ο κ. Παπακωνσταντίνου και μετά ήρθε και το 2013, ακούστε λίγο η Ευρώπη έχει ένα στόχο
καλώς ή κακώς έχει κάποιους στόχους, πρέπει να βρούμε με μια κανονικότητα μέσα αυτούς
τους νόμους. Να θυμίσω, βεβαίως, το 2011 στις 12 Δεκεμβρίου το βασικότερο κείμενο από όλα
το οποίο λέγεται «εξάπτυχο» στα κακώς μεταφρασμένα ελληνικά είναι το six pack – υπήρχε
πριν από αυτό ένα two pack. Θα σας το δώσω και αυτό με όλο το σεβασμό και θα ήθελα να το
διαβάσουν οι παλαιότεροι βουλευτές και οι δικοί μας βουλευτές, για να ξέρουμε τι έχει
συμφωνηθεί, διότι αυτές είναι συμφωνίες του 2011. Τα Σύμφωνα έγιναν και ορίστηκαν έτσι για
να συμφωνούνται και να συνομολογούνται.
Στο σημείο αυτό καταθέτει το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά.
(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, Ειδικού Αγορητή των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)

Προσέξτε τώρα τι γίνεται και με τις παραβιάσεις του Συμφώνου.
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Η τελευταία Eurostat, λέει, «στη ζώνη του ευρώ το μέσο χρέος προς ΑΕΠ, είναι 90,7%»
και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο λέει «60% για όλους», το έχουν υπογράψει όλοι και το μέσο
έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ είναι 2,1%, δηλαδή, είναι κάτω από το στόχο του 3%, το μέσο
έλλειμμα. Αυτά είναι τα νούμερα του 2015, τα έχω μέσα και ανά χώρα.
(Στο σημείο αυτό, ο κ. Καμμένος καταθέτει το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά)
Επίσης, το σημαντικότερο σαν νούμερο είναι, να δούμε πόσο τοις εκατό του Α.Ε.Π.
είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης στα έσοδα και πόσο στα έξοδα, δηλαδή, τα έξοδα μέσο όρο
στην Ευρώπη είναι 48% του Α.Ε.Π, δηλαδή, το μισό σου Α.Ε.Π. θα πηγαίνει σε έξοδα και το
46% σε έσοδα.
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, το 2015, τα νούμερα, ήταν 55% και 48%, δηλαδή, είχαμε
περισσότερα έξοδα απ’ ότι έσοδα.
Αυτό δείχνει, ότι οι κανόνες είναι κοινοί για όλους, έχουν υπογραφεί από όλους, εδώ
και πενταετίας και ερχόμαστε τώρα να βάλουμε σε ισχύ, όπως έχουν βάλει και άλλα
Κοινοβούλια, το ίδιο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, διότι ….
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν τα ξέρατε αυτά; (Ομιλεί εκτός
μικροφώνου)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Ειδικός Αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ναι, τα
ξέραμε πάρα πολύ καλά και εγώ τα ήξερα, όταν ήμουν και στη Βουλή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, ωραία παραδοχή. (Ομιλεί
εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Ειδικός Αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Πολύ
ωραία παραδοχή.
Ο διάλογος είναι καλός και πολύ δημιουργικός.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μας προκαλείται, τώρα. (Ομιλεί
εκτός μικροφώνου)

C:\Users\e.vracha\Desktop\ΑΝΕΛ\kammenos\160519_DKK_PRAKTIKA_OIKONOMIKWN_DIMOSIONOMIKH_PROSARMOGH.docx

Π/φος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ/φος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ημερομηνία
19.05.2016

Όνομα αρχείου
CICO0519.PS3

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Ειδικός Αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα πάω
στο κομμάτι του χρέους.
Όλα τα μέτρα αυτά συντείνουν στο να μειωθεί το έλλειμμα, διότι οικονομικά στα σχολεία
είτε που διδάξαμε είτε που μάθαμε οικονομικά, υπάρχει και ο τρόπος να χρηματοδοτήσει την
οικονομία σου μέσω των ελλειμμάτων, δηλαδή, πρακτικά να το πούμε, να δανείζεσαι συνέχεια
λεφτά και να συντηρείς ένα έλλειμμα, έτσι ώστε να κάνεις μια πλασματική ανάπτυξη.
Εδώ πέρα, όμως, όταν για τα επόμενα τρία χρόνια είχαμε λήξης υποχρεώσεων, οι
οποίες προήλθαν από δανειακές υποχρεώσεις των επόμενων κυβερνήσεων, πού ήταν 55 δις
ευρώ και συγχρόνως είχαν πάρει μέτρα 58,4 δις ευρώ, τα οποία τα έχουν δικαιολογήσει λόγω
υψηλών ελλειμμάτων, ώστε για να πάρουμε πολλά οριζόντια μέτρα.
Όλο αυτό το νούμερο, όλη αυτή η καταστροφή έφερε την οικονομία σε μια «πείνα», να
το πω, γιατί δεν μπορώ να το μεταφράσω από τα αγγλικά.
Αυτή η «πείνα» της οικονομίας δεν αλλάζει από μέρα σε μέρα, όλα αυτά τα μέτρα
φέρνουν την οικονομία μας σε μια ισορροπία, έτσι ώστε να μην χρειαζόμαστε χρήματα, δανεικά,
γιατί δεν θα μας δανείσει κανένας, γιατί δεν είμαστε ακόμα στις αγορές, για να καλύψουμε το
έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί, το οποίο, ευτυχώς, μειώνεται και στην Ελλάδα πάρα πολύ.
Ο σκοπός αυτής της Κυβέρνησης με την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, την
επιτυχία του προγράμματος, η οποία - θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά - έγκειται και
στους 300 Βουλευτές και όχι στους 153 της Συμπολίτευσης, να φέρουν προτάσεις, να φέρουν
επενδύσεις και να βοηθήσουμε όλοι μαζί στη νομοθεσία με δημιουργικό τρόπο και να μην
πιάνουμε επαγγελματικές κλίκες, να παίρνουμε το μέρος τους για μικροπολιτικούς λόγους.
Η Ελλάδα έχει περάσει πολλά δημοσιονομικά δράματα, δεν έχει άλλα περιθώρια, του
χρόνου, σε 14 - 16 μήνες από τώρα σκοπός μας είναι να βγούμε στις αγορές, με υγιείς βάσεις
και όχι με τον τρόπο, που βγήκε η προηγούμενη Κυβέρνηση, book building, δηλαδή, «με
κάλεσμα σε κλειστό δωμάτιο, να το πω δήθεν αγορές». Πρέπει να βρούμε κανονικό τρόπο και
ο κανονικός τρόπος θα φέρει σταθερότητα και μακροοικονομική σταθερότητα στους επενδυτές.
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Η Κυβέρνηση αυτή και με το Ταμείο που φέρνει, δεν θα το αναλύσουμε, ας διαβάσουν
όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν απορίες για τις αποφάσεις και πώς παίρνει αποφάσεις το
Εποπτικό Συμβούλιο, ποιος είναι ο ρόλος και πώς εκλέγεται το Δ.Σ..
Ναι, όλα τα assets ή μέρος των assets περνάνε εκεί, αλλά να θυμίσω, ότι και στο
ΤΑΙΠΕΔ είχαν περάσει όλα, πουλήθηκαν. Όταν αναλαμβάναμε την Κυβέρνηση, έκανα μια
ερώτηση και ήρθε ο κ. Μάρδας και ψάχνουμε, αν τα 3260 σε περιουσία, που είχαν πουληθεί,
αν πέρασε και μείωσε ονομαστικά το χρέος.
Με προσέχετε;
Ρώτησα, πουλήσαμε 3260, μας μειώθηκε κ. Μάρδα, ονομαστικά 3260 το χρέος;
Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, όχι.
Η απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι όταν τα πήγαν σε δύο
λογαριασμούς «δεν μειώθηκε ονομαστικά το χρέος» και προσέξτε, πουλήσαμε περιουσία, δεν
αξιοποιήσαμε, δεν κάναμε μακροχρόνια μίσθωση, δεν κάναμε παραχώρηση, δεν κάναμε ούτε
νοικιάσαμε, δεν κάναμε ούτε leasing, πουλήσαμε και παρόλα αυτά δεν μειώθηκε ονομαστικά
το χρέος.
Αυτό ήταν μια δραματική απόφαση εκείνων των κυβερνήσεων, η οποία δεν βοηθάει
και δεν θα την κάνει αυτή η Κυβέρνηση.
Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά
επειδή έχω εργάστηκε στο εξωτερικό σε σχετικές συμφωνίες, είναι ένας μοχλός ανάπτυξης.
Ξέρω ότι κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, πώς θα γίνει και γιατί είναι, αλλά θα το πω απλά.
Μπαίνουν νέα χρήματα στην αγορά, είναι ο πιο απλός ορισμός και επεξήγηση, που
μπορώ να δώσω, δηλαδή, ο οποίος διαχειρίζεται ένα κόκκινο δάνειο, βάζει νέα χρήματα,
υλοποιεί ένα καινούργιο επιχειρηματικό πλάνο, με νέα ή παλιά διοίκηση ή μικτή ή καινούργια
διοίκηση, ελέγχεται απ' όλους τους φορείς, που έχουν συναποφασίσει να εξυγιάνουν την
επιχείρηση και πηγαίνει προς την εξυγίανση και την σταθερότερη κερδοφορία.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, Ειδικού Αγορητή των ΑΝ.ΕΛ.)
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Τι σημαίνει αυτό; Νέες θέσεις εργασίας, είναι τόσο απλό. Μακροχρόνια, θα φανούν τα
οφέλη της διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Φυσικά, πάρα πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν γιατί δεν υπάρχει κοινός ορισμός από τα αγγλικά στα ελληνικά του όρου διαχείριση - τι σημαίνει
διαχείριση, πουλάω, νοικιάζω, δίνω, εντός ισολογισμού, εκτός ισολογισμού. Δεν θα μπω σε
τεχνικά ζητήματα, θα πάω στο αποτέλεσμα να το καταλάβουμε όλοι. Εάν μπούνε όλα αυτά σε
μια επιχείρηση, για παράδειγμα μια κλωστοϋφαντουργία, η οποία είναι κλειστή σήμερα, έχει
όμως τα κτίρια και η οποία έχει ένα κόκκινο δάνειο 100 - 200 εκατομμύρια σε μια τράπεζα. Εάν
κάποιος το αγοράσει και εξυγιάνει την εταιρία και φέρει συμβάσεις παραγγελίας κλωστών, του
προϊόντος, δίνει εργασία, φεύγει το κόκκινο δάνειο από την τράπεζα. Απελευθερώνονται
επισφάλειες από τις τράπεζες, δηλαδή απελευθερώνεται η ρευστότητα από τις τράπεζες, να
δώσει νέα δάνεια, εφόσον η αγορά ζητάει τα δάνεια. Διότι, κάθε οικονομία πέρα από ό,τι μέτρα
παίρνεις, πρέπει να χτίσει και την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, μπορεί η τράπεζα να έχει
δισεκατομμύρια, αλλά να μη ζητάει κανένας δάνειο. Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη, γι' αυτό δεν
υπάρχει ανάπτυξη. Δεν είναι πρόβλημα μόνο ελληνικό, είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό.
Όσον αφορά, λοιπόν, τα κόκκινα δάνεια, με όλο το σεβασμό κύριε Υπουργέ, θα κάνω
μια παρατήρηση. Πρέπει τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, τα οποία διαχειρίζονται και
παίρνουν αποφάσεις να υπογράψουν την οποιαδήποτε αναδιάρθρωση χρέους με την τράπεζα
και το κράτος, σύννομα, βάσει της νομοθεσίας και των εποπτικών αρχών, όπως είναι η
Τράπεζα της Ελλάδος και όλων των αρχών, θα πρέπει να χαίρουν μιας ασυλίας, διότι
διαφορετικά δεν θα υπογράφει κανένας, για αστική ευθύνη. Εγώ λέω πρακτικά πράγματα.
Πρέπει να έχει μια μορφή ασυλίας, όπως έχει μια μορφή ασυλίας περιγεγραμένη πολύ καλά
μέσα στο άρθρο 7, μέσα στη νομοθεσία για το Ταμείο των Συμμετοχών. Εάν δεν δώσουμε,
βάσει νομιμότητας, την ασυλία, δεν θα υπογράφει κανένα διοικητικό συμβούλιο για να πάμε
παρακάτω την οικονομία. Το είδαμε με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Δεν θα ήθελα να
ξανασυμβεί.
Θα αφήσω και για τον Υπουργό μια σχετική παράγραφο που έχω γράψει, για τα θέματα
των ευθυνών των διοικητικών συμβουλίων. Θα ήθελα στο Υπουργείο Ναυτιλίας, επειδή έχουμε
πάρα πολύ μεγάλη στρατηγική επένδυση στον Πειραιά, δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε
το ρόλο της Ελλάδας για τη μεταφορά. Γίνονται αυτή τη στιγμή μεγάλες συζητήσεις παγκόσμια
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για τη μεταφορά, λόγω της παγκόσμιας ύφεσης. Ειδικά στην αυτοκινητοβιομηχανία θέλω να
προσέξετε, ότι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κορέας και άλλες από την Μέση Ανατολή,
θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον Πειραιά, για να πηγαίνουν ασυναρμολόγητα αυτοκίνητα και
να συναρμολογούνται στην κεντρική Ευρώπη και όχι στο Ρότερνταμ. Θα πάρουμε όλη τη
δουλειά, για να το πω αλλιώς. Είναι τεράστια η δουλειά αυτή, πρέπει να προσέχουμε πάρα
πολύ την επένδυση της Cosco, χωρίς να παραδώσουμε τίποτε, αλλά ο ρόλος μας είναι πολύ
σημαντικός. Θα καταθέσω και μια τροπολογία στα πρακτικά για τρία ζητήματα, τα οποία θεωρώ
ότι θέλουν μια μικρή διόρθωση στο κομμάτι του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Στο σημείο αυτό ο κ. Καμμένος καταθέτει στην γραμματεία της Επιτροπής τα σχετικά
έγγραφα.
Ελπίζω και θα ήθελα, πέρα από την πολιτική ανάγκη όλων, στην κάμερα ή εκτός
κάμερας, να μιλήσουμε και να υπερβάλλουμε, να δούμε το μέλλον της Ελλάδας. Το μέλλον της
Ελλάδας είναι μέσα στο ευρώ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πρέπει να επενδύσει στην
επιχειρηματικότητα, να προχωρήσει σε υγιείς, σε ελεγχόμενες και όχι ξεπουλήματα στην
ελληνική περιουσία και είμαστε όλοι εδώ να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.
Υπερψηφίζουμε το νομοσχέδιο.
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