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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.15΄, στην Αίθουσα
Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου αυτής, κ. Δημητρίου Καμμένου,
με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συνέχιση της συζήτησης επί του προσχεδίου του Κρατικού
Προϋπολογισμού 2017.» (2η συνεδρίαση)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Γενικός Εισηγητής των ΑΝ.ΕΛ.): Αγαπητοί συνάδελφοι,
επειδή είμαι και ο τελευταίος Εισηγητής, έχει ακουστεί απ' όλους τους συναδέλφους η κριτική
τους, έχει αναλυθεί νομίζω σχεδόν κωδικό με κωδικό, αν όχι όλοι, σχεδόν όλοι οι κωδικοί του
προσχεδίου του Προϋπολογισμού του 2017, δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σημείο προς
σημείο, θα διαβάσω, αναγνώσω κι εγώ κάποια κομμάτια από τις σημειώσεις μου, θα επιμείνω
σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να απασχολήσουν και τους 300 του
Κοινοβουλίου, με όλο το σεβασμό το λέω, θα τα πω στην αρχή και θα τα εξηγήσω στο τέλος.
Το ένα είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων και πως οι τράπεζες το 2017 θα
καταφέρουν να πιάσουν τους στόχους που έχει βάλει ο SSM, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση
και τον νέο νόμο που περάσαμε για τη συμμετοχή του Δημοσίου στις αναδιαρθρώσεις των
κόκκινων δανείων για τα χρέη προς το Δημόσιο, διότι αν δεν πιαστεί αυτός ο στόχος, έχουμε
τεράστια προβλήματα το 2018, με τα νέα stress tests και θα τα αναλύσω στο τέλος, άρα, είναι
ένας κοινός στόχος όλων και το δεύτερο μεγάλο και σημαντικό ζήτημα είναι όπως είπε σωστά
και ο κ. Λιαργκόβας, τι μαξιλάρια μπορούμε να βάλουμε έξτρα απ’ ότι έχουμε εγγράψει σήμερα
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στον Προϋπολογισμό, τι προσπάθεια θα κάνουμε έξτρα πάνω στα έσοδα, τα οποία έχουν ήδη
προβλεφθεί και θα περάσουν και θα ψηφιστούν στη Βουλή.
Δηλαδή, πάνω στην υλοποίηση, το έξτρα ποσό που θα μπορέσουμε να φέρουμε έτσι
ώστε τέτοια εποχή του χρόνου, πρώτα ο Θεός, στην συγγραφή του Προϋπολογισμού του 2018,
μαζί με τα έξτρα μαξιλάρια που θα έχουμε επιτύχει και τα οποία θα είναι υλικά στο ταμείο, να
το πω έτσι απλά, θα μπορέσουμε να φέρουμε και τις ελαφρύνσεις, οι οποίες δικαιούνται ο
ελληνικός λαός και πόσο μάλλον αυτή Κυβέρνηση η οποία έχει πολεμήσει από το 2008, 2009,
2010 και πριν, έτσι ώστε να έρθει μια Δικαιοσύνη σε σχέση με τα μέτρα και την εξάρτηση από
τους μηχανισμούς. Τέλος, θα ασχοληθώ και λίγο με το χρέος, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό
κομμάτι και θα κάνω μια ανάλυση.
Συνολικά στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, όπως αυτό συγγράφεται στον Προϋπολογισμό
για το 2017, θα ανέρθει στα 182,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 176, θα υπάρξει μια αύξηση,
ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί στο 0,8 το 2017 από 0,4 φέτος και η ανεργία θα μειωθεί
στο 22,4 από το 23,5. Νομίζω ότι εδώ θα έχουμε ακόμα καλύτερα στοιχεία, αλλά προϋπολογίζει
στο 22,4. Οι αριθμοί δεν πρέπει να ευημερούν, πρέπει να ευημερούν οι άνθρωποι και θα
πέσουμε, νομίζω, όλοι πλέον στην Κυβέρνηση πάνω, στο πώς θα φέρουμε νέες θέσεις
εργασίας και εκτιμώ ότι το έχουμε δείξει με τα τελευταία νομοσχέδια. Το πρωτογενές
πλεόνασμα αναμένεται να κλείσει στο 1,8 ή 3,33 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2017, σημαντική
αύξηση σε σχέση με το 0,6 του Α.Ε.Π., 1,11 δισεκατομμύρια ευρώ, ακριβώς τριπλάσιο το οποίο
είχε προβλεφθεί το 2016.
Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, είναι σημαντικό, θα το αναλύσω στο τέλος της ομιλίας
μου, θα διαμορφωθεί στα 326,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 185,3% του Α.Ε.Π. για το 2016 και
θα μειωθεί κατά 4,3% το 2017, στα 181% του Α.Ε.Π., στα 330 όμως δισεκατομμύρια, διότι θα
εκταμιευθούν και οι υπόλοιπες δόσεις, όταν κλείσει και η αξιολόγηση. Σημαντικό είναι ότι τα
τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 50,5 δισεκατομμύρια,
αυξημένα κατά 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του 2014 και οι άμεσοι φόροι εκτιμώνται στα
20,35 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένοι είναι και οι έμμεσοι φόροι που προβλέπονται στα 26
δισ.. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι σε κάθε προϋπολογισμό, όπως συνηθίζαμε να
καταρτούμε στον ιδιωτικό τομέα, έτσι και στο κράτος, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι
παράγοντες και πολλοί κίνδυνοι.
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Όλες οι αναλύσεις, που γίνονται, πρέπει να καταγράφονται και οι κίνδυνοι αυτή τη στιγμή
οι καθαρά μακροοικονομικοί στην Ευρώπη, είναι ότι δεν υπάρχει κατανάλωση, ο πληθωρισμός
που θα χρειαζόταν παρά την τεράστια προσπάθεια της Κεντρικής Τράπεζας να φέρει ποσοτική
χαλάρωση με ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, δεν φαίνεται να τονώνεται η οικονομία και η
κατανάλωση στην Ευρώπη, έχει τους παράγοντες της και αυτό, έχει εξηγηθεί από άλλους, αλλά
για να έχουμε μια ασφαλή μετάβαση σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως έχω πει και σε
άλλες ομιλίες μου, προσωπικά θεωρώ τη διαχείριση των κόκκινο δανείων με το κράτος από
πάνω με συγκεκριμένους νομούς, την τραπεζική δεοντολογία και ό,τι άλλο μπορούμε να
κάνουμε από εκεί και πέρα επιπρόσθετα, είναι ένας τεράστιος μοχλός ανάπτυξης.
Παρόλα αυτά, ένα δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα στη μετάβαση στους θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης για το 2017, είναι η υλοποίηση των μικρών μεταρρυθμίσεων που
προβλέπονται από το πρόγραμμα στήριξης, είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με
έμφαση της συμμετοχής τις Ελλάδα στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη του κ. Γιούνγκερ
και όχι μόνο, είδαμε ότι θα αυξηθεί και αυτό, άρα, πρέπει να συμμετέχει και η Ελλάδα και θα
συμμετέχει.
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Ένα άλλο σημείο είναι η συνέχιση των διαβουλεύσεων για τη βιωσιμότητα του δημοσίου
χρέους, γιατί η καμπύλη του χρέους μακροοικονομικά, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι όλοι
πλέον, ότι θα δείξει και θα φέρει μια εμπιστοσύνη των επενδυτών και του διεθνούς κλίματος
θετική προς την Ελλάδα, αλλά θα πρέπει αυτή να ακολουθηθεί και με τις αποκρατικοποιήσεις,
όπως έχουν προγραμματιστεί αυτή τη στιγμή από την Κυβέρνησή μας με το «ελληνικό» και ό,τι
άλλο είναι να γίνει, έτσι ώστε η Κυβέρνηση να δείχνει συνέπεια και συνέχεια. Το βασικότερο
όμως είναι η συνέπεια. Ό,τι λέμε, πρέπει να το κάνουμε και να κάνουμε κάτι παραπάνω για
εμάς και για τους Έλληνες πολίτες και να έχουμε τα μαξιλάρια που χρειάζονται τα
δημοσιονομικά για να ελαφρύνουμε τα βάρη το επόμενο έτος.
Πρέπει να παγιώσουμε τη βελτίωση των δημοσιονομικών. Αυτό εναπόκειται στη μεγάλη
προσπάθεια όλων των Υπουργείων. Δεν υπάρχει Υπουργείο που μένει απ’ έξω σε αυτήν την
προσπάθεια. Νομίζω υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία σε όλα τα Υπουργεία. Η
κοινωνική συνοχή και η στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων ήταν, είναι και θα είναι ίσως ο
βασικότερος στόχος αυτής της Κυβέρνησης. Πάντα τους έχουμε υπόψη μας, ακούω την κριτική
όλων σε σχέση με τα βάρη των έμμεσων φόρων.
Κατανοώ, όπως είπε ο κ. Λιαργκόβας και τις καμπύλες σε σχέση με τους άμεσους
φόρους. Δυστυχώς, όμως, μια οικονομία που έχει χάσει τεράστια ποσά του ΑΕΠ, έχουν
δημιουργηθεί άνεργοι, χωρίς ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς εισφορές, με χαμένη την πίστη, την
εμπιστοσύνη και έλλειψη των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, διότι το κλίμα δεν ήταν αυτό
που έπρεπε και τότε δεν είχαμε τραπεζικό σύστημα, που έχουμε πλέον και δεν είχαμε και την
ασφάλεια ή το ρίσκο της χώρας ήταν δυσανάλογο με αυτό που μπορούσε ο καθένας πολιτικά
να εξηγήσει, αλλά πολύ δύσκολα να υλοποιήσει πρακτικά στην οικονομία.
Πάω τώρα στα ζητήματαν τα οποία είπα ότι πρέπει να συζητήσουμε σε βάθος. Είναι
συγκεκριμένα για τα κόκκινα δάνεια. Οι στόχοι και θα πρέπει να καταγραφούν, όπως έχουν
τεθεί και έχουν συμφωνηθεί πλέον από τις 4 συστημικές Τράπεζες και τον ESM, είναι όπως
έχετε ακούσει, η μείωση των κόκκινων δανείων των μη εξυπηρετούμενων στο 40% μέχρι το
τέλος του 2019. Αυτά τα νούμερα σπάνε ως εξής: 10% μείωση το 2017, 13% το 2018 και 17%
το 2019, σύνολο 40%, ποσοστά συν τα δισεκατομμύρια δίπλα, θα τα δούμε.
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Θυμίζω εδώ και πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι το 2018 έχουμε stress tests. Άρα, έχουμε
έλεγχο κεφαλαίων. Αν ξεκινήσουμε ανάποδα το 2018, έως σήμερα που κάνουμε
προϋπολογισμό, αλλά ειδικά για το 2017, που θα υλοποιηθεί ο Προϋπολογισμός, το σχέδιο,
όπως έχει καταρτιστεί από τις τράπεζές μας, οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα
του ελληνικού λαού, τα δικά μας, ημών και υμών και όπως έχει βάλει τους κανόνες και η
Τράπεζα της Ελλάδος, η διαχείριση των κόκκινων δανείων έχει τέσσερα κομμάτια.
Ένα είναι οι αναδιαρθρώσεις. Για τις αναδιαρθρώσεις συζητήσαμε και με τον κ. Σταθάκη,
έχει κάνει τις εισηγήσεις του και ο Υπουργός Οικονομικών έχει συνηγορήσει. Βάλαμε, πλέον,
μετά το Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους και το Δημόσιο να συμμετέχει στις
αναδιαρθρώσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, φανταστείτε όλοι οι πιστωτές, οι Τράπεζες, οι
υπάλληλοι, οι προμηθευτές να συμφωνούν σε αναδιαρθρώσεις να σώσουν μια εταιρεία και
θέσεις εργασίας, να γίνει ανταγωνιστική και να μην κλείσει στο τέλος της ημέρας και να την
χρεοκοπούσε το δημόσιο.
Ήρθε τέλος πάντων η Κυβέρνησή μας και μπαίνει στο τραπέζι και με τους όρους, όπως
προβλέπετε με το 60% κλπ., να μην τα αναλύσω τώρα, σώζει την παρτίδα και σώζουμε τις
επενδύσεις. Εδώ, όμως, πρέπει να πούμε ότι στις αναδιαρθρώσεις είναι πολύ σημαντικό, ότι
υπάρχουν και εταιρείες και κλάδοι που έχουν κλείσει τελείως, οι οποίοι θα μπορέσουν να
ξαναζωντανέψουν με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και αυτό είναι μια άσκηση, την οποία θα
αναλάβει την ευθύνη αυτή η Κυβέρνηση να φέρει σε πέρας.
Δεύτερο κομμάτι είναι οι διαγραφές χρεών. Τρίτο κομμάτι είναι οι πωλήσεις των δανείων
και θα δώσω εδώ ένα παράδειγμα, το οποίο πρέπει να αποφύγουμε, της Ιταλίας και τελευταία
είναι οι πλειστηριασμοί. Θα μείνω στους πλειστηριασμούς. Αυτά τα τέσσερα κομμάτια,
αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ακολουθούνται και να υλοποιηθούν. Η Κυβέρνησή μας έχει
φέρει τους νόμους και την κανονικότητα, έτσι ώστε να παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία,
αλλά πρέπει να υλοποιηθούν. Δηλαδή, ο στόχος του 2017 για το 10% μείωση των κόκκινων
δανείων στις 4 συστημικές πρέπει να επιτευχθεί. Αν δεν επιτευχθεί με το μείγμα, που είπα,
αναδιαρθρώσεις, πλειστηριασμοί, διαγραφές και πωλήσεις δανείων τότε το 2018 στα stress
tests θα έχουμε ανάγκη κεφαλαίων και τότε είναι που πιθανόν, μετά το τέλος και του
προγράμματος, γιατί τελειώνει και το πρόγραμμά μας τον Αύγουστο του 2018, πρέπει να
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έχουμε βγει στις αγορές πολύ νωρίτερα, για να ανταλλάξουμε και το χρέος το διακρατικό με
χρέος ιδιωτικό.
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Μένω στους πλειστηριασμούς. Οι πλειστηριασμοί της κυβέρνησης και με παρέμβαση
του Πρωθυπουργού θα είναι άμεσοι, δεν θα συζητήσουμε για την πρώτη κατοικία. Δεν
συζητάμε ούτε για τους μπαταχτσήδες, τους μπαταχτσήδες οι τράπεζες τους ξέρουν. Εδώ έχω
να πω το εξής, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί είναι
θεμιτή, έχω συμμετάσχει πολλές φορές ούτε καν προεκλογικά, γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι
είναι άδικο. Πρέπει να δούμε και να ζητήσουμε και είναι, κύριε Υπουργέ μια πρόταση προς
εσάς, νομίζω ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και η κάθε τράπεζα έχει κάθε μήνα ένα δελτίο
πλειστηριασμών, να το έχουμε σαν κυβέρνηση και να ξέρουμε τι πλειστηριάζουν; Διότι εγώ
ξέρω τι πλειστηριάζουν οι πιο πολλοί, αλλά δεν θέλω να εμποδίσουμε πλειστηριασμό
μπαταχτσή. Δηλαδή, όταν κάποιος χρωστάει στο δημόσιο 2 εκατομμύριο ή στο ΙΚΑ και έχει
λεφτά και η τράπεζα πρέπει να εκπλειστηριάσει ένα από τους σκοπούς που είπα που έχει
συμφωνήσει με τον SSM, δεν πρέπει να τον εμποδίσει το κράτος ή κάποιος άλλος, διότι έτσι
θα φτάσουμε στο να μη φτάσουμε το στόχο και θα έχουμε το κακό συναπάντημα το 2018.
Οι πλειστηριασμοί θα προστατευθούν και από το δημόσιο και η πρώτη κατοικία. Οι
τράπεζες αυτή τη στιγμή πλειστηριάζουν ακίνητα, στα οποία γνωρίζουν ότι υπάρχουν κακοί
πληρωτές. Δεν πλειστηριάζουν σπίτια, πρέπει και όπως είπε ο Πρωθυπουργός να
προστατεύσουμε τα σπίτια των επαγγελματιών και των φυσικών προσώπων για χρέη προς το
δημόσιο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, να δουλέψουμε μαζί με το τραπεζικό σύστημα, δεν είναι
δικά μας τα λεφτά θα ξαναχρειαστούμε δικά μας λεφτά και άλλα Μνημόνια το 2018, αν δεν
δουλέψει το σύστημα.
Όσον αφορά το χρέος, θα αφήσω το δελτίο χρέους να το δείτε που έχει τη πλήρη
ανάλυση. Να πούμε όμως ότι ναι μεν πρέπει να σκεφτόμαστε τον ευρωπαίο φορολογούμενο,
αλλά δεν μας έχει δανείσει ο ευρωπαίος φορολογούμενος απευθείας ούτε ένα ευρώ. Τα πρώτα
δάνεια της διακρατικής συμφωνίας ήταν 52,9 δις εκατομμύρια τράπεζα με τράπεζα κρατικές
εγγυήσεις, τα δάνεια του FSF είναι δάνεια από τις αγορές με εγγυήσεις των κρατών. Πολλά
ήταν cash, άλλα ήταν ομόλογα, μεγάλο κομμάτι ήταν cash, αλλά ήταν μέσου μηχανισμού, άρα
όχι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Tα τρίτα του ESM επίσης, του ΔΝΤ επίσης, της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης, τα δικά μας τα γραμμάτια δεν είναι των Ευρωπαίων
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φορολογούμενων. Όλα αυτά είναι κομμάτια, τα οποία συνθέτουν το δημόσιο χρέος στα 326
πόσα είναι σήμερα. Και με άλλο είδους τραπεζικό δανεισμό όπως έχει πάρει και το δημόσιο.
Θέλω να πω εδώ, ότι όταν ο κύριος Ρέγκλινγκ είπε ότι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος
δεν έχει κανένα ρίσκο από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, ήξερε πάρα πολύ καλά τι
έλεγε. Και μιλούσε όχι μόνο στους Ευρωπαίους φορολογούμενες και στις κυβερνήσεις, οι
οποίες πολιτικά πρέπει να πάρουν απλά την απόφαση, αλλά και στις αγορές, γιατί ο κύριος
Ρέγκλινγκ δανείζεται από τις αγορές, δημιουργεί χρήμα βγαίνει στις αγορές, παίρνει το χρήμα,
το ξανατιτλοποιεί και το δίνει σε χώρες που έχουν ανάγκη ενίσχυσης μέσω του μηχανισμού.
Άρα, δεν έχουμε να κάνουμε με τον ευρωπαίο φορολογούμενο.
Το επίσης σημαντικό είναι να δούμε τι θα κάνουμε με το ΔΝΤ. Είπαμε και στον κύριο
Μοσκοβισί σε συζητήσεις εδώ στη Βουλή, η ιδέα ήταν ότι πρέπει να γίνει ευρωπαϊκός
μηχανισμός σαν το νομισματικό ταμείο, διότι έχουμε πλέον τη γνώση δεν θα πούμε ποιος
έφταιγε αλλά έχουμε εκατοντάδες σελίδες, για το πώς μπορεί να αναδιαρθρωθεί και πως
μπορεί να πάει καλά μια οικονομία και εμπειρική γνώση από τις χώρες που μπήκαν στους
μηχανισμούς. Έχουμε τη γνώση, τους μηχανισμούς που δημιουργούν το χρήμα άρα μπορεί να
εμπιστευτεί ότι θα υπάρχουν χρήματα να βοηθήσει την οποιαδήποτε χώρα. Μπορούμε να
αναδιαρθρώσουμε και να οργανώσουμε τις οικονομίες μας και δεν χρειαζόμαστε το ΔΝΤ.
Το ΔΝΤ μας κοστίζει κοντά στα 3,9% το χρόνο, 14 δις είναι ναι αλλά, αυτό το χρέος που
δεν δέχτηκε ο κύριος Σόιμπλε πολιτικά να το αγοράσει ο ESM, να το απορροφήσει και δεν το
δέχθηκε. Γίνεται συζήτηση ή θα γίνει μια συζήτηση όχι να αναδιάρθρωση το ΔΝΤ που δεν
μπορεί, αλλά μπορεί να μειώσει το επιτόκιό του. Μια μείωση του επιτοκίου από το 3,9 στο 2%
κάτω στα 14 δις είναι πολύ σημαντική ελάφρυνση του χρόνου πάνω στην εξυπηρέτηση τη δική
μας του χρέους. Η συμφωνία του Μαΐου θα ισχύσει, το βραχυπρόθεσμο χρέος, το οποίο είναι
του EFSF, τα 131 σχεδόν δισεκατομμύρια, έχουν μπει ήδη στο τραπέζι, θα φτιάξουν τα
επιτόκια. Εδώ πρέπει να πούμε και την αλήθεια ο ESM, πρέπει να το ακούσουν όλοι δεν έχει
το μηχανισμό να κάνει swap στο επιτόκιο. Τι είναι το swap στο επιτόκιο; Ότι αν εγώ έχω σήμερα
κυμαινόμενο του ESM και θέλω να το κάνω σταθερό, πρέπει να αλλάξω το ομόλογο με ένα
άλλο, το οποίο να έχει σταθερό επιτόκιο.
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Το μηχανισμό παραγώγων ο ΕSM δεν τον έχει, αλλά θα τον δημιουργήσει μέσα στο
επόμενο τετράμηνο, γιατί δεν έχει φτιαχτεί ο μηχανισμός για να εκδίδει παράγωγα. Γι’ αυτό λέει
ορθά ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να τελειώσουν όλα μέχρι το τέλος του χρόνου και θα
τελειώσουν. Θα μπει ο οδικός χάρτης κανόνων εμπλοκής για να ξέρουν οι αγορές, οι εταιρείες
αξιολόγησης, οι επενδυτές και ο Ντράγκι και να μας συμπεριλάβει με εισήγησή του στο Δ.Σ. για
την ποσοτική χαλάρωση, έτσι ώστε να πέσει το κόστος δανεισμού τού χρόνου, εφόσον
συντρέξουν όλοι οι παράγοντες ενός προϋπολογισμού, το περιβάλλον, τα έσοδα, οι γείτονές
μας, οι μετανάστες και ό,τι μπορεί να επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας και
πόσο μάλλον στην ευαίσθητη δίκη μας γεωπολιτική περιοχή, έτσι ώστε να έρθουν τα έσοδα
που χρειαζόμαστε και του χρόνου τέτοια εποχή να κάνουμε έναν προϋπολογισμό εντελώς
διαφορετικό από αυτό, με πρακτικές ελαφρύνσεις.
Όσο αφορά τα «μαξιλάρια», η προσπάθειά μας αυτήν τη στιγμή είναι στα άμεσα έσοδα,
για τα οποία κάνουμε μεγάλη μάχη και έχουμε μια συνάντηση αύριο με τον κ. Πιτσιλή. Όσο
αφορά το Φ.Π.Α., τον οποίο έχουμε απωλέσει τα τελευταία 6 χρόνια, είναι 32,6 δισ.. Ακόμη και
να μην ήταν 32,6 που έλεγαν οι μελέτες και να ήταν 30 ή 25, είναι πολλά δισεκατομμύρια, αν
σκεφτούμε ότι έχουμε πάρει σε 6 χρόνια δημοσιονομικά μέτρα 58 έχουμε αφαιρέσει 62 δισ..
Δηλαδή, αν εμείς καταφέρουμε στο λογιστικό έτος 2017, από τα 6,2 δισ. Φ.Π.Α που χάνουμε,
να μαζέψουμε το 1, τα 6,5 είναι τα μέτρα της τριετίας. Είναι το Φ.Π.Α. που χάνουμε το χρόνο
περισσότερο από τα μέτρα της τριετίας, δηλαδή θέλω να είμαστε σαφείς και απλοί στη σκέψη
μας.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με έγγραφό της μας έχει ενημερώσει ότι
σηκώνουμε on line όλες τις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο για να ενώσουμε τις ταμειακές
με τα POS με το TAXIS και να παρακρατείται ένα ποσοστό του Φ.Π.Α. overnight, έτσι ώστε να
αποδίδεται ο Φ.Π.Α. και να μην έχουμε φοροδιαφυγή με τη χρήση του πλαστικού χρήματος.
Είναι ένα από τα μέτρα, τα οποία θα φέρουν ένα «μαξιλάρι», το οποίο, όμως, δεν μπορούμε να
το βάλουμε τώρα προϋπολογιστικά και θα το βάλουμε στο 2018, αλλά πρέπει να το κάνουμε.
Είναι πολιτική και πρακτική απόφαση, αλλά την πιλοτική εφαρμογή θα ήταν ευχής έργο να
καταφέρουμε να την ξεκινήσουμε μέσα στο χρόνο.
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Από εκεί και πέρα, τα στοιχεία και τα νούμερα πρέπει να συντρέχουν με τις δεσμεύσεις
της πατρίδας προς τους εταίρους. Αυτή η Κυβέρνηση θα κάνει κάτι διαφορετικό. Είπατε ότι δεν
έκανα καμία κριτική και δεν είχα καν σκοπό, αλλά άκουσα και τις εισηγήσεις των άλλων
κομμάτων, όπως τα μέτρα που είχε πει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ
για το πού θα έβρισκε τα χρήματα στο πρόγραμμά του κοστολογημένα. Δεν θέλω να το κάνω
τώρα, γιατί δεν είναι της παρούσης. Μπορώ να τα πιάσω ένα-ένα και να τα αναλύσουμε πώς
είναι βαλμένα και αν είναι βαλμένα και με λάθος υποθέσεις.
Σκοπός αυτής της Κυβέρνησης θα ήταν να βοηθήσουμε όλοι οι βουλευτές. Το
σημαντικότερο είναι να προχωρήσει η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων τού χρόνου, για να
μην έχουμε θέματα το 2018. Είναι το σημαντικότερο για μένα αυτό και πρέπει να βοηθήσουμε
με οποιαδήποτε ιδέα ή πρακτική ή νομοθεσία ή τροπολογία, στο να φέρουμε έσοδα από εκεί
που δεν έχει το Δημόσιο. Πέρα από τα κανονικά νομοσχέδια που φέραμε, θα φέρουμε και για
τον τζόγο και για την ιχνοθεσία στα καύσιμα για το λαθρεμπόριο. Ναι, υπάρχουν πολλά λάθη.
Δεν θα ψέξουμε τους προηγούμενους. Εμείς θα κάνουμε δουλειά από δω και πέρα, έτσι ώστε
το 2018 να έχουμε ένα καλύτερο προϋπολογισμό και να ακουμπήσουμε τον πολίτη εκεί που
τον έχουμε τραυματίσει όλοι.
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