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ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ

ΠΡ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα, σήμερα, 1 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.10΄, στην
Αίθουσα Γερουσίας, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων,
υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Μάκη Μπαλαούρα, με θέμα ημερήσιας
διάταξης:Συζήτηση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος,ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών,κ. Γεώργιος Χουλιαράκης, καθώς και αρμόδιοι
υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της
Επιτροπής.
ΜΑΚΗΣ

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. Καμμένος.

(Πρόεδρος

της

Επιτροπής):

Ευχαριστούμε

τον

κ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Γενικός Εισηγητής των ΑΝ.ΕΛ.): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κάθε φορά που συζητάμε τον Προϋπολογισμό ακούμε ενδιαφέρουσες αναλύσεις και
κριτική, άλλες φορές με περισσότερο χιούμορ και άλλες με λιγότερο χιούμορ.
Κύριε Χουλιαράκη και κύριε Τσακαλώτο, που λείπετε από την Αίθουσα, θα είναι
μεγάλη ευθύνη σας και της δικής μας Κυβέρνησης και θα είναι μεγάλη μας τιμή να σβήσουμε
το Καστελόριζο και με αυτό τον Προϋπολογισμό και με τη δουλειά που θα κάνουμε με αυτόν
το χρόνο, τον υπολειπόμενο του 2017 και όλο το οικονομικό έτος του 2018, να ξεχάσει ο λαός
ότι πήγε μια μέρα - και θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, αν χρειαστεί - ο κ.
Παπανδρέου, στο όμορφο νησί του Καστελόριζου, στο ακριτικό νησί και έβαλε τη χώρα σε
αυτή τη δεινή, η οποία την κατέστρεψε παντελώς.
Η δική μας είναι μεγάλη ευθύνη και επειδή δεν υπάρχει αντικειμενικά περιεχόμενο
Αντιπολίτευσης στην Αντιπολίτευση, αλλά μένουν σε κάποια νούμερα και κάνουν πολύ
εύκολη Αντιπολίτευση, ειδικά τα δύο μεγάλα Κόμματα ήταν στη διαχειριστική της χώρας
έκαναν το παν για να την καταστρέψουν και δεν έφεραν καμία λύση σε τίποτα, αλλά
δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα. Πήραμε εμείς αυτό το πρόβλημα κάναμε ό,τι
μπορούσαμε, το καλύτερο δυνατόν, έντιμα όμως, με πολλή δουλειά και είμαστε οι τελευταίοι
και οι πρώτοι και θα είμαστε αυτοί, οι οποίοι θα σβήσουμε τις μνήμες και ελπίζω να το
κάνουμε με το καλύτερο τρόπο και με το λιγότερο οικονομικό αντίκτυπο ειδικά στις αδύναμες
ομάδες του πληθυσμού, ώστε να βγάλουμε τη χώρα από αυτή τη δίνη και να ξεχαστούν όλα
αυτά που έχουν συμβεί.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, Γενικού Εισηγητή των ΑΝ.ΕΛ.)

Αυτό θα γίνει με την καθαρή έξοδο μετά τις 20 Αυγούστου του 2018 από όλη αυτή την
καταδυνάστευση και αυτή την σκληρή επιτροπεία, στην οποία μας έχουν βάλει οι
προηγούμενες κυβερνήσεις.

Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ο τελευταίος, είναι εξαιρετικά σημαντικός και
αισιόδοξος.
Οι προβλέψεις της οικονομίας είναι θετικές, γιατί σε όποιον δείκτη και να δεις όλοι οι
Οργανισμοί βγάζουν στο εξάμηνο πολύ καλές αναλύσεις.
Μειώνεται η ανεργία, αυξήθηκε η ιδιωτική κατανάλωση και μειώθηκε η δημόσια, αλλά
αυτό, όταν έχεις να κάνεις με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) στις προβλέψεις που
κάνουμε εμείς έχουμε αύξηση και στους δύο αυτούς δείκτες, γιατί χρειάζεται να είμαστε
εξαιρετικά προσεκτικοί και στην αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης και όχι μόνο της
ιδιωτικής.
Υπάρχει και θα πρέπει να υπάρξει ένα μείγμα νέων επενδυτικών πολιτικών, να
αναλογιστούμε τα λάθη που έκαναν οι προηγούμενοι από εμάς, καθώς και τα λάθη που
έχουμε κάνει και εμείς, διότι, πλέον, δεν έχουμε περιθώρια άλλων λαθών ειδικά στην
προσέλκυση επενδύσεων, στην οικονομική, φορολογική και νομική σταθερότητα, στην
«προστασία» του κάθε επενδυτή, έτσι ώστε να έρθει να βάλει τα χρήματά του ή άλλων στην
Ελλάδα για να δημιουργήσει υπεραξία στην αγορά μας και θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι
πάρα πολύ σημαντικές και είναι και το ζητούμενο.
Η έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών έχει λυθεί.
Εμείς παραλάβαμε 88 δις κόκκινα δάνεια. Δυστυχώς, οι προηγούμενοι παρέλαβαν 22
δις και έδωσαν σε εμάς 88 δις και αυτό κατέστρεψε όλη την ελληνική οικονομία.
Προσπαθήσαμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό και με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θέλω τώρα να μπω σε νούμερα -, θα τα πούμε και στην Ολομέλεια το τι παραλάβαμε από
το ΤΧΣ και υπαραξίες και αξίες μετοχών και συμμετοχών του Δημοσίου.
Τώρα, όμως, με τον εξωδικαστικό νόμο μαζί με τις 120 δόσεις που κάνουμε και το
πρόγραμμα του ΟΕΚ, που ανακοινώθηκε σήμερα, αλλά θα βγει και το νομοσχέδιο, καθώς και
πολλά άλλα μικρά βήματα που τα βλέπει ο Έλληνας πολίτης και ο μικρός επιχειρηματίας ή ο
ελεύθερος επαγγελματίας στην καθημερινότητα του νομίζω, ότι θα καταλάβει και θα βιώσει
μόνος του ότι μπορεί πλέον να αναπτυχθεί, εφόσον θα έχει μια φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα, την οποία δεν την είχε μέχρι χθες.

Εμείς φέραμε σε ίδιο τραπέζι τις τράπεζες και το Δημόσιο για να μπορέσουμε να
διαπραγματευτούμε και οι τρεις στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, να κουρέψουμε μέχρι και
το κεφάλαιο για να είναι βιώσιμη μια εταιρεία και να μπορέσει να δώσει και να συνεχίσει να
παράγει στην ελληνική οικονομία.
Τώρα κάνω τις γενικές παρατηρήσεις, αλλά θα μπω και στις ειδικές πολύ γρήγορα.
Όσα λέω είναι πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ και θα το φτιάξουμε σιγά - σιγά.
Υπάρχει το σκεπτικό σε έναν ρυθμισμένο επιχειρηματία να μένει ένα κομμάτι ακατάσχετο, το
οποίο έχω προτείνει, καθώς και άλλοι συνάδελφοι, να πάει στη μισθοδοσία, διότι ένας
εργαζόμενος δεν έχει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να φέρει ευθύνη, καθώς και δεν μπορεί να
ελέγξει και τον εργοδότη του, εάν του λέει αλήθεια, ότι είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός
του. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, δηλαδή, πολλοί εργοδότες λένε ψέματα, ότι έχουν
μπλοκαρισμένο λογαριασμό και δεν πληρώνουν τους υπαλλήλους τους.
Εμείς, λοιπόν, μπορούμε σαν κράτος να προστατεύσουμε τον εργαζόμενο και ένα
κομμάτι του ακατάσχετου λογαριασμού να πηγαίνει μόνο στη μισθοδοσία. Όλα αυτά θα τα
βρούμε (ρυθμίσεις, ενοίκια ή ό,τι άλλα λειτουργικά έξοδα έχει).
Οι τράπεζες είναι σε πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή και δεν θα ακούσουμε τις
κραυγές του ΔΝΤ, οι οποίες έχουν άλλο σκοπό.
Το ΔΝΤ έχει ένα υπόλοιπο δανεισμού σε εμάς, περίπου, 11,3 δις, εάν δεν κάνω
λάθος. Κάποια στιγμή, όπως λέμε χρόνια τώρα που είμαστε κυβέρνηση, θα γίνει το
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και αυτός ο φορέας ή θα εγγυηθεί ή θα απορροφήσει τα
δάνεια του ΔΝΤ, έτσι ώστε να απεμπλακούμε και εμείς από αυτά τα παράλογα, που κάθε
τόσο ζητούν ή φέρνουν αντιρρήσεις.
Τα βασικά μεγέθη του προσχεδίου προβλέπουν ανάπτυξη 2,4% για το 2018, αύξηση
στην ιδιωτική κατανάλωση, όπως είπα, 2,4%, αύξηση στη δημόσια κατανάλωση 1,4%,
αύξηση των επενδύσεων και εκεί θα προσέξουμε τα διαρθρωτικά μέτρα και τους μηχανισμούς
των Υπουργείων, οι οποίοι πρέπει να δουλεύουν όλοι ρολόι για να έχουμε την ανάπτυξη των
επενδύσεων και να έρθουν ξένες επενδύσεις, αύξηση στις εξαγωγές και αύξηση στις

εισαγωγές, κάτι που σημαίνει, ότι θα έχουμε κατανάλωση, γι' αυτό και εισάγουμε, γιατί,
δυστυχώς, δεν παράγουμε.
Επίσης, στην απασχόληση θα υπάρχει μια αύξηση και η ανεργία προβλέπεται να
πάει στο 19%.
Όλο αυτό είναι ένα μείγμα πολιτικής αισιόδοξο και φιλόδοξο, αλλά στο χέρι μας είναι
να το πετύχουμε, διότι η ημερομηνία 20 Αυγούστου του 2018 είναι πολύ κοντά και είναι ένα
ανοιγόκλειμα του «ματιού» μιας οικονομίας ενός κράτους.

(Συνέχεια ομιλίας κ. Δημητρίου Καμμένου, Γενικού Εισηγητή των ΑΝΕΛ)

Παράλληλα, με τα νούμερα αυτά διατηρούμε και τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, το
κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, τα 420 εκατ. για την προστασία ευάλωτων οικονομικά
νοικοκυριών, 100 εκατ. για προστασία κύριας κατοικίας και θα τα πούμε και στην Ολομέλεια.
Επενδυτικά σχέδια υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα οποία πρέπει να προχωρήσουν,
ειδικά στον τουρισμό. Όλα τα συναρμόδια υπουργεία δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ελπίζω να λυθεί πολύ σύντομα και το ζήτημα του Ελληνικού, της Κασσιόπης και της Αφάντου
στη Ρόδο. Είναι επενδύσεις, οι οποίες καλώς ή κακώς διαφημίζουν τη χώρα ή τη
δυσφημίζουν, εάν δεν γίνουν, για πολλούς λόγους. Δεν θα μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες,
αλλά επειδή έχουμε μπει στο μάτι και μας παρατηρούν, θα πρέπει να κάνουμε πολύ σωστά
τη δουλειά μας. Έμαθα χθες η κύρια Κονιόρδου υπέγραψε την απόφαση του ΚΑΣ, άρα
είμαστε σε καλό δρόμο, να δούμε πού θα οριοθετηθούν και τα αρχαία στο Ελληνικό, να πάμε
παρακάτω, να μπει μια μπουλντόζα, να κοπεί ένα τιμολόγιο, γιατί όσο το κοιτάμε δέκα χρόνια
να σαπίζει, δεν κερδίζει κανένας, απαξιώνεται όλη η χώρα.
Λίγα πράγματα για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα πρέπει να τελειώσει, κατά τη
γνώμη μου - το έχω πει και άλλες φορές- το συντομότερο δυνατό, αλλά το συντομότερο
δυνατόν αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά θα έλεγα να έχουμε βρει τα πάντα και να τα έχουμε
βρει, κύριε Χουλιαράκη μέσα στον Δεκέμβρη. Έχουμε τώρα Halloweens, Thanksgiving,
διάφορα κενά το Νοέμβριο, έχουμε και γιορτές τα Χριστούγεννα. Θα έλεγα και θα ήθελα μέχρι

τα Χριστούγεννα, θα ήταν ευχής έργο, να τα έχουμε βρει στα χαρτιά και να υπογράψουμε, για
να το λήξουμε μέσα στο Γενάρη, για να μπορέσουμε και να βγούμε στις αγορές και να
κάνουμε το πρόγραμμα που σχεδιάζεται, της ανταλλαγής των ομολόγων –μη μπούμε τώρα
σε τεχνικά κομμάτια- για να φτιάξουμε λίγο τις καμπύλες και τις ρευστότητες, για να υπάρχει
μια δευτερογενής αγορά και σε αυτά που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα οποία όλα αυτά τα
κομμάτια θα συνηγορήσουν στο ότι πλέον η Ελλάδα είναι ικανή να βγει στις αγορές –πώς;όταν υπάρχει επενδυτής, ο οποίος αγοράζει και θα προβλέπει το κέρδος του και τη
ρευστότητα του ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επένδυση κάνει σε κρατικό ελληνικό
ομόλογο και θα τα πούμε αυτά στην Ολομέλεια.
Θα πρέπει να βγούμε με τη βοήθεια των ευρωπαίων, με την βοήθεια του ταμείου που
θα
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μέσω
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προϋπολογισμού, να έχουμε την εγγύηση, η οποία χρειάζεται για να βγαίνουμε στις αγορές
μόνιμα, γιατί όπως βλέπετε και στον προϋπολογισμό η εξυπηρέτηση των τόκων είναι πολύ
διαχειρίσιμη για μια οικονομία η οποία ανεβαίνει –πάει στα 180, 182 - 185 δις.- και οι τόκοι
είναι 5.600 – 5.700 το χρόνο, άρα στην ουσία είναι εύκολο να τους πληρώσεις με σχετικά
μικρό κομμάτι του πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο συνήθως πηγαίνει και πληρώνει μία
ή άλλη τους τόκους, άρα, θα μένει και περιθώριο εάν και εφόσον τελειώσουμε αίσια τη
διαπραγμάτευση και την αξιολόγηση, τότε θα έχουμε και την αναδιάρθρωση του χρέους με
την επιμήκυνση και ό,τι άλλο έχουμε πει και συμφωνήσει με τους εταίρους, η οποία θα φτιάξει
ακόμα καλύτερα την καμπύλη και θα έχουμε καλύτερα και λιγότερα έξοδα διαχείρισης του
χρέους με το 15% μεσοπρόθεσμα και το 20% μακροπρόθεσμα μικτές χρηματοδοτικές
ανάγκες, όπως έχουμε συμφωνήσει και αυτό θα βοηθήσει πολύ την οικονομία. Δεν είναι απλά
νούμερα, είναι, όμως, πρακτικές και ξαναλέω, είναι μεγάλη ευθύνη δική μας να βγάλουμε την
χώρα από αυτή την κρίση που έχει περιέλθει.
Έχουμε καταφέρει και δεν ξέρω αν θα δώσουμε και μια παράταση - το ζητάει ο
κόσμος, το λέμε, όμως, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία- καταφέραμε να κάνουμε την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, ένα τεράστιο κίνητρο για πολλούς συνανθρώπους μας
συνέλληνες, οι οποίοι απέκρυβαν τα εισοδήματά τους. Έχουμε φτάσει πάνω από 5 δισ.
κεφάλαιο σε αποκρυβέν εισόδημα, το οποίο έχει βεβαιώσει φόρους περίπου 600 εκατ. και, αν
δεν κάνω λάθος, έχουμε εισπράξει περίπου το ένα τρίτο. Αυτά ήταν έκτακτα έσοδα στον

προϋπολογισμό, δεν είχαν προβλεφθεί όλα ότι θα συμβούν τόσο πολύ και σε τόσο μικρό
χρονικό διάστημα μέσα το 2017. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε άλλη μια παράταση, διότι θα
έχουμε μόνο κέρδος. Έληξε χθες. Νομίζω ότι αυτές τις ημέρες κάτι θα συζητηθεί. Να δώσουμε
και άλλη παράταση, διότι υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε
ξεπεράσει τα 18.000 ΑΦΜ, τα οποία λένε «έχω κρύψει εισόδημα, να με φορολογήσετε με ό,τι
έπρεπε συν την προσαύξηση,

για να καθαρίσω τις χρήσεις μου και τέλος

πάντων να

εισπράξει το δημόσιο». Αυτά τα έξτρα έσοδα είναι εξαιρετικά σημαντικά για το δημόσιο και θα
το κάνουμε και αυτό.
Θα ήθελα κάποια στιγμή στην Ολομέλεια να ακούσουμε και προτάσεις της
αντιπολίτευσης, διότι εμείς υλοποιούμε ό,τι συμφωνήσαμε. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο
αυτά που συμφωνήσαμε να τα λειάνουμε, να φέρουμε παράλληλα έσοδα από άλλες πηγές,
όπως είπα τώρα την οικειοθελή αποκάλυψη ή από το λαθρεμπόριο ή από οπουδήποτε
αλλού, για να βοηθήσουμε τον προϋπολογισμό να μένουν παράθυρα και να μένουν κάποια
ποσά, τα οποία μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά, με
τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών.
(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, Γενικού Εισηγητή των ΑΝ.ΕΛ.)
Παρένθεση, εδώ έχουμε δανειστεί πάνω από 221 δισ. € από τους Εταίρους, οπότε,
έχουμε μια άμεση σχέση με αυτούς και πρέπει να την έχουμε, με την καλή έννοια, όχι με το
καπέλωμα, αλλά να δίνουμε και εμείς την καλή μαρτυρία, ότι πληρώνουμε τις υποχρεώσεις
μας, από το δημόσιο προς τους ιδιώτες και ότι, όταν έχουμε έσοδα παραπάνω από τα
προϋπολογισμένα, όλα αυτά πηγαίνουν, άλλα για την εξυπηρέτηση του χρέους, άλλα
πηγαίνουν για κοινωνική πολιτική και το πού πηγαίνουν. Δηλαδή, να γίνεται σωστά η
κατηγοριοποίηση.
Κλείνω, με ότι έλεγα πριν για την αντιπολίτευση. Η τζάμπα αντιπολίτευση είναι πολύ
εύκολη. Είδαμε τη διαχείριση της κυβέρνησης από τη μείζονα αντιπολίτευση, από τη Ν.Δ. και
από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Είδαμε τις επιτυχίες της από το 2010 έως σήμερα και ας μην το
συζητήσουμε τώρα για τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έκαναν τίποτα. Έφεραν την καταστροφή.
Ένα νόμο για τα κόκκινα δάνεια δεν έφεραν. Μια ρύθμιση δεν έφεραν. Δεν μάζευαν Φ.Π.Α..
Χάσαμε 32 δισ. € από Φ.Π.Α σε εφτά χρόνια. Χάνουμε 6 δισ. € Φ.Π.Α το χρόνο. Αυτά, είναι

αυτά που χάνουμε, όχι αυτά που εισπράττουμε. Προσπαθούμε να φέρουμε τη λύση εμείς και
με το ηλεκτρονικό χρήμα και με τις προσπάθειες του κ. Πιτσιλή και με τις Τράπεζες
σεσυνεργασία και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να υπάρχει μια ομογενοποιημένη
τακτική και πρακτική και νομικές δομές, αλλά και χρηματοοικονομικές στο TAXIS και
λογισμικές, για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε όλο αυτό το έσοδο που φεύγει, με τη
νομοθεσία για το λαθρεμπόριο. Θα φέρουμε και τη νομοθεσία για τα κανάλια, όπως είπε ο κ.
Παππάς πριν από τρεις ώρες. Φέραμε τη νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια και τον
ηλεκτρονικό τζόγο. Κάνουμε κάτι. Να μην ξεχνάμε, ότι οι προηγούμενοι δεν έκαναν τίποτα.
Δεν έκαναν καμία μεταρρύθμιση και ήρθαν όλες οι μεταρρυθμίσεις να τις κάνουμε εμείς. Διότι,
εάν είχε μεταρρυθμιστεί το Κράτος από το 2010, εάν τα προηγούμενα πέντε χρόνια είχαν γίνει
κάποιες αλλαγές, θα ήταν λιγότερη η δουλειά και λιγότερη η ζημιά, που θα είχε συμβεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά θα στηρίξουμε τον προϋπολογισμό και είμαι σίγουρος,
αλλά ευελπιστώ να είμαστε εμείς αυτοί, που θα πετύχουμε τους στόχους μας έναν προς έναν
και ακόμα καλύτερα, για να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα σβήσουμε αυτή την άσχημη
εικόνα του όμορφου νησιού, το Καστελόριζο με τον κ. Παπανδρέου, να μας βάζει στα
μνημόνια.

