ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ B΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα, 13 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.15΄, στην
Αίθουσα Γερουσίας συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων,
υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Μάκη Μπαλαούρα, με θέμα ημερήσιας διάταξης,
την συζήτηση επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική

Πολιτική 2016.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Ιωάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος, Δημήτριος Μαλλιαρόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης
και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, Γεώργιος Χονδρογιάννης, Διευθυντής – Σύμβουλος
της

Τράπεζας

Ελλάδος

και

Σπύρος

Πατελιάς,

Προϊστάμενος

της

Διεύθυνσης

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και αρμόδιοι
υπηρεσιακοί παράγοντες.
ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριες και κύριοι, καλησπέρα
σας. Σήμερα, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 συνεδριάζει η Επιτροπή μας, με τη συζήτηση επί
της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2016.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μόνο ερωτήσεις θα
κάνω. Ευχαριστούμε κ. Διοικητά για την ενημέρωση. Διαβάζοντας όλες τις εκθέσεις του ΔΝΤ, η
πρώτη ερώτηση είναι σαφής και πρέπει να μας απασχολήσει, εάν και κατά πόσο στο Δ.Σ. που
θα κάνετε στις 9 Μαρτίου, εάν έχουμε τελειώσει και υπογράψει την αξιολόγηση, εάν θα πρέπει
ή αν θα τεθεί θέμα προαπαιτούμενων για την απορρόφηση στο QI των ελληνικών ομολόγων
και η βιωσιμότητα του χρέους; Μία υποερώτηση σε αυτό, γιατί είναι πολύ βασικό, είναι ποια
έκθεση βιωσιμότητας του χρέους; Θα έχουμε και κάτι από την ΕΚΤ; Το γνωρίζω, απλώς πρέπει
να το πούμε, πότε θα το έχουμε ή θα βασιστούμε στην μη βιωσιμότητα της έκθεσης του ΔΝΤ;
Αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε και έχουμε ακόμα
σχεδόν ένα μήνα για να προετοιμαστούμε ανάλογα.
Η δεύτερη ερώτηση είναι με το τι θα συμβεί σε περίπτωση που φέτος, όπως πολύ
σωστά είπατε ότι υπάρχουν κάποιες νομοθετικές ελλείψεις που πρέπει να τις αναγνωρίσουμε
στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, αν τυχόν δεν πιάσουμε τους στόχους; Φέτος οι στόχοι
είναι συγκεκριμένοι, όπως και του 2018 και του 2019, εάν τυχόν δεν πιάσουμε ή έχουμε έλλειψη
στα δισεκατομμύρια που πρέπει να ρυθμίσουμε εταιρικά, προσωπικά και οτιδήποτε άλλα
δάνεια φέτος, τι θα συμβεί στα κεφάλαια των τραπεζών ή τι ρίσκο θα έχουμε και πόσο χρόνο
έχουμε από το Φεβρούαριο μέχρι και το τέλος του χρόνου για να προχωρήσουμε σε αυτές τις
αλλαγές, για να μην μας λείψουν κάποια κεφάλαια.
Τρίτη ερώτηση, εάν θέλετε να σχολιάσετε κάτι για το πτωχευτικό δίκαιο, γίνεται μια
συζήτηση στην Ευρώπη, έχει να κάνει και αυτό με τα φορολογικά δικαστήρια. Στην Ελλάδα δεν
έχουμε ακόμα φορολογικά δικαστήρια τα οποία θα επιτάχυναν τις διαδικασίες που πρέπει για
να συνεχίσουν οι επενδύσεις και να γίνουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά αν θέλετε να
κάνετε ένα σχόλιο για το πτωχευτικό δίκαιο προσώπων και εταιρειών. Νομίζω ότι είναι
σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ.

