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Αθήνα, σήµερα στις 13 Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 18.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και
επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις
για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και
άλλες διατάξεις».
Πριν δώσω το λόγο, έχω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η κ.
Σοφία Σακοράφα ζητά ολιγοήµερη άδεια απουσίας της από τις
εργασίες της Βουλής για το διάστηµα από 14.1.2010 έως και
18.1.2010 λόγω µετάβασής της στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς, η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος έχει το
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τόνωση της αγοράς και η ανάπτυξη της οικονοµίας αποτελούν προεκλογική δέσµευση του ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση
αποδεικνύει καθηµερινά ότι διαθέτει την πολιτική βούληση να
ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις αυτές.
Το νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, που συζητάµε σήµερα, αποτελεί την αφετηρία της υλοποίησης του στρατηγικού
σχεδίου της Κυβέρνησης για την αναθέρµανση της οικονοµίας
και την υπέρβαση της οικονοµικής κρίσης.
Τα µέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά που
συµπεριλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο απευθύνονται στις µικρές
και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στους αγρότες και στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Οι ρυθµίσεις αφορούν, δηλαδή,
εκείνους που πραγµατικά δυσκολεύονται να αποπληρώσουν µε
οµαλό τρόπο τις οφειλές τους και που δεν διαθέτουν διαπραγµατευτική ικανότητα και δύναµη ρύθµισης αυτών των οφειλών.
Μέσα από τη ρύθµιση των ληξιπροθέσµων οφειλών τους προς
τις τράπεζες, την αναστολή ή τη µετάθεση της πληρωµής των
δανείων τους οι διατάξεις του νοµοσχεδίου δίνουν τη δυνατό-

τητα στις επιχειρήσεις, στους επαγγελµατίες, στους αγροτικούς
συνεταιρισµούς και στους αγρότες, που βρίσκονται σε δύσκολη
οικονοµική θέση, να καλύψουν τις άµεσες ανάγκες τους, να διατηρήσουν την οικονοµική τους δράση και να προσδιορίσουν τις
προτεραιότητές τους απέναντι στη δυσµενή οικονοµική πραγµατικότητα.
Επιπλέον, µε τις ρυθµίσεις για την επεξεργασία των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και την καθιέρωση µέτρων προστασίας του οφειλέτη, εξαλείφονται οι αδικαιολόγητοι και
µακροχρόνιοι αποκλεισµοί από την οικονοµική ζωή όχι µόνο των
επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων αλλά και του συνόλου των
καταναλωτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου αυτό αντέχει
στην οποιαδήποτε κριτική, διότι είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασµένο.
Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου προτείνουν: Την υπαγωγή σε ρύθµιση των οφειλών
ύψους µέχρι 1,5 εκατοµµύριο ευρώ ανά σύµβαση δανείου σε
κάθε πιστωτικό ίδρυµα, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες
µετά την 1.1.2008 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Από το υπό ρύθµιση συνολικά οφειλόµενο ποσό αφαιρούνται και
διαγράφονται οι τόκοι υπερηµερίας και ανατοκισµού, δηλαδή τα
πανωτόκια.
Στη ρύθµιση αυτή υπάγονται και όλα τα δάνεια του αγροτικού
και κτηνοτροφικού τοµέα.
Για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές ακόµα και µετά την 1.1.2005
επιχειρήσεις, επαγγελµατίες και αγρότες µπορούν να υπαχθούν
σε ρύθµιση, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί µέχρι τις 15.4.2010
ποσό ίσο µε το 10% της οφειλής τους που προκύπτει δίχως να
υπολογίζονται οι τόκοι υπερηµερίας και ανατοκισµού οι οποίοι
διαγράφονται όταν αποπληρωθεί το ήµισυ της οφειλής.
Αυτά σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Ως προς τις ενήµερες οφειλές επιχειρήσεων και αγροτών δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε περίοδο χάριτος ενός
έτους από την απόσβεση του κεφαλαίου και αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας ή σε άλλη περίπτωση αναστολή
για δύο έτη χρεολυτικής πληρωµής του άληκτου κεφαλαίου και
αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας ή και παράταση
της συµβατικής διάρκειας κατά τρία έτη µε επιτόκιο και στις τρεις
περιπτώσεις της ενήµερης οφειλής. Το µέτρο αφορά κατά βάσει
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που πρόσκαιρα λόγω της οικονοµικής κρίσης έχουν ανάγκη ρευστότητας.
Συγκεκριµένα στη ρύθµιση αυτή µπορεί να υπαχθούν φυσικά
και νοµικά πρόσωπα τα οποία διατηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας και τα οποία κατά την τελευταία τους χρήση µέχρι και τον
Ιούνιο του 2009 έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο των 2,5
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εκατοµµυρίων ευρώ και εµφανίζουν ζηµιογόνα αποτελέσµατα
χρήσης.
Επίσης, υπάγονται και αγροτικοί συνεταιρισµοί, αγροτικές
ενώσεις και οµάδες παραγωγών ανεξάρτητα από την κατηγορία
βιβλίων που τηρούν.
Το ποσό της ρύθµισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 350.000
ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυµα και επιπλέον για τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που ασκούν εµπορική δραστηριότητα και που κατά το
2008 εµφανίζουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα µικρότερα των
150.000 ευρώ.
Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν κατά κύριο επάγγελµα
αγροτική δραστηριότητα και για τις επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγµένα υποστεί σηµαντικές καταστροφές από πυρκαγιές ή
φυσικά πρόσωπα από το έτος 2007 και µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, η ρύθµιση αφορά ανεξόφλητο κεφάλαιο που
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυµα
και τις 300.000 ευρώ για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Πρέπει να αναφερθούµε στη γενναία απόφαση που πήρε η Κυβέρνηση µετά τα αιτήµατα που έλαβε από τα επιµελητήριά µας,
να συµπεριλάβει στις ρυθµίσεις αυτού του νόµου και τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες εκείνους που ανήκουν στις πυρόπληκτες περιοχές των Νοµών Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλίας και
της περιοχής της Αιγιάλειας του Νοµού Αχαΐας. Σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 και τους σεισµούς αργότερα, έχουν χορηγηθεί δάνεια και δικαιούνται να
ζητήσουν µέχρι τις 15.4.2010 αναστολή επί διετία και αναδροµικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωµής του άληκτου
κεφαλαίου µε αντίστοιχη παράταση της συµβατικής υποχρέωσης, να πληρώσουν µόνο τους τόκους.
Επιτρέψτε µου να σταθώ ιδιαίτερα και να σας πω, επειδή αφορούν και την περιοχή µου, το Νοµό Αχαΐας, ότι πράγµατι αυτές
οι επιχειρήσεις έχουν συµβάλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της
περιοχής. Είναι και µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν αρκετά µεγάλο αριθµό εργατικού δυναµικού τις οποίες µε αυτή τη ρύθµιση
τις βοηθούµε ώστε να ρίξουν τα χρήµατά τους στην αγορά και να
κρατήσουν το προσωπικό αυτό και να µην έχουµε αύξηση της
κλίµακας της ανεργίας σήµερα. Πρέπει να σας πω ότι αυτές οι
επιχειρήσεις στηριζόµενες µπορούν να προσφέρουν πολλά στην
εθνική οικονοµία.
Σε ό,τι αφορά τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» δίνεται γενικευµένη αµνηστία
για όλες τις καταγραφές δυσµενών δεδοµένων, που αφορούν
οποιαδήποτε οφειλή και που είτε έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί
µέσα σε τρεις µήνες από την ψήφιση του νόµου. Κατά συνέπεια
της ρύθµισης αυτής αίρεται και το µέτρο της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών, ενώ ο χρόνος καταγραφής περιορίζεται µε την
προϋπόθεση της εξόφλησης.
Το ποσό της εµφάνισης δυσµενών οικονοµικών δεδοµένων
στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», που έχουν εξοφληθεί, αυξάνεται από 1.000
ευρώ σε 3.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις συνθήκες οικονοµικής κρίσης προσκαλούνται λόγω της αλληλεξάρτησης των οικονοµικών
συναλλαγών παρενέργειες και καθυστερήσεις αποπληρωµής των
υποχρεώσεων που δεν είναι αντιπροσωπευτικές. Εν µέσω, λοιπόν, της δυσχερούς οικονοµικής πραγµατικότητας, όσοι πολίτες
καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, δεν
είναι δυνατόν να εµφανίζονται ως κακοπληρωτές.
Στεκόµαστε, λοιπόν, δίπλα στους επαγγελµατίες και στους
αγρότες. Γνωρίζουµε σε βάθος τις ανάγκες και τις συνθήκες που
τις δηµιουργούν. Τους στηρίζουµε και θα τους στηρίζουµε. Το
νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί µόνο την αρχή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Αχαΐας κ. Παπαδόπουλο.
Καλώ στο Βήµα το Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Ηλία Πολατίδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο επί της
διαδικασίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ έχουµε µια γνωµοδότηση
από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Με συγχωρείτε, δεν είναι
επί της διαδικασίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µας τη µοιράσετε επισήµως;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Πολατίδη,
έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε στην προηγούµενη θητεία της Βουλής είχαµε
κατ’ επανάληψη κάνει προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και
αισθανόµαστε και δικαιωµένοι. Η τότε κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας σε µία επερώτηση την οποία είχαµε κάνει για τον τραπεζικό τοµέα, µας είχε πει ότι ακόµη και οι καταχρηστικοί όροι
των τραπεζών δεν πρόκειται να εφαρµοστούν και να µπουν στο
δίκαιο εάν δεν τελεσιδικήσουν. Αυτή ήταν η δικαιολογία µε την
οποία τότε η Νέα ∆ηµοκρατία έλεγε ότι δεν πρόκειται να εφαρµόσει οποιοδήποτε µέτρο έστω και αν έχει κριθεί από το δικαστήριο ότι είναι καταχρηστικό.
Εµείς, λοιπόν, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός αισθανόµαστε δικαιωµένοι.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα πρόβληµα. Στην περίπτωση -για
να κάνουµε έναν παραλληλισµό- ενός αρρώστου που εµφανίζει
υψηλό πυρετό, φυσικά και το πρώτο βήµα του γιατρού –δεν χρειάζεται καν να είναι γιατρός- θα είναι να του δώσει αντιπυρετικό.
Πράγµατι αυτό θα ανακουφίσει προσωρινά τον ασθενή, θα τον
φέρει σε καλύτερη κατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει
να αναζητήσουµε τα αίτια του πυρετού. ∆εν µπορούµε να αρκούµαστε συνεχώς κάθε φορά που θα εµφανίζονται συµπτώµατα, να προσπαθούµε να περιορίσουµε τα συµπτώµατα χωρίς
να αναζητήσουµε ποια είναι τα αίτια.
Αυτό ακριβώς είναι το πρόβληµα του νοµοσχεδίου ότι µένει
στο αντιπυρετικό, µένει στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων
χωρίς να πάει παραπέρα και να δει τα αίτια.
Συµφωνούµε όλοι ότι υπάρχει πρόβληµα στην ρευστότητα της
ελληνικής οικονοµίας. Γι’ αυτά τα αίτια, τα οποία δηµιουργούν
αυτό το πρόβληµα στη ρευστότητα, θα συζητήσουµε ποτέ; Εγώ
νοµίζω ότι µέσα στο Κοινοβούλιο δεν έχει γίνει µία σοβαρή συζήτηση επ’ αυτού. Η συζήτηση περιορίζεται ίσως στα παράθυρα
κι αυτό είναι ένα δείγµα της εποχής, ένα φαινόµενο της εποχής.
Από εκεί και πέρα, από τα δύο κυβερνητικά τουλάχιστον κόµµατα, δεν είδαµε ποτέ, ιδιαιτέρως από την Κυβέρνηση, µία συζήτηση περί των αιτίων.
Εµείς, όµως, επειδή θέλουµε να είµαστε χρήσιµοι εκτός από
την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, θα πρέπει να συζητήσουµε
για τα αίτια των ρόλων σας και να πούµε: Γιατί στην Ελλάδα σήµερα έχουµε ένα τέτοιο τεράστιο χρέος; Ποίοι το έχουν δηµιουργήσει; Από τα περίπου 13.000.000.000 ευρώ τα οποία θα
πληρώσει ο προϋπολογισµός του 2010 για αποπληρωµή τόκων,
περίπου το 70% -σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα οποία έχω στην διάθεσή µου- περίπου το 70% είναι σε ξένα χέρια και το 30% σε ελληνικά. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο για το 2010 θα αφαιρεθούν από
την ελληνική οικονοµία 9,1 δισεκατοµµύρια ευρώ εξ αυτού του
λόγου µόνο, τα οποία θα πάνε σε διάφορους προορισµούς του
εξωτερικού. Για να ανανεωθούν αυτά ούτως ώστε να µπορέσει
να λειτουργήσει η οικονοµία, ή πρέπει να κόβουµε συνέχεια επιταγές –που και αυτό βέβαια έχει κάποιους περιορισµούς και µας
έχει οδηγήσει στη σηµερινή κατάσταση- ή πρέπει εκ νέου να γίνουν δάνεια, τα οποία θα αντικαταστήσουν αυτά τα χρήµατα που
φύγανε ως αποπληρωµή τόκων στο εξωτερικό. Βέβαια αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν µπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρον. Εσείς µάλιστα, κυρία Υπουργέ, καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα από εµένα
ότι αυτό έχει ένα όριο. Το όριο αυτό, όχι απλώς το έχουµε φθάσει, το έχουµε ξεπεράσει προ πολλού.
∆εύτερος λόγος. Έχουµε ένα τεράστιο εµπορικό έλλειµµα, για
το οποίο δεν γίνεται τίποτα προκειµένου να διορθωθεί. Ο αγροτικός τοµέας, που µέχρι το 1985 ήταν και ο τοµέας ο οποίος
έφερνε συνάλλαγµα -µάλλον ένας από τους τοµείς, ο βασικότερος, που έφερνε συνάλλαγµα στην Ελλάδα- είναι ελλειµµατικός
και αυτός.
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Όσον αφορά τους λαθροµετανάστες και το παραεµπόριο, θα
σας αναφέρω εδώ –γιατί είναι ένας πολύ σηµαντικός λόγος- µία
επιστολή και θα την καταθέσω για τα Πρακτικά, του κ. Παναγιώτη
∆ούµα, που είναι µέλος του ∆.Σ. Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, ο οποίος αναφέρει το εξής: «Για τις γιορτές το
φαινόµενο των παρανόµων µικροπωλητών εντάθηκε. Η συµµετοχή της ΕΛΑΣ στη δίωξη παρανόµων µικροπωλητών ελαχιστοποιήθηκε. Κατά τις ώρες που ήταν και τα καταστήµατα κλειστά
και τις αργίες των Χριστουγέννων, οι παράνοµοι µικροπωλητές
δρούσαν ανενόχλητοι. Η υπηρεσία ειδικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών απουσίαζε παντελώς. Υπήρξαν συµπλοκές µε
χρήση βίας από πλευράς παρανόµων µικροπωλητών εις βάρος
δηµοτικών αστυνοµικών και νοµίµων ηµεδαπών µικροπωλητών.
Σύµφωνα µε µαρτυρίες αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ., ο ∆ήµος Αθηναίων δεν διώκει πλέον τους παράνοµους µικροπωλητές τις ώρες
που τα εµπορικά καταστήµατα είναι κλειστά.»
Ο τζίρος του παραεµπορίου είναι µία από τις αιτίες που µειώνει τεράστια τη ρευστότητα της οικονοµίας. Για τα αίτια πρέπει
να απαντήσουµε.
Καταθέτω επίσης και κάποιες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν.
Εδώ είναι η οδός Ερµού, όπου βλέπετε, αγαπητοί συνάδελφοι,
ποια είναι η κατάσταση. Αλλά δεν χρειάζεται να σας δείξω και
φωτογραφίες. Η κατάσταση είναι η ίδια στην οδό Ερµού. Όποιος
θέλει πάει και τη βλέπει. Το ίδιο συµβαίνει και έξω από το Υπουργείο Οικονοµικών, στην είσοδό του. Και εδώ βλέπετε κάποιους
αλλοδαπούς µικροπωλητές, οι οποίοι από το πρωί έως το βράδυ
είναι στην ίδια περιοχή και µένουν ανενόχλητοι. ∆εν έχουν µετακινήσει στο παραµικρό τα εµπορεύµατά τους. Αυτή είναι η κατάσταση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή και τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλετε να πούµε για τα δώδεκα χιλιάδες δισκοπωλεία, τα
οποία έχουν γίνει εννιακόσια πενήντα, γιατί έκλεισαν τα περισσότερα, αφού λόγω φιλανθρωπίας το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία επιτρέπουν την πειρατεία, όταν την πειρατεία την κάνουν
οι λαθροµετανάστες;
Θέλετε να πούµε για την αλόγιστη πιστωτική επέκταση, η
οποία υπάρχει και στον ιδιωτικό τοµέα µέσω καταναλωτικών δανείων και κρατών; Θέλετε να πούµε για τις υποσχέσεις που είχαµε, όταν µπαίναµε στο ευρώ, ότι θα γίνει η Ελλάδα Γερµανία,
αλλά δυστυχώς είδαµε η Ελλάδα να έχει µετατραπεί µέχρι τώρα
σε Αργεντινή; Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι.
Μετά από λίγο, πάλι θα χρειάζεται µία παρόµοια ρύθµιση.
Πράγµατι, επαναλαµβάνω ότι τα µέτρα είναι καλά, αλλά µετά από
λίγο θα έχει εξαντληθεί αυτός ο νόµος, τα πρόσκαιρα αποτελέσµατα θα έχουν περάσει και ξανά θα έχουµε τις ίδιες καταστάσεις, διότι οι επιταγές έχουν φθάσει µιάµιση έως δύο φορές
περίπου το ΑΕΠ. ∆εν το αντέχει καµµία οικονοµία, η οποία στηρίζεται στην ουσία στον αέρα. Γιατί η µεταχρονολογηµένη επιταγή είναι µία υπόσχεση πληρωµής στο µέλλον, δηλαδή αέρας.
Μέχρι να έρθει η στιγµή που θα πληρωθεί, δεν ισχύει τίποτα από
όλα αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Έχουµε µία οικονοµία που η παροχή υπηρεσιών έχει φθάσει
στο 78%. Τι σηµαίνει αυτό; Όταν ένα εµπόρευµα έρχεται από το
εξωτερικό και κοστίζει 100 ευρώ, από αυτά τα 100 ευρώ ας
πούµε ότι µόνο τα 20 ευρώ είναι το ποσό το οποίο φεύγει. Βέβαια, σε ορισµένες περιπτώσεις, επειδή είναι και αλλοδαποί,
στέλνουν στο εξωτερικό τα κέρδη τους και από τη λιανική πώληση. Όµως, εγώ σας λέω ότι είναι µόνο το 20%. Άρα, εάν πέντε
φορές αγοράσει ένας Έλληνας το ίδιο προϊόν, τελικά όλο το κεφάλαιο έχει φύγει στο εξωτερικό και πρέπει να ξαναέρθει πίσω
µε τόκο.
Η φιλοσοφία του νοµοσχεδίου είναι ότι βρισκόµαστε σε µία
πρόσκαιρη κρίση, στην οποία απλώς πρέπει να κάνουµε τα αδύνατα δυνατά, για να κερδίσουµε κάποιο χρόνο και εφόσον κερ-
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δίσουµε αυτόν το χρόνο και φύγουµε από τη δύσκολη κατάσταση, όλα θα επανέλθουν στην προηγούµενη κατάσταση. Αυτό
δεν ισχύει. Η κρίση έχει έναν παροδικό χαρακτήρα, αλλά έχει και
ένα µόνιµο χαρακτήρα. Και τα µόνιµα προβλήµατα δεν αντιµετωπίζονται µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Πολατίδη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Κορινθίας κ.
Αικατερίνη Φαρµάκη-Γκέκη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητούµε το πρώτο σχέδιο νόµου του 2010, µιας χρονιάς
κρίσιµης και απαιτητικής για όλα τα πολιτικά ζητήµατα, που δεν
πρέπει απλώς να τα διαχειριστούµε, αλλά θα πρέπει να επανακαθορίσουµε τους στόχους τους µε νέες ξεκάθαρες αποφάσεις.
Και αυτό και γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι µας µας πιέζουν ασφυκτικά, αλλά και γιατί οι πολίτες δεν έχουν πια άλλα περιθώρια
αντοχής.
Είναι γεγονός ότι οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες και οι αγρότες υφίστανται µεγάλη οικονοµική
πίεση, η οποία τους έχει φέρει σε απόγνωση. Η αγροτική παραγωγή µένει αδιάθετη, ο τζίρος των επιχειρήσεων έχει πέσει δραµατικά, τα κέρδη µειώνονται, οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν.
Εάν επιδείξουµε αδράνεια απέναντι σ’ αυτήν την ωρολογιακή
βόµβα που µας απειλεί, η οικονοµική και κοινωνική έκρηξη θα
είναι αναπόφευκτη, δηµιουργώντας χιλιάδες ανέργους και οδηγώντας σε οικονοµική και επαγγελµατική ταπείνωση χιλιάδες µικροµεσαίους επιχειρηµατίες και αγρότες.
Σε άλλες εποχές το τραπεζικό σύστηµα αποτελούσε σηµαντικό
πυλώνα ανάπτυξης της χώρας µας. Οι αναπτυξιακοί ρυθµοί του
4%, η διαρκής κινητικότητα των αγορών, τα έργα υποδοµής σε
όλη την Ελλάδα, η προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες
είχαν δηµιουργήσει κλίµα αισιοδοξίας και προοπτικής. Τα τραπεζικά δάνεια που χορηγούνταν έδιναν στις επιχειρήσεις και
στους αγρότες τη δυνατότητα να προβούν σε σηµαντικές επενδυτικές και εκσυγχρονιστικές κινήσεις και την ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον.
∆υστυχώς, όµως, οι αποσπασµατικές και λανθασµένες πολιτικές των προηγούµενων ετών οδήγησαν τη χώρα από την αισιοδοξία του 2004 στην απαισιοδοξία και στην οικονοµική ύφεση
του 2009. Τα 28.000.000.000 ευρώ που µοιράστηκαν, ελέω οικονοµικής κρίσης, στις τράπεζες, δυστυχώς, δεν διοχετεύθηκαν
στην αγορά.
Το ΤΕΜΠΜΕ, παρ’ ότι υπήρξε µια ελπιδοφόρα προσπάθεια για
την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αποδείχθηκε
αναποτελεσµατικό στις επιδιώξεις του, λόγω των προβληµατικών προϋποθέσεων ένταξης σε αυτό και της καταχρηστικής
εφαρµογής τους από τις τράπεζες. Το 2009 οι ακάλυπτες επιταγές έφθασαν τα 3.000.000.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο έφθασαν τις δέκα χιλιάδες και οι τραπεζικές
κατασχέσεις ξεπέρασαν τις εκατό χιλιάδες.
Παράλληλα, το σύστηµα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» µετατράπηκε από σύστηµα προστασίας της αγοράς σε σύστηµα ηλεκτρονικού φακελώµατος, µε τις τράπεζες να µπλοκάρουν τις περισσότερες
φορές καταχρηστικά την πιστοληπτική ικανότητα των πολιτών.
Σήµερα, η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιλέγει
να δώσει µία δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, στους επαγγελµατίες που αγωνίζονται για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους,
αλλά και στους αγρότες, για να µπορέσουν να επαναδιαπραγµατευθούν τους όρους µε τους οποίους έχουν δανειστεί.
Το παρόν νοµοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα ρύθµισης στις
ληξιπρόθεσµες οφειλές, επιτρέπει την παροχή περιόδου χάρητος ή αναστολής της πληρωµής τους και παγώνει τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασµούς. Έτσι, φυσικά και νοµικά
πρόσωπα, αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών, αλλά
και οι αγρότες που µέχρι τον Ιούνιο του 2009 είχαν ετήσιο κύκλο
εργασιών µικρότερο των 2.500.000 ευρώ και ζηµιογόνα αποτελέσµατα χρήσης, αλλά και αυτοί που είχαν πληγεί από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόµενα µπορούν να ρυθµίσουν τις οφειλές
τους.
Παράλληλα, µε αυτό το νοµοσχέδιο διαγράφονται µε προϋ-
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ποθέσεις τα εξοφληµένα δυσµενή από τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και µειώνεται ο χρόνος παραµονής στο σύστηµα.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
τονίσω ότι η πολύ κακή οικονοµική κατάσταση που κληρονοµήσαµε από τη Νέα ∆ηµοκρατία έχει πολλές παρενέργειες για τους
πολίτες, τις οποίες δυστυχώς ακόµα δεν µπορούµε να υπολογίσουµε. Σήµερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήρθε να µας µαλώσει γιατί στηρίζουµε τους οφειλέτες και να υιοθετήσει τις
ενστάσεις συλλήβδην των τραπεζών για την επισφάλεια της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών από την εφαρµογή του νοµοσχεδίου. Και µόνο το γεγονός ότι το σχέδιο νόµου που
συζητούµε σήµερα έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, εάν
όχι την οργή, των εθνικών µας τραπεζιτών αποτελεί απόδειξη ότι
κινείται στη σωστή κατεύθυνση και καταγράφει ευθέως την πολιτική µας βούληση να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα της µικροµεσαίας επιχείρησης και την κοινωνική συνοχή. Ήρθε η ώρα
και για τις τράπεζες να συνεισφέρουν έµπρακτα στην έξοδο της
ελληνικής οικονοµίας από την κρίση.
Η Κυβέρνηση, όµως, δεν θα περιοριστεί σε αυτό και µόνο το
νοµοσχέδιο, διότι η τόνωση της αγοράς απαιτεί από εµάς συνεχείς γενναίες πρωτοβουλίες και τολµηρό σχεδιασµό. Σύντοµα,
λοιπόν, θα ακολουθήσουν η αναθεώρηση των όρων του ΤΕΜΠΜΕ, ρυθµίσεις για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, συζητήσεις
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η σύσταση Ταµείου
Ανασυγκρότησης της Οικονοµίας, η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και
του αναπτυξιακού νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο δίνει το
στίγµα µιας Κυβέρνησης που γνωρίζει τα προβλήµατα, που
αφουγκράζεται τις αγωνίες των πολιτών, που ενεργεί αποφασιστικά και υπεύθυνα, αναλαµβάνοντας το πολιτικό κόστος. Στόχος της Κυβέρνησής µας είναι οι Έλληνες εργαζόµενοι, οι
µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, οι επαγγελµατίες και οι αγρότες να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανακτήσουν και πάλι την εµπιστοσύνη τους στην ελληνική πολιτεία, µια πολιτεία που τους σέβεται, που προστατεύει την περιουσία τους και διασφαλίζει την προσωπική τους αξιοπρέπεια.
Στόχος µας είναι να εργαζόµαστε συνεχώς προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε θερµά την
κ. Φαρµάκη-Γκέκη, που θέλει και τα δύο της επίθετα.
Καλούµε τώρα στο Βήµα το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Νοµό
Ηρακλείου, τον κ. Εµµανουήλ Στρατάκη.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μάλιστα, κυρία Υπουργέ.
Πόσο χρόνο χρειάζεστε;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): ∆ύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει η Υπουργός
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Κατσέλη.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα ήθελα να καταθέσω στη Βουλή, στα
Πρακτικά τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά µε το σχέδιο νόµου, και µπορεί να διανεµηθεί. Όπως θα
δείτε και από τις παρατηρήσεις, ο διάλογος που είχαµε όλον
αυτόν τον καιρό µε τους φορείς και οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που έχουν κατατεθεί, έχουν απαντήσεις και έχουν λάβει υπ’ όψιν
πολλές από τις παρατηρήσεις της ίδιας της ΕΚΤ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη καταθέτει για τα Πρακτικά
τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Παρακαλώ τον κ. Στρατάκη να λάβει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς εύχοµαι χρόνια
πολλά και οι εργασίες του Κοινοβουλίου να συµβάλουν ώστε το
2010 να είναι ένας δηµιουργικός και ελπιδοφόρος χρόνος για
όλον τον ελληνικό λαό.
Σήµερα συζητάµε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο που δίνει πραγµατικά
ελπίδα και πιστεύω ότι αναγνωρίζεται στα θετικά της Κυβέρνησης ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έφερε ένα σχέδιο που ήταν
δύσκολο οµολογουµένως, αλλά αναγκαίο ταυτόχρονα. Βεβαίως
έχουν εξαγγελθεί και άλλα σχέδια νόµου για να αντιµετωπίσουν
τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας. Προβλήµατα που είναι
πολλά και γνωρίζουµε όλοι µας, δεν προήλθαν όλα από τη διεθνή
κρίση. Προβλήµατα που τα έχουµε δει να εξελίσσονται και πριν
από τη διεθνή κρίση και που βέβαια έχουν να κάνουν µε ενδογενείς αδυναµίες του οικονοµικού µας συστήµατος, της διακυβέρνησης που προηγήθηκε της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και των
πολιτικών που ήθελε να υπηρετήσει.
Βεβαίως το σχέδιο που συζητάµε σήµερα που αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, είναι ένα σχέδιο νόµου που
συµβάλλει στην αναθέρµανση της οικονοµίας. Όµως θα ήθελα
να τονίσω ότι προέχει η εξυγίανση της αγοράς. Η εξυγίανση της
αγοράς και της δυνατότητας της χώρας να παράγει, θα προκύψει και από τα επόµενα σχέδια νόµου που θα φέρει η Κυβέρνηση.
Τα προβλήµατα όµως της ελληνικής οικονοµίας –και πρέπει να
τα πούµε έτσι λίγο καθαρά- ήταν προβλήµατα που δηµιουργούσαν µία αρνητική πορεία συνολικά. Θέλετε να τη δούµε σε σχέση
µε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τις επιταγές –µια και µιλάµε
για την αγορά- µε τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», µε το µεγάλο πρόβληµα της
ανεργίας, που µόνο το 2009 χάθηκαν τέσσερις χιλιάδες θέσεις
εργασίας ή, εν πάση περιπτώσει, αποξενώθηκε και αποδιοργανώθηκε η ελληνική οικονοµία από τέσσερις χιλιάδες θέσεις -καταργήθηκαν, χάθηκαν δηλαδή τέσσερις χιλιάδες θέσεις
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εργασίας- αλλά και από το έλλειµµα ισοζυγίου εξωτερικών πληρωµών, που είδαµε µέσα σε λίγα χρόνια από το 2004 και µετά να
διπλασιάζεται και από το 7% να πηγαίνει στο 14%. Προβλήµατα
δηλαδή, που στην ουσία δείχνουν ότι η χώρα πλέον αρχίζει να
µην παράγει.
Αν δε δεχτούµε ότι δύο βασικοί τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, που είναι ο αγροτικός και ο τουριστικός, συµµετέχουν µόνο
κατά 18% περίπου, δηλαδή 14% ο τουριστικός και 4% µόνο ο
αγροτικός από 12% που ήταν, αντιλαµβανόµαστε ποιο είναι το
µεγάλο πρόβληµα που σήµερα έχουµε σε σχέση και µε την κατάσταση γενικότερα της βιοµηχανίας, της µεταποίησης, όπως
είναι γνωστά τα προβλήµατά τους.
Γι’ αυτό ακριβώς επιβάλλεται να µη σταµατήσουµε σε αυτό το
νοµοσχέδιο, αλλά να δούµε, µε σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο, πώς
πέρα από την αναθέρµανση προχωράµε και στην ουσιαστική
ανάταξη της οικονοµίας. Και εκεί χρειάζονται ενδεχοµένως και
συγκρούσεις, τις οποίες που δεν πρέπει να τις παραγνωρίζουµε
εκ των προτέρων, αλλά πρέπει όµως να δούµε και να περάσουµε
το µήνυµα στον ελληνικό λαό να τις στηρίξει αυτές τις συγκρούσεις. ∆ιότι δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν –τα προηγούµενα τουλάχιστον τέσσερα-πέντε χρόνιαεκείνοι που κερδοφορούσαν και µάλιστα µε έναν τρόπο που δηµιουργούσε έκπληξη για το πώς ήταν δυνατόν, ήταν οι τράπεζες.
Παρακολουθούσαµε να υπάρχουν κέρδη της τάξεως του 400%
κ.ο.κ.. Βέβαια η προηγούµενη κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει
το πρόβληµα ήλθε και έδωσε την ενίσχυση των 28.000.000.000,
που οι τράπεζες φαίνεται ξεκάθαρα από το αποτέλεσµα ότι προσπάθησαν µέσα απ’ αυτή τη χρηµατοδότηση να λύσουν τα δικά
τους προβλήµατα που είχαν δηµιουργήσει εξαιτίας λαθεµένων
πολιτικών και ουσιαστικά χρήµατα απ’ αυτό το κονδύλι δεν πήγαν
στην αγορά.
Άρα, λοιπόν, η σύγκρουση συµφερόντων που διαµορφώνεται
σε σχέση µε την ανάταξη που χρειάζεται η ελληνική οικονοµία
είναι ένα ζήτηµα που εκτιµώ ότι απασχολεί την Κυβέρνηση και
που βέβαια θα το αντιµετωπίσει µε τα επόµενα νοµοσχέδια, που
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θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουν και οι τράπεζες ότι όταν εισπράξουν από ένα δάνειο που δίνουν τρεις-τέσσερις και πέντε
φορές το κεφάλαιο, δεν θα πρέπει να έχουν άλλες απαιτήσεις.
Εάν κατά καιρούς δηµιουργήθηκαν προϋποθέσεις να µπορούν
µε νόµιµο τρόπο να εισπράττουν πέντε, δέκα, είκοσι, τριάντα
φορές αυτά που έδωσαν, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο κάποια
στιγµή θα πρέπει να το σταµατήσουµε. Και εκεί χρειάζεται η σύγκρουση και εκεί χρειάζεται να καταλάβουν και οι τραπεζίτες µας
ότι δεν έχουν περιθώρια να λειτουργούν µε την ίδια λογική.
Εγώ πιστεύω ότι η Κυβέρνηση κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση και είµαι σίγουρος ότι µε το επόµενο σχέδιο νόµου που
αφορά τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προηγούµενων ετών, θα δώσουµε πραγµατικά το στίγµα που θέλουµε να δώσουµε σε σχέση
µε την ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας.
Σηµασία έχει να δούµε επίσης ορισµένες άλλες πτυχές. Γιατί
δεν είναι µόνο οι επιχειρήσεις που σήµερα εδώ αντιµετωπίζουµε
το πρόβληµά τους. Είναι και ορισµένες άλλες επιχειρήσεις που
είναι στο όριο. ∆ηλαδή επιχειρήσεις που είχαν µεν προβλήµατα
και για να τα αντιµετωπίσουν αυτά τα προβλήµατα κατάφεραν
να πάνε στις τράπεζες να δηµιουργήσουν άλλα δάνεια προκειµένου να µπορούν να κινηθούν στην αγορά. Και γι’ αυτό θα
έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι η περίπτωση των οµολογιακών δανείων δεν πρέπει να εξαιρείται από τη ρύθµιση αυτή. ∆ιότι πάρα
πολλοί επιχειρηµατίες µικροί και µεσαίοι, προκειµένου να κρατήσουν την κατάσταση της επιχείρησής τους σε µια καλή θέση
στην αγορά, προσπάθησαν και όλα τους τα δάνεια, είτε επιχειρηµατικά είτε στεγαστικά, τα µετέτρεψαν σε οµολογιακά δάνεια
βεβαίως για να γλιτώσουν και το 0,6% που στη συνέχεια όµως
πλήρωναν το 19% του ΦΠΑ που είναι περισσότερο από το 0,6%
που γλίτωναν, αλλά σήµερα δεν εντάσσονται σ’ αυτήν την κατηγορία. Και είναι περιπτώσεις επιχειρήσεων που κατάφεραν να
κρατήσουν τους εργαζόµενους, που κατάφεραν να συνεχίσουν
να λειτουργούν, που κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα είχαν
σταµατήσει. Και θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να δείτε µε προσοχή αυτή την περίπτωση, γιατί πραγµατικά δηµιουργείται πρόβληµα σε επιχειρήσεις που κατάφεραν µέχρι πρότινος να είναι
υγιείς και εάν δεν τύχουν και αυτές κάποιων ευνοϊκών ρυθµίσεων,
όπως αυτές που σήµερα εδώ περνάµε, θα έχουν συνέχεια πρόβληµα.
Μια κουβέντα, κυρία Πρόεδρε, για τον αναπτυξιακό νόµο. Είναι
σωστές οι ηµεροµηνίες που αλλάξατε, γιατί πραγµατικά δεν πρέπει να υπάρχει κενό αναπτυξιακού νόµου. Και πιστεύω ότι η ηµεροµηνία που βάλατε 29.1.2010 καλύπτει τα δεδοµένα µε την
προϋπόθεση βεβαίως –και αυτό είναι λογικό- αφού στο προσεχές
δεκαπενθήµερο θα δηµοσιευτεί ο νόµος, άρα να µπορούµε να
πούµε ότι από εκεί και µετά έχουµε τα περιθώρια να κινηθούµε
σωστά. Όµως προέχει να έλθει γρήγορα η αλλαγή του αναπτυξιακού νόµου. Πρέπει να µπουν άλλες διαδικασίες µπροστά. ∆ιότι
είναι γεγονός που επισηµαίνεται από πάρα πολλές πλευρές, ότι
υπάρχει αποεπένδυση. Και το κλίµα εµπιστοσύνης εµπεδώνεται
και στην αγορά και στην οικονοµία γενικότερα όταν η ατµοµηχανή της ανάπτυξης πηγαίνει µπροστά. Και η ατµοµηχανή αυτή
δυστυχώς αυτή την περίοδο και βεβαίως πολύ περισσότερο τα
προηγούµενα χρόνια, πηγαίνει προς τα πίσω. Και αυτό είναι ένα
ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Στρατάκη. Και πραγµατικά όλοι αναζητούµε την ατµοµηχανή της
ανάπτυξης και πρέπει να συµβάλουµε σ’ αυτό.
Καλούµε στο Βήµα τη Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νοµού Φωκίδας κ. Αφροδίτη Παπαθανάση.
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η οικονοµική κρίση κάνει σήµερα αναγκαία τη λήψη
ειδικών µέτρων για τη ρύθµιση της αγοράς, την εξυγίανσή της
και την ενίσχυση των επιχειρήσεων.
Εδώ ας σηµειώσουµε ότι οφείλουµε να κάνουµε ειδική αναφορά στην κλινική κρίση του συστήµατος, το αδιέξοδο παραγωγικό µοντέλο, τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά. Καθώς επίσης
ειδική αναφορά οφείλουµε να κάνουµε και στην αναποτελεσµατικότητα των πολιτικών της προηγούµενης κυβέρνησης. Γιατί σή-
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µερα, η κατάσταση η οποία βιώνουµε και διαµορφώνεται για την
ελληνική µικροµεσαία επιχείρηση, οφείλεται και στις λανθασµένες πολιτικές επιλογές της προηγούµενης κυβέρνησης.
Η ελληνική κρίση σε συνδυασµό µε τη διεθνή κρίση δηµιούργησε τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις, γνωστές σε όλους µας.
Βλέπουµε λοιπόν τα νοικοκυριά να ζουν σε καθεστώς οικονοµικής ασφυξίας, βλέπουµε καθηµερινά επιχειρήσεις να καταρρέουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε να περιµένουµε
άλλο. ∆εν µπορούµε να µένουµε σε ευχές και γυάλινους πύργους. Οφείλουµε σήµερα να συγκρουστούµε και να θεραπεύσουµε τις βασικές στρεβλώσεις του συστήµατος.
Είναι αυταπόδεικτο ότι για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα
που δηµιούργησε η οικονοµική κρίση πρέπει να εφαρµόσουµε
άµεσα ένα πραγµατικό ολοκληρωµένο και στοχευµένο πρόγραµµα.
Και έχουµε όλοι συµφωνήσει πως είναι άµεση η ανάγκη λήψης
ουσιαστικών µέτρων για την παραγωγική αναθέρµανση της οικονοµίας και την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι µέρος του προγραµµατικού σχεδίου της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που παρέλαβε µία οικονοµία
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανταποκρίνεται στις προεκλογικές µας δεσµεύσεις και στοχεύει στην άµεση υλοποίηση των
µέτρων αυτών που χρειάζονται για την στήριξη των παραγωγικών µονάδων, των υγειών οικονοµικών οµάδων της χώρας.
Είναι κοινός τόπος ότι πολλές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
βιώνουν σήµερα µία πρωτοφανή πιστωτική ασφυξία. Στόχος µας
είναι να αρθεί αυτή η πιστωτική ασφυξία που έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τις επιχειρήσεις της χώρας µε τραγικές συνέπειες για
την ανεργία προκειµένου να τους δώσουµε την ευκαιρία να αναπτύξουν εκ νέου την επιχειρηµατική και οικονοµική τους δραστηριότητα.
Οφείλουµε, λοιπόν, άµεσα να δώσουµε τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις, στους επαγγελµατίες και στους αγρότες να ανασάνουν και να διατηρήσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα.
Οφείλουµε –και γι’ αυτό άλλωστε δεσµευτήκαµε- να τους βοηθήσουµε, να ενισχύσουµε το ρόλο και τη συµµετοχή τους στην
οικονοµική ζωή της χώρας όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες που επικρατούν. Οφείλουµε να δώσουµε µια δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηµατίες που θέλουν και πρέπει να ξεφύγουν
από την κρίση. ∆εν δίνουµε συγχωροχάρτι, δεν δίνουµε άφεση
αµαρτιών. ∆ίνουµε, όµως, ξανά την ευκαιρία σ’ αυτούς που µπορούν και πρέπει να συνεχίσουν.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο προβλέπει τη ρύθµιση όλων
αυτών των οφειλών, ληξιπρόθεσµων και ενήµερων, δίνοντας µε
αυτό τον τρόπο στους επιχειρηµατίες και στους αγρότες τη δυνατότητα να τις αντιµετωπίσουν χωρίς να οδηγηθούν στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και στον πλειστηριασµό.
Ειδικά όσον αφορά τη διετία 2008-2009, τα ληξιπρόθεσµα
χρέη ρυθµίζονται µε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος αφορά στα µη
καταγγελθέντα δάνεια και σύµφωνα µε αυτό δίνεται η δυνατότητα στους πιστούχους των τραπεζών να τα ρυθµίσουν προσφεύγοντας στις τράπεζες, παίρνοντας µία περίοδο χάριτος δύο
ετών, καθώς και διαγραφή των τόκων ποινής και ανατοκισµού!.
Όσο για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, δίνεται η δυνατότητα
της ρύθµισης για εφτά χρόνια µε διετή περίοδο χάριτος.
Το σχέδιο νόµου επεκτείνεται και στις ρυθµίσεις του για τις
οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες κατά την περίοδο 20052007. Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας µπορεί να υπαχθούν σε
ρύθµιση σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, µε τις παραπάνω
προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι θα καταβάλουν το 10% της συνολικής οφειλής, ενώ οι τόκοι υπερηµερίας και ανατοκισµού διαγράφονται εφόσον έχει εξοφληθεί το 50% της οφειλής. Με αυτόν
τον τρόπο θα υπαχθούν στις ρυθµίσεις επιχειρήσεις που έχουν
προοπτική βιωσιµότητας στην αγορά.
Επιχειρώντας, όµως, να δράσουµε και πολιτικά, εισάγουµε
ρυθµίσεις οι οποίες περιλαµβάνουν ακόµα και τις ενήµερες οφειλές. Οι ρυθµίσεις αυτές απευθύνονται στις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στους αγρότες που δυσκολεύονται
να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. ∆ικαιούνται, λοιπόν, και εφόσον διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα να ρυθ-
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µίσουν τα χρέη που ακόµα δεν έχουν λήξει.
Επιπλέον, σηµαντική τοµή είναι ότι το σχέδιο αυτό ρυθµίζει το
ευαίσθητο θέµα του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», ένα θέµα που απασχολεί πολλούς συµπολίτες µας, όχι µόνο επιχειρήσεις και επαγγελµατίες
αλλά και τους ίδιους τους καταναλωτές. Με το έκτακτο µέτρο
της διαγραφής από τα αρχεία του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» για όσους έχουν
καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους ή εφόσον αυτές καταβληθούν εντός τριών µηνών, θα διευκολυνθούν πολλοί πιστωτές και θα µπορούν και πάλι να προσφύγουν για χρηµατοδότηση
στις τράπεζες και να εκδώσουν εκ νέου µπλοκ επιταγών. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα νέο ξεκίνηµα που πραγµατικά έχουν ανάγκη τόσο οι επαγγελµατίες όλων των κλάδων που τόσο καιρό
βλέπουν τα κέρδη τους να µειώνονται, τις επιχειρήσεις τους να
κλείνουν, να αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο όφελός τους,
καθώς και η ίδια η αγορά που έχει άµεση ανάγκη από ρευστότητα.
Είναι πολύ σηµαντικό επίσης να διασφαλιστεί και η προστασία
των πιστοληπτών από την κατάχρηση των προσωπικών τους δεδοµένων. Για το λόγο αυτόν το σχέδιο νόµου επιχειρεί να αναµορφώσει το πλαίσιο λειτουργίας του Τειρεσία, θέτοντας
περιορισµούς στην επεξεργασία οικονοµικών δεδοµένων και διευρύνοντας τα µέσα για την προστασία του πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς έχουµε τη θέληση και είµαστε σε θέση να υπερασπιστούµε τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη ακολουθώντας µία πολιτική µε γνώµονα τη διαφάνεια, τη
συνέπεια και την αποτελεσµατικότητα. Είµαστε σε θέση και προσπαθούµε καθηµερινά να ανακτήσουµε τη χαµένη αξιοπιστία της
χώρας απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους µας, να στηρίξουµε
τη χώρα και τη θέση της ανταγωνιστικότητάς της στις διεθνείς
αγορές. Σας καλούµε να ψηφίσετε αυτό το σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τη Βουλευτή Φωκίδας κ. Παπαθανάση και καλούµε τη Βουλευτή Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ την κ. Αντωνία Αντωνίου.
Είµαστε γειτονικοί νοµοί µε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας η Μαγνησία µε τη Φθιώτιδα και τη Φωκίδα.
Έχετε το λόγο, κυρία Αντωνίου.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε βρέθηκε
αντιµέτωπη µε τρία µεγάλα προβλήµατα: τον εκτροχιασµό των
δηµόσιων οικονοµικών, την ύφεση στην αγορά και την κρίση
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Τα προβλήµατα
αυτά δεν ξεκίνησαν όταν ξέσπασε η διεθνής χρηµατοπιστωτική
κρίση. Η διεθνής κρίση βρήκε την ελληνική οικονοµική εντελώς
ανοχύρωτη λόγω των αδιέξοδων ανεύθυνων και καταστροφικών
επιλογών της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Οι πολίτες σήµερα γνωρίζουν ότι η κατάσταση που παραλάβαµε είναι πολύ δυσµενής και πολύ χειρότερη απ’ ό,τι γνωρίζαµε
ή αναµέναµε. Ο ελληνικός λαός αντιλαµβάνεται ότι το έργο που
έχει αναλάβει η νέα Κυβέρνηση είναι τιτάνειο και ότι η προσπάθεια που γίνεται έχει τεράστια εθνική σηµασία για το παρόν και
το µέλλον της χώρας.
Οι µάχες που άρχισε να δίνει από την πρώτη µέρα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι πολλές και σε πολλά µέτωπα. Η µεγαλύτερη, όµως, µάχη είναι για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας
και του διεθνούς κύρους της χώρας αλλά και την αποκατάσταση
της εµπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών στην κυβέρνηση της
χώρας τους, στο κράτος και τους θεσµούς.
Μέσα στις πρώτες εκατό µέρες διακυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ
έδειξε ότι προχωρά σταθερά και αποφασιστικά σε µεγάλες τοµές
και ανατροπές στο κράτος και στην οικονοµία. Προωθεί την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε κάθε επίπεδο της διακυβέρνησης, εφαρµόζει την ανοικτή διαβούλευση κάνοντας τον
πολίτη συµµέτοχο σε κάθε νοµοθετική µας πρωτοβουλία, κάνει
πράξη τις εξαγγελίες για το νοικοκύρεµα των δηµόσιων οικονοµικών και την κατάρτιση του νέου προϋπολογισµού αλλά µε την
ενίσχυση των ασθενέστερων και το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης, κάνει πράξη τη δέσµευσή του για την ενίσχυση των δηµόσιων επενδύσεων µε προτεραιότητα την υγεία, την παιδεία και
την ασφάλεια του πολίτη.
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Η χρονιά που ξεκίνησε θα είναι χρονιά ιστορικών µεταρρυθµίσεων στην διοικητική δοµή της χώρας µε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», χρονιά δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και ανάταξης της
ελληνικής οικονοµίας µε µια σειρά µέτρων και νοµοθετικών πρωτοβουλιών όπως το παρόν νοµοσχέδιο. Στο επόµενο διάστηµα
ακολουθούν µεταξύ άλλων µέτρα για την προστασία των νοικοκυριών και των καταναλωτών από την υπερχρέωση και την ακρίβεια, µέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και βέβαια, µέτρα για την
αναµόρφωση του ΕΣΠΑ και του επενδυτικού νόµου. Όλα αυτά
εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο αλλαγών και πολιτικών, για
το οποίο έχουµε δεσµευθεί και το οποίο έχουµε ξεκινήσει ήδη να
υλοποιούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα έχει ως βασικό του στόχο να διοχετεύσει ρευστότητα
στην αγορά και να δώσει µια ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι
νιώθουν σήµερα την πρωτοφανή πιστωτική ασφυξία και κυρίως
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής µας οικονοµίας και χωρίς τους οποίους δεν υπάρχει ούτε
ανάπτυξη και βέβαια ούτε απασχόληση.
Το τεράστιο πακέτο ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών που δόθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση δεν είχε τις
ρήτρες που χρειάζονταν και τις οποίες εµείς τότε προτείναµε
προκειµένου η ρευστότητα να διοχετευθεί στην αγορά. Ήταν µια
καθαρά κρατική παρέµβαση στη λειτουργία της αγοράς προκειµένου να σωθούν µόνο οι τράπεζες και αυτό πρέπει να το τονίσουµε σε όλους εκείνους που θυµούνται το ρυθµιστικό ρόλο του
κράτους, όταν τους συµφέρει και το αποκηρύσσουν σε κάθε
άλλη περίπτωση.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έρχεται σήµερα να αποκαταστήσει
την ισορροπία και να δώσει στήριξη στα µεγάλα θύµατα της κρίσης, στους πιο αδύναµους στηρίζοντας ταυτόχρονα την ελληνική οικονοµία και δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις ανάκαµψης
και ανάπτυξης. Τα µέτρα ρύθµισης των οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι µέτρα έκτακτου χαρακτήρα λόγω της κρίσης
που όµως τα έχει ανάγκη η αγορά για να αναπνεύσει. Και είναι
θετικό ότι η ρύθµιση αφορά και ληξιπρόθεσµες και ενήµερες
οφειλές.
Είναι πολύ σηµαντικό µάλιστα ότι µετά από τις σηµερινές τροποποιήσεις που κατέθεσε η Υπουργός, το νοµοσχέδιο ρυθµίζει
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές που προκλήθηκαν από τις 30 Ιουνίου
του 2007 και µετά λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι η κρίση
στη χώρα µας είχε ξεσπάσει πριν φθάσουν σε εµάς οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης.
Είναι εξίσου σηµαντικό ότι προβλέπεται υπό προϋποθέσεις,
πρώτον, η ρύθµιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες
µετά την 1/1/2005 και µέχρι τις 30/6/2007 και, δεύτερον, η ρύθµιση ενήµερων οφειλών.
Είναι πολύ θετικό ότι προβλέπεται η άµεση διαγραφή από τον
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ» όλων των καταχωρηµένων δυσµενών δεδοµένων,
εφόσον ήδη έχει εξοφληθεί στο σύνολό της η οφειλή ή πρόκειται να εξοφληθεί µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του
νόµου.
Είναι επίσης, πολύ θετικό, ότι αίρεται κάθε περιορισµός χορήγησης νέου βιβλιαρίου επιταγών για επιταγές που έχουν εξοφληθεί ή θα εξοφληθούν µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού. Είναι ρυθµίσεις αναγκαίες στην παρούσα συγκυρία και δίκαιες, αφού λαµβάνουν υπ’ όψιν και τις ανάγκες
εκείνων που έχουν πραγµατικά πρόβληµα και τις ανάγκες προστασίας της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Είναι ρυθµίσεις που βρίσκονται προς τη θετική κατεύθυνση, όπως
αναγνωρίστηκε απ’ όλους τους κοινωνικούς φορείς µε εξαίρεση,
βέβαια, τις τράπεζες, που ήταν αναµενόµενο να εκφράσουν
αντιρρήσεις αφού χάνουν ένα µέρος από τα πολύ µεγάλα κέρδη
τα οποία έχουν.
Το ΠΑΣΟΚ σε αντίθεση µε άλλες συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες δυνάµεις στην Ευρώπη και στη χώρα µας θεωρεί ότι
δεν µπορεί την κρίση να την πληρώσουν µόνο τα θύµατα. ∆εν
µπορεί αυτοί που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση να µη συνεισφέρουν το µερίδιο που τους αναλογεί. Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση θα πρέπει να στείλει
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αυστηρή προειδοποίηση προς τις τράπεζες να µην επιχειρήσουν
να αλλοιώσουν ή να ακυρώσουν στην πράξη µε διάφορες µεθοδεύσεις τα µέτρα που προβλέπονται υπέρ των δανειοληπτών.
Πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο στόχος αυτός είναι και
εδώ έχει τεράστια ευθύνη η Κυβέρνηση να µπορέσει να υλοποιηθεί αυτός ο νόµος και όχι να βάζουν αναχώµατα οι τράπεζες και
τελικά να µην έχουµε το αποτέλεσµα το οποίο επιθυµούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Αντωνίου.
∆ίνουµε το λόγο τώρα στο Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του Νοµού
Πέλλας κ. Ηλία Θεοδωρίδη.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύς λόγος έχει γίνει για την εσωτερική κρίση στην Ελλάδα. Πολύς λόγος έχει γίνει, επίσης, για τις
συνθήκες της διεθνούς κρίσης. Νοµίζω όµως ότι παρά τα λόγια
δεν αποτελούν συνείδηση οι επιπτώσεις αυτής της διεθνούς κρίσης στη χώρα και όπως βρίσκει σήµερα την Ελλάδα σε συνθήκες
βαθιάς οικονοµικής κρίσης.
Η διεθνής συγκυρία επιβάλλει συνθήκες αυστηρού οικονοµικού ελέγχου στα οικονοµικά πράγµατα στη χώρα µας. Οι διεθνείς
αγορές το κάνουν εµφανές µε απρόσκλητες εκτιµήσεις, βαριές
εκτιµήσεις για την κατάσταση της οικονοµίας στην Ελλάδα. Η
χώρα ανήκει σε οικονοµικούς συνασπισµούς και πολιτικές συµµαχίες, βρίσκεται στο ευρώ και πρέπει να συνυπολογίσει όλες
αυτές τις εκτιµήσεις που κάνουν οι διεθνείς οργανισµοί για τη
χώρα. Το ότι το διεθνές περιβάλλον είναι εχθρικό σε χώρες µε
εσωτερική κρίση, είναι εµφανές.
Ο διεθνής καπιταλισµός, «καθάρισε» µε την πρώην Σοβιετική
Ένωση. ∆εν φαίνεται να «καθαρίζει» τόσο εύκολα µε ανερχόµενες οικονοµίες όπως είναι η Κίνα, µε κεντρικό έλεγχο οικονοµίας
και καπιταλιστικούς όρους παραγωγής. Φαίνεται να έχει δυνατότητες επιβίωσης αυτό το µοντέλο.
Αυξάνονται, επίσης, οι ενδογενείς αντιθέσεις και αντιφάσεις
στον καπιταλισµό. Ο καπιταλισµός, παρά τη ραγδαία άνοδο του
σήµερα νιώθει να γερνάει πολύ γρήγορα, ανεξέλεγκτα. Σε τέτοιες συνθήκες γίνεται επιθετικός και θέλει να επιβάλλει τους
όρους του. Πέντε προϋπολογισµοί της προηγούµενης κυβέρνησης δεν κατάφεραν να βγάλουν τη χώρα από την οικονοµική
κρίση, δεν κατάφεραν να ανορθώσουν την οικονοµία και δηµιούργησαν συνθήκες ανεξέλεγκτου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.
Σε αυτές τις συνθήκες που είναι συνθήκες περιορισµένης κυριαρχίας, για τη χώρα, µη σας φαίνεται παράξενη η δήλωση του
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γεωργίου Παπανδρέου ότι η σηµερινή
κρίση συνεπάγεται περιορισµό της κυριαρχίας της χώρας. Αυτό
συµβαίνει, αγαπητοί φίλοι, αυτή είναι η πραγµατικότητα την
οποία πρέπει να αναγνωρίσουµε. Τα περιθώρια πολιτικών ελιγµών, πολιτικών επιλογών, πολιτικών αποφάσεων, ελευθερίας
αυτών των επιλογών, µετριάζονται, µικραίνουν, δυσχεραίνεται η
ικανότητα πολιτικών επιλογών. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει η δυνατότητα να γίνει µια διακριτά διαφορετική πολιτική στη χώρα που
θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση.
Τα βασικά ζητήµατα εξόδου από την κρίση είναι τα εξής: Πρώτον, σε µία οικονοµία διανοµής, αυτό που έχει κυρίαρχη σηµασία
είναι ο έλεγχος των δαπανών στην Ελλάδα. Πρωτίστως, λοιπόν,
ο έλεγχος των δαπανών και η µείωση κατασπατάλησης πόρων
στην Ελλάδα, είναι το κυρίαρχο ζήτηµα µε άµεσα αποτελέσµατα.
∆εύτερον, η διεύρυνση της φορολογητέας ύλης σε µία οικονοµία διανοµής υπηρεσιών, εµπορίου, εισαγωγών, µη παραγωγής, δηλαδή. Η διεύρυνση της φορολογητέας ύλης και η
σύλληψη της φοροδιαφυγής σε τοµείς µεγάλης κυκλοφορίας
χρήµατος είναι απολύτως επιβεβληµένη. Πρέπει να βρεθούν όλοι
εκείνοι οι µηχανισµοί, ώστε αυτό το χρήµα να περάσει από τον
έλεγχο των ταµείων του κράτους.
Τρίτον, η ρευστότητα στην αγορά είναι απαραίτητη ειδικά στη
σηµερινή συγκυρία, γιατί µπορούν να δηµιουργήσουν όρους,
αναθέρµανσης της οικονοµίας. Όµως, πολιτική ρευστότητας δεν
γίνεται χωρίς τις τράπεζες και αυτό πρέπει να το δούµε µε ποιον
τρόπο οι τράπεζες θα συµµετέχουν σε αυτή την πολιτική της ρευστότητας. Αυτό είναι το αµέσως επόµενο ζήτηµα, που θα ανα-
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φερθώ.
Το ζήτηµα της παραγωγής στη χώρα, η χώρα πρέπει να µπει
στην παραγωγή. Το έλλειµµα παραγωγής είναι τεράστιο. ∆εν
µπορούµε να συνεχίσουµε να υπάρχουµε µε αυτό το µοντέλο
ανάπτυξης. Θα µπούµε στους τοµείς της παραγωγής, µε έναν
τρόπο υποκατάστασης των εισαγωγών που µας χρεώνουν, θα
επιλέξουµε σε ποιους τοµείς και βεβαίως, στον τοµέα της πράσινης οικονοµίας που είναι κυρίαρχος διεθνώς σήµερα.
Οι τράπεζες, πράγµατι σε µία χώρα διανοµής παίζουν κυρίαρχο ρόλο και το ελληνικό, οικονοµικό σύστηµα είναι τραπεζοκεντρικό. Αυτό είναι αλήθεια και είναι απαράβατος όρος η
αλλαγή του, για να αναζωογονηθεί η οικονοµία, η αλλαγή του
τρόπου ύπαρξης και λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος.
Αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί να είναι ανεπαρκές στην αντιµετώπιση αυτού του κεντρικού προβλήµατος, όµως είναι απολύτως
αναγκαίο για να βγάλει µάζες υπερχρεωµένων πολιτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την εξουθένωση της υπερχρέωσης.
Η ιδιοµορφία του τραπεζικού συστήµατος στην Ελλάδα, είναι
γνωστή, άλλη µία ιδιοµορφία. Είναι η ιδιοµορφία του υψηλού κόστους χρήµατος, απαράδεκτα, ανεξήγητα υψηλού κόστους χρήµατος. Είναι γνωστή η ψαλίδα του τραπεζικού συστήµατος στην
Ελλάδα, ότι έχει τεράστιες διαστάσεις, ληστρικές διαστάσεις.
Αυτό χρειάζεται µια νοµοθετική ρύθµιση στη συνέχεια, που να
αλλάζει αυτή την αρρυθµία της ελληνικής οικονοµίας, να µας
βγάζει από αυτήν. Η ψαλίδα αυτή αφορά επιτόκια κεφαλαιακής
εξασφάλισης των τραπεζών και επιτόκια χορηγήσεων και επιτόκια καταθέσεων. Αφορά την κρατική χορήγηση κεφαλαίων στις
τράπεζες και πώς αυτά τα χρήµατα φθάνουν µε µοναδικά τραπεζικά κριτήρια στην οικονοµία, ανεξέλεγκτα, δυστυχώς, από το
κεντρικό κράτος.
Θα ήθελα να πω αυτό που λέει ο ελληνικός λαός –και κλείνω
µ’ αυτό- ότι οι τράπεζες είναι κράτος εν κράτει. Αυτή είναι η
γνώµη του λαού. Εµείς πρέπει να δείξουµε ότι το κράτος µπορεί
να ελέγξει αυτό τον τοµέα της οικονοµίας µε σαφή κριτήρια, διαυγή και να τον βάλει στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Γι’
αυτό είναι αλήθεια ότι µεγαλύτερο και από το πρόβληµα της κρίσης είναι το πρόβληµα του πολιτικού συστήµατος διακυβέρνησης αυτής της χώρας και η αποφασιστικότητά του να κάνει
ρήξεις και τοµές στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Θεοδωρίδη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Ρεθύµνης της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Όλγα Κεφαλογιάννη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση για τη ρύθµιση των οφειλών επιχειρηµατιών,
επαγγελµατιών και αγροτών έναντι των πιστωτικών ιδρυµάτων
διεξάγεται εν µέσω δυσµενέστατων οικονοµικών συνθηκών, εν
µέσω των σοβαρών συνεπειών µιας οικονοµικής κρίσης που µαζί
µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές έπληξε και την ελληνική οικονοµία.
Μόνο που στη δική µας περίπτωση υπάρχει δυστυχώς ένα µεγάλο παράδοξο. ∆εν πολεµάµε µόνο την κρίση. ∆εν είναι η κρίση
ο µόνος αντίπαλος του κάθε Έλληνα και της Ελληνίδας που δικαίως αγωνιά για το µέλλον. Πολεµάµε την αβεβαιότητα, πολεµάµε την έλλειψη ελπίδας στην οποία µας οδηγείτε εσείς, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, µε τους ανεύθυνους, σπασµωδικούς χειρισµούς και τις αντιφατικές πολιτικές σας, µε τα
πρόχειρα µέτρα που τη µια µέρα εξαγγέλλετε, την επόµενη µέρα
ανακαλείτε ή στην καλύτερη περίπτωση παραδέχεστε πως ήταν
λάθος, µε πολιτικές θέσεις και ρητορείες εκ διαµέτρου αντίθετες από τις προεκλογικές σας δεσµεύσεις.
Σπέρνετε πανικό, δηµιουργείτε κλίµα ανασφάλειας στην
αγορά, προκαλείτε σύγχυση στην κοινωνία. Ενώ είχατε καταρτίσει το πρόγραµµα των εκατό πρώτων ηµερών, µόνοι σας παρεκκλίνετε από τους στόχους που εσείς οι ίδιοι θέσατε. Αντί για
πολιτικές ουσίας, επιδοθήκατε σε µία άνευ προηγουµένου καταστροφική µανία απέναντι σε ό,τι δηµιούργησε η δική µας κυβέρνηση για τον τόπο.
Θυµίζω τα εξής: Απόσυρση, την καταργήσατε. ∆εν πείσατε
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όµως γιατί ακριβώς το κάνατε. «STAGE», τα καταργήσατε. ∆εν
εξηγήσατε όµως πώς θα διαχειριστείτε τις στρατιές ανέργων που
δηµιουργήσατε. Ασφαλιστικό, λέτε ότι τελεί υπό κατάρρευση.
∆εν λέτε όµως γιατί την ίδια στιγµή καταθέτετε τροπολογίες που
χαλαρώνουν το σχετικό προηγούµενο νόµο της Νέας ∆ηµοκρατίας. Τέλη κυκλοφορίας, θεσπίζετε το ύψος τους µε µία πρωτοφανή λογική που πλήττει τους µη προνοµιούχους. ∆εν περνάνε
λίγες µέρες και παραδέχεστε πως υπολογίσατε λάθος.
Γονική παροχή, για άγνωστους λόγους και χωρίς προφανή
στόχευση επαναφέρατε νύχτα τη γονική παροχή µε αναδροµικό
φόρο, πράγµα που δηµιουργεί τεράστια αβεβαιότητα στους πολίτες. Εκ των υστέρων σπεύδετε να συµµαζέψετε αυτή την αδιανόητης προχειρότητας σύλληψη.
Αυτοί είναι ορισµένοι µόνο αλλά πολύ χαρακτηριστικοί σταθµοί
στο διάστηµα των εκατό πρώτων ηµερών διακυβέρνησής σας,
ένα διάστηµα για το οποίο είχατε δηµιουργήσει προσδοκίες,
όµως το µόνο που βλέπουµε είναι ανασφάλεια, προχειρότητα,
αναβλητικότητα, πολυγλωσσία, εσωκοµµατικές διαφωνίες και
αντιφάσεις, που υπονοµεύουν τελικά τη θετική ψυχολογία στις
αγορές, την πιο καθοριστική κινητήρια δύναµη της οικονοµίας.
Έρχοµαι στο διά ταύτα της σηµερινής συζήτησης. ∆εν πρόκειται να αµφισβητήσουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, την ανάγκη για
ενίσχυση ρευστότητας στην αγορά. Είναι µία ξεκάθαρη προτεραιότητα που σας θυµίζω ότι εµείς πρώτοι διακρίναµε και αντιµετωπίσαµε µε σχέδιο όταν ξεσπούσε η κρίση και όταν εσείς
κάνατε λόγο για δήθεν κρίση-άλλοθι των πολιτικών επιλογών µας.
Σαφέστατα αυτή παραµένει και σήµερα η θέση µας. Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διερχόµαστε, πρέπει οι επαγγελµατίες, οι επιχειρήσεις, οι αγρότες να διαφυλάξουν την
πιστοληπτική τους ικανότητα και να συµµετάσχουν µε καλύτερες
προοπτικές στην οικονοµική ζωή του τόπου. Ωστόσο, όσο θετική
και αν είναι η πρόθεση, δυστυχώς στην εφαρµογή της, όπως την
προτείνετε, είναι µάλλον ανεπαρκής.
Το συζητούµενο σχέδιο νόµου έχει σχεδιαστεί πρόχειρα και
βεβιασµένα. Ήταν µέχρι και χθες, ένα είκοσι τετράωρο πριν από
τη συζήτησή του στην Ολοµέλεια, ρευστό. Θυµίζω ότι µέχρι χθες
ήταν ακόµα αβέβαιο πώς και αν θα ενταχθούν στο σχέδιο νόµου
οι συστάσεις των τραπεζών για τροποποιήσεις συγκεκριµένων
διατάξεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ρευστότητα και η κεφαλαιακή τους επάρκεια, καθώς και το ποιες άλλες τροποποιήσεις θα ενσωµατωθούν τελικά στο σχέδιο νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας θυµίσω πως
όταν εµείς είχαµε προτείνει µέτρα για την προστασία των καταθέσεων, την εγγύηση της ρευστότητας, τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εσείς, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, δεν
είχατε καν το θάρρος να µας αναγνωρίσετε καλή πρόθεση. Όχι
µόνο δεν συναινέσατε, αλλά ούτε καν φαινόταν να αναγνωρίζετε
ότι οι πολιτικές µας απαντούσαν σε υπαρκτούς κινδύνους.
«Συναίνεση χωρίς στόχους και σχέδιο είναι απλώς λευκή επιταγή σε µία αναξιόπιστη κυβέρνηση», αυτά ακριβώς ήταν τα
λόγια σας. Τα λόγια αυτά θα µπορούσαµε να σας επιστρέψουµε
σήµερα. Όµως, είναι αυτονόητη αρχή µας να συµπαρατασσόµαστε µε όποια πολιτική πρόταση έχει θετική προοπτική για τον
τόπο. Οτιδήποτε θετικό, έχουµε την πολιτική ωριµότητα να το
αναγνωρίζουµε και να το στηρίζουµε. ∆εν µας ταιριάζει και δεν
πρόκειται να παρασυρθούµε ποτέ στην παρωχηµένη αντιπολιτευτική πρακτική της άρνησης για την άρνηση.
Ψηφίζουµε επίσης επί της αρχής το σχέδιο νόµου, λέγοντας
«ναι» στα µέτρα στήριξης της ρευστότητας και αναθέρµανσης
της αγοράς, παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις που έχουµε για την
ορθότητα των ρυθµίσεων.
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που εσείς ζητήσατε, σηµειώνεται µε ευκρίνεια
η επιφύλαξή τους ότι τα µέτρα θα µπορούσαν να έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στη ρευστότητα της αγοράς και τονίζεται η σηµασία
της εκ των προτέρων ενδελεχούς αξιολόγησης των επιπτώσεων
του σχεδίου νόµου στην κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα
των πιστωτικών ιδρυµάτων και των συνεπειών του για τη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Αλήθεια, κυρία
Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, µπορείτε να µας πείτε ποια είναι η
άποψή σας γι’ αυτή την τελευταία εξέλιξη;
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Τέλος, µε αίσθηµα ευθύνης, επαναλαµβάνουµε ότι χρειάζεται
να κάνετε ακόµα πολλά. Ξεκινώντας από την αποκατάσταση της
αισιοδοξίας και της εµπιστοσύνης στην αγορά, χρειάζονται τεράστια θαρραλέα βήµατα, αν θέλετε οι πρωτοβουλίες σας να
αποφέρουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει για να δευτερολογήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μαρκόπουλος για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
∆εν συνηθίζεται να δευτερολογεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος πριν από τη συζήτηση για τα άρθρα. Πιστέψτε µε, όµως,
η σηµερινή µέρα και οι εξελίξεις που υπάρχουν, η ενηµέρωση
που έχουµε, µας αναγκάζουν να κάνουµε αυτή την παρέµβαση.
Πριν από λίγο δόθηκε στη δηµοσιότητα η έκθεση της
«MOODY’S» για τις προοπτικές του δηµοσίου χρέους στην Ευρώπη. ∆ιαβάζω σταχυολογώντας και θα το καταθέσω στα Πρακτικά: Η έκθεση τονίζει πως: «Για την Ελλάδα και την Πορτογαλία
ολοένα και µεγαλύτερο µερίδιο του πλούτου που παράγεται θα
πρέπει να καταβάλλεται στους πιστωτές του εξωτερικού χρέους
υπό τη µορφή τόκων επί του διογκούµενου χρέους. Η ελληνική
Κυβέρνηση, παρ’ ότι γνωρίζει τα µέτρα που πρέπει να λάβει για
να κλείσει τις µακροχρόνιες πληγές της χώρας µας, είναι αµφίβολο κατά πόσο επιτυχηµένη θα είναι η εφαρµογή τους».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση που λαµβάνει χώρα
είναι ιδιαιτέρως σοβαρή. Τα κόµµατα και ο καθένας από εµάς,
όταν τοποθετείται, θα πρέπει να έχουν πλήρη συναίσθηση του τι
συµβαίνει αυτή την ώρα. Έτσι, λοιπόν, για όσους εκ των συναδέλφων -τα αριστερά ελατήρια της ιδεολογίας τους- εκτιµούν ότι
όσο πιο κόντρα πάµε σε µία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τόσο
πιο καλά και τόσο πιο σωστή και λαϊκή είναι, αν θέλετε, η πολιτική
µας, πρέπει να σας πω ότι καθηµερινά αυτό που προστίθεται
πάνω στα επιτόκια του εξωτερικού χρέους µεταφέρεται αυτούσιο –παρακαλώ!- στον πολίτη, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
τις αυριανές, τις µεθαυριανές αυτής και της επόµενης χρονιάς.
∆εν είναι υποχρεωτική η γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ξέρει η Κυβέρνηση, το ξέρουµε εµείς, το
ξέρει το ελληνικό Κοινοβούλιο. Όµως, όσο πιο αρνητική είναι µία
τοποθέτηση µιας ευρωπαϊκής τράπεζας, που αν µη τι άλλο δεν
πρέπει να την έχουµε ποτέ απέναντί µας, τόσο µεγαλύτερο
πλήγµα αποτελεί για την αξιοπιστία της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση εµείς ζητούµε από την Κυβέρνηση, στηρίζοντας τα µέτρα τα οποία παίρνει στην κατ’ αρχήν ψήφιση αυτού
του νοµοσχεδίου, να δώσει όλες εκείνες τις λεπτοµέρειες και τις
διασφαλίσεις, ούτως ώστε να τροποποιηθεί η πολιτική της, υπακούοντας στους κανόνες της υπευθυνότητας και του ρεαλισµού,
για να µην πληρώσουµε αργότερα, όπως έγινε στη δεκαετία του
1980, λογαριασµούς που ήρθαν από το παρελθόν, πολλούς από
τους οποίους -σε επίπεδο επιτοκίων και χρεών- τους πληρώνουµε
ακόµη και τώρα.
Το πρωί, στην πρωτοµιλία µου σε αυτή την Αίθουσα, είχα πει,
κύριοι συνάδελφοι, ότι στην Αίθουσα 227 -που συνεδρίαζε ο κοινοβουλευτικός τοµέας οικονοµίας του ΠΑΣΟΚ και τη συζήτηση
για το Σύµφωνο Σταθερότητας- κυρίως για την τροπολογία για
τις γονικές παροχές υπήρχαν αντιδράσεις.
Μάθαµε από τους δηµοσιογράφους, πριν η Κυβέρνηση το ανακοινώσει, ότι θα αποσύρετε επιτέλους αυτήν την τροπολογία. Το
µάθαµε από τους δηµοσιογράφους γιατί κανένας από την Κυβέρνηση δεν είχε τη δύναµη να το πει. Και ερωτώ: είµαστε σ’
αυτήν την Αίθουσα δηµοσιογράφοι ή πολιτικοί; Μήπως επιτέλους µπορεί να µας ενηµερώσει κάποιος και για το πού θα πάτε
το αφορολόγητο, γιατί ρωτούν οι πολίτες σ’ όλα τα πολιτικά γραφεία όλων των συναδέλφων; Μήπως µπορείτε να ξεκαθαρίσετε
επιτέλους, πριν από το Μάρτιο παρακαλώ, τη φορολογική πολι-
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τική της χώρας; Έχω την εντύπωση ότι µερικές φορές αυτή η
Κυβέρνηση κινείται σε επίπεδο reality show. Είναι Κυβέρνηση ή
δελτίο ειδήσεων, όπου ο καθένας έχει τη δικιά του πληροφορία
και τη διακινεί για να παίξει δύο λεπτά σε κάποιο δελτίο ειδήσεων
ή σε κάποιο ραδιόφωνο;
Είπαµε για το ΕΣΠΑ. Ανησυχούµε γιατί το ΕΣΠΑ δεν θα ξεκινήσει πριν από το µέσον του 2010. Κυρία Υπουργέ, µου είπατε να
µην ανησυχώ. Την ίδια στιγµή η κ. Βάσω Παπανδρέου ακριβώς
την ίδια κριτική ασκούσε στην Αίθουσα 227. Και λέτε ακόµα να
µην ανησυχούµε. Εκτός αν δεν θεωρείτε ενηµερωµένους τους
Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας και τους Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ. Πείτε µας, επιτέλους, πότε θα κινηθεί αυτή η επενδυτική
µηχανή της χώρας.
Σας είπαµε για το Σύµφωνο Σταθερότητας ότι δεν είναι δυνατόν να το συζητήσουµε µε δύο ώρες µελέτη. Αποτελεί απόλυτη
υποδούλωση του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Χάρηκα που ο κ.
Παπουτσής είπε ότι πρέπει να συζητάµε σ’ αυτή τη Βουλή. Θέλουµε να σας πούµε µε όλη τη δύναµη της φωνής µας ότι εδώ
είναι κράτος. ∆εν είναι συνοµοσπονδία διαφορετικών απόψεων.
∆εν είστε µη κυβερνητική οργάνωση. Είστε εκατό µέρες Κυβέρνηση. Πρέπει και εµείς να ξέρουµε, πρέπει και οι πολίτες να γνωρίζουν καλά.
Ο Πρόεδρος Αντώνης Σαµαράς σάς είπε ότι θα είµαστε και
µαζί και δίπλα και θα στηρίζουµε και θα αντιµετωπίζουµε µε αντιπαράθεση τα µέτρα σας. Φαίνεται ότι και οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ το ίδιο κάνουν. Και µαζί και δίπλα είναι. Αυτό δεν ξέρω αν
είναι καλό ή κακό για σας αλλά, σε κάθε περίπτωση, η διγλωσσία
η οποία υπάρχει στο κυβερνητικό κόµµα και στην Κυβέρνηση και
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα θα έλεγα ότι θολώνει ένα τοπίο,
για το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουµε για να µάθουν οι πολίτες.
Νοµίζω ότι πρέπει να ανησυχείτε για την Κυβέρνησή σας και να
ανησυχείτε γιατί δεν είναι στραβός ο γυαλός. Στραβά αρµενίζετε. Κι αν σήµερα τα εκατοστήσατε, δύσκολα θα τα χιλιάσετε µ’
αυτόν το ρυθµό. Συνεννοηθείτε, εργαστείτε, συνεργαστείτε, κυβερνήστε αυτόν τον τόπο! Αρκετά διαβουλευθήκατε και µάλιστα
δηµοσίως και χωρίς πολλές φορές ουσία. Ο τόπος θέλει αποφάσεις και Κυβέρνηση και καλείστε να δώσετε σαφείς και ειλικρινείς απαντήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι ο αξιότιµος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Μαρκόπουλος έχει πάρει πάρα πολύ στα σοβαρά
τη δήλωση του Προέδρου του, του κ. Σαµαρά, ότι θα είναι κοντά
και δίπλα στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και όπως αντιληφθήκατε,
ήδη προσεγγίζει κι ο ίδιος και οι άλλοι συνάδελφοι τις Αίθουσες
όπου συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται µέσα, παρακολουθεί τις συνεδριάσεις και συµµερίζεται
κιόλας και τους προβληµατισµούς των συναδέλφων.
Κύριε Μαρκόπουλε, για µια ακόµη φορά θέλω να το ξεκαθαρίσουµε. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα µεγάλο κόµµα, ένα ανοιχτό κόµµα
και πάνω απ’ όλα µια υπεύθυνη παράταξη στον τόπο, στο Κοινοβούλιο, στον ελληνικό λαό και πάνω απ’ όλα στους ψηφοφόρους
µας, που µας ψήφισαν και µας έστειλαν εδώ µε εντολή την διακυβέρνηση της χώρας.
∆εύτερο θέµα. Η Κυβέρνησή µας είναι µια κυβέρνηση που
θέλει να βαδίζει µε σταθερά βήµατα, µε συνεπή βήµατα όχι µόνο
στη χώρα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυβέρνηση του
Γιώργου Παπανδρέου έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη όχι µόνο
για την πορεία της χώρας αλλά κυρίως για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε
κρίση, εξαιρετική κρίση, οικονοµική, πολιτική κρίση, θεσµική
κρίση. Είµαστε σε µεταβατικό στάδιο, σε µεταβατική φάση όπου
τα πάντα κρίνονται. Κρίνεται η µελλοντική χρηµατοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνεται το µέλλον της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης, το ίδιο το ευρώ δέχεται µεγάλες πιέσεις
στις διεθνείς χρηµαταγορές, υπάρχουν κερδοσκοπικά παιχνίδια
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και εις βάρος του ευρώ και βεβαίως εις βάρος των αδύναµων
κρίκων της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, όπως είναι η
χώρα µας, και µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο καθένας αναλαµβάνει
την ευθύνη του.
Η δικιά µας Κυβέρνηση, ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ
δίνουµε τη µάχη για την αξιοπιστία του ευρώ, για την αξιοπιστία
της οικονοµικής πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αξιοπιστία της χώρας µας, χωρίς να δεχόµαστε τις οποιουδήποτε είδους επιβολές πολιτικών και κυρίως από εκείνους που είναι οι
βασικοί υπεύθυνοι για τη δηµιουργία της παγκόσµιας κρίσης,
που έφεραν το λογαριασµό στις οικογένειες του κάθε Ευρωπαίου πολίτη και βεβαίως του κάθε Έλληνα πολίτη, για να τον
πληρώσουν. Εµείς δεν πρόκειται να δεχθούµε κάτι τέτοιο. Ο αγώνας µας είναι αγώνας για να µπορέσουµε να κρατήσουµε µία
ισορροπία, µία νέα ισορροπία όσον αφορά την εισοδηµατική πολιτική, όσον αφορά τη δηµοσιονοµική πολιτική και πάνω απ’ όλα
να µπούµε σε µια νέα πορεία αναδιάρθρωσης των οικονοµικών.
Γι’ αυτό και όπως θα παρακολουθήσατε, υπάρχει µια διαφορά
ακόµη και στον όρο τον οποίο χρησιµοποιούµε ακόµη και στις
κοινοτικές µας δεσµεύσεις. Εσείς αναφέρεστε σχεδόν πάντοτε
στο Πρόγραµµα Σταθεροποίησης. Εµείς αναφερόµαστε πάντοτε,
όπως ακριβώς ορίζεται από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υποχρέωσή µας όσον αφορά το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Γιατί αυτό είναι το κλειδί της λύσης του
προβλήµατος, αυτό είναι το κλειδί της εξόδου από την κρίση: η
αναπτυξιακή διαδικασία, η ενίσχυση της αγοράς, η ενίσχυση των
µικροµεσαίων, η ενίσχυση των µη προνοµιούχων Ελλήνων, εκείνων δηλαδή που µπορούν να στηρίξουν την οικονοµία µας.
Αύριο θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συµβούλιο και θα γίνει
κι η πρώτη συζήτηση όσον αφορά το Πρόγραµµα Σταθερότητας
και Ανάπτυξης και, όπως τόνισε κι ο Πρωθυπουργός πριν από
λίγο στη συνέντευξη, και αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και της
κοινωνίας της χώρας µας, των δοµών δηλαδή του κράτους, των
Υπηρεσιών που θέλουν να υπηρετήσουν αυτή την πολιτική.
Αυτό αντιλαµβάνοµαι ότι είναι πολύ δύσκολο να το αντιληφθεί
η Νέα ∆ηµοκρατία, µια παράταξη η οποία υπηρέτησε τη φιλελεύθερη λογική µε δογµατικό τρόπο και επιχειρεί µε κάθε τρόπο
–το βλέπουµε αυτές τις µέρες- να εγκαλεί την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ γιατί δεν ακολουθεί την πολιτική τη δική της, γιατί δεν
ακολουθεί τα µέτρα τα οποία η ίδια σκόπευε να πάρει και δεν τα
πήρε. Ε, δεν σας κάνουµε το χατίρι. Εδώ είµαστε µε άλλη εντολή,
µε διαφορετική εντολή. Έχουµε να αντιµετωπίσουµε µια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στις διεθνείς χρηµαταγορές ως αποτέλεσµα της κατάντιας που οδηγήσατε τη χώρα εσείς όσον αφορά
το οικονοµικό σας πρόγραµµα, όσον αφορά τα αποτελέσµατα
της οικονοµικής πολιτικής σας.
Παρουσιάσατε προηγουµένως την έκθεση της «MOODY’S».
Πολύ ωραία. Η «MOODY’S» είναι µια από τις εταιρείες εκείνες, αν
θυµάµαι καλά, οι οποίες αξιολογούσαν µε «ΑΑΑ», µε «Α+»,
«ΑΑΑ+» δηλαδή, εκείνους τους οίκους οι οποίοι σε παγκόσµιο
επίπεδο οδήγησαν σε χρηµατοπιστωτική κρίση. Είναι δηλαδή
ένας από εκείνους τους οργανισµούς που δυστυχώς σ’ αυτή την
περίοδο όλοι αναφέρονται και µάλιστα είναι από εκείνους οι
οποίοι πρωτοστατούν στις διεθνείς χρηµαταγορές για τη δηµιουργία κλίµατος εις βάρος της χώρας µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
∆ιάβαζα στους «FINANCIAL TIMES» σήµερα ένα άρθρο κάποιου αναλυτού ενός ευρωπαϊκού ιδρύµατος για τις επιχειρήσεις, ο οποίος µάλιστα αναφέρεται -και µε πολύ µεγάλη έκπληξή
µου άκουσα και κάποιους από τους συναδέλφους το πρωί να το
επικαλούνται κι εδώ, στην Αίθουσα αυτή- στο γεγονός ότι υπάρχει –λέει- το ενδεχόµενο η Ελλάδα να φύγει από την Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση, γιατί ούτως ή άλλως µπαίνει στη φάση
του αργού θανάτου, όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο. Και
αν διαβάσει κανείς την ανάλυση αυτού του κυρίου θα καταλάβει
αυτό ακριβώς, στο οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου επανειληµµένα
και οι συνάδελφοι της Κυβέρνησης και του Κινήµατος και της
Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας αναφέρονται, σ’ αυτό που λέµε
«πώς οργανώνεται η κερδοσκοπία εις βάρος της χώρας» -που
είναι όπως όλες οι άλλες χώρες εν όψει της εκτέλεσης του προ-
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γράµµατος του διεθνούς δανεισµού- όπως και εις βάρος του
ευρώ και της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Γιατί τι λέει
µέσα; Όταν, λέει, το 1999 η Ελλάδα δεν µπόρεσε να πετύχει τα
κριτήρια για την ένταξη στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση
µπόρεσε να τα πετύχει το 2001 µε πλαστά κριτήρια. Σας θυµίζει
τίποτα άραγε, κύριε Μαρκόπουλε και κύριοι συνάδελφοι της
Νέας ∆ηµοκρατίας, αυτή η διατύπωση; Είναι ή δεν είναι τα επιχειρήµατα τα δικά σας και του κ. Αλογοσκούφη µετά την απογραφή, όταν µας λέγατε εδώ στη Βουλή και παντού µέσα στο
δηµόσιο διάλογο και στην Ευρώπη ότι µε πλαστά στοιχεία µπήκε
η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Σας υπενθυµίζω, δε, επειδή εκείνη την περίοδο, το 1999, ήµουν
Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µάλιστα ένας από τους
τρεις που είχαµε την ευθύνη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να παρακολουθήσουµε την εξέλιξη των χωρών που
προετοιµάζονταν για την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, για
την επιτυχία δηλαδή των κριτηρίων τα οποία προέβλεπε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, ότι η Ελλάδα όχι µόνο πέτυχε τα κριτήρια,
αλλά τα πέτυχε και µε ενάµιση χρόνο λιγότερο προετοιµασία από
τις άλλες, τις µεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πέτυχε και εντάχθηκε στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση µε
καλύτερα κριτήρια απ’ ό,τι η Ιταλία, µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανικές χώρες του κόσµου, µέλος του G8: των µεγάλων, δηλαδή, βιοµηχανικών κρατών και µία από τις ατµοµηχανές της
ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και επιπλέον τα πετύχαµε µε κόστος –
όσον αφορά τη στρογγυλοποίηση των τιµών και τη µετατροπή
της δραχµής σε ευρώ- πολύ λιγότερο από άλλα µεγαθήρια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερµανία.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική του ΠΑΣΟΚ σε κάθε
φάση της νεότερης εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας είναι ταυτισµένη µε την πορεία της ανάπτυξης. Είναι ταυτισµένη µε εκείνη
τη πορεία που όχι µόνο εγγυάται την ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Σας διαβεβαιώ, λοιπόν –και αυτή την έννοια είχε η καθησυχαστική δήλωση της κυρίας Υπουργού- µην ανησυχείτε. Έχουν
γνώση οι φύλακες, έχουν γνώση οι κυβερνώντες του Γιώργου
Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ. Προχωράµε µπροστά µε ανάπτυξη
και κοινωνική δικαιοσύνη. Ναι, µε κοινωνική δικαιοσύνη γιατί εδώ
ήλθαµε για να κάνουµε πράξη το όραµα και τις προσδοκίες των
µη προνοµιούχων Ελλήνων και θα το υπηρετήσουµε αυτό το
όραµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Παπουτσή.
Σας ενηµερώνω ότι ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άδωνις Γεωργιάδης
και µετά τα έξι λεπτά να ετοιµάζεται ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο, για έξι λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς ο διαξιφισµός µεταξύ των δύο αξιοτίµων συναδέλφων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων της Νέας ∆ηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά θυµίζει τη παροιµία:
«∆υο γάιδαροι µαλώνανε σε ξένο αχυρώνα».
Για όλη αυτή τη συζήτηση για το ποιο κόµµα, µέσα στο Κοινοβούλιο, µπορεί να δείξει περισσότερους λεονταρισµούς στις διεθνείς εκθέσεις ή στις ευρωπαϊκές τράπεζες, ή γι’ αυτά που
άκουγα από τον κ. Λαφαζάνη, παραδείγµατος χάριν, για το ότι
εκχωρούµε την εθνική µας κυριαρχία, δεχόµενοι όλη αυτή την
πίεση από τους ξένους οίκους, θέλω να πω το εξής απλό πράγµα,
γιατί µάλλον δεν το έχουµε καταλάβει. Όταν πας και ζητάς δανεικά, εφόσον εσύ ζητάς τα δανεικά και εξαρτάς τη συνέχεια της
τακτοποιήσεως των υποχρεώσεών σου από το αν θα σου δώσουν
δανεικά, προφανώς εσύ έχεις βρεθεί στην λανθασµένη θέση και
άρα είσαι αναγκασµένος να δέχεσαι όλους αυτούς τους, πράγµατι, εξευτελισµούς που αναφέρατε. Αν, λοιπόν, όντως νοιάζεσαι για την εθνική κυριαρχία και την εθνική αξιοπρέπεια,
φροντίζεις να µην είσαι αυτός που ζητάει τα περισσότερα δανεικά από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη συνεχώς, αλλά να είσαι
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αυτός που µπορεί να µπαίνει µε το κεφάλι ψηλά.
Αυτό είναι που δεν έχει καταλάβει η Αριστερά σε αυτή την Αίθουσα και απ’ ό,τι φαίνεται αυτό είναι κάτι που δεν το έχουν καταλάβει και µερικοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ακούω αυτή
την εσωτερική συζήτηση, που είχε ως προεξάρχοντος σε προηγούµενα νοµοσχέδια τον κ. Παπουτσή, όπου λέει ότι πρέπει να γίνουµε πιο κοινωνικά ευαίσθητοι, δεν µας κυβερνάει ο Αλµούνια
και ότι µας κυβερνάει ο Γιώργος Παπανδρέου.
Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Μπορούµε να πούµε, λοιπόν, στον κάθε Αλµούνια ότι: «δεν σε έχουµε ανάγκη και κράτα
τα λεφτά σου για σένα και εµείς πάµε µόνοι µας»; ∆εν µπορούµε
να το πούµε έτσι όπως µας καταντήσατε. Αυτό είναι το πρόβληµα. Ας είχατε φροντίσει να µην χρειαζόµαστε κάθε τόσο δανεικά και να το λέµε δέκα φορές εµείς µε µεγαλύτερη
ευχαρίστηση, απ’ ό,τι εσείς.
Όµως, ως προς αυτό το οποίο ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο κ. Μαρκόπουλος ότι µαθαίνει από τους δηµοσιογράφους τα νοµοσχέδια, οφείλω να πω
ότι αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Θα ήθελα, λοιπόν, από το
Βήµα αυτό να απευθύνω µία έκκληση στον αξιότιµο κύριο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων να παρέµβει ο ίδιος µε το κύρος
του και τη µαχητικότητα που έχει για τη προάσπιση του κύρους
του Κοινοβουλίου και να επιβάλει, επιτέλους, στα πολιτικά κόµµατα και τους πολιτικούς αρχηγούς να απαντούν στο Κοινοβούλιο και όχι στους δηµοσιογράφους.
Το λέω γιατί, κύριε Υπουργέ, ενώ ο Γιώργος Καρατζαφέρης
από τις 23 ∆εκεµβρίου έχει θέσει το αίτηµα περί δηµοψηφίσµατος για τους µετανάστες και τον Κώδικα Ιθαγενείας που αλλάζει
το ΠΑΣΟΚ µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα, έχει αρνηθεί ο αξιότιµος
κύριος Πρωθυπουργός να τοποθετηθεί επ’ αυτού του ερωτήµατος και σήµερα τον άκουσα να απαντάει επ’ αυτού του ερωτήµατος σε έναν δηµοσιογράφο, που του έκανε µία πολύ ωραία
ερώτηση για το ραδιόφωνο του «ΣΚΑΪ» συγκεκριµένα. ∆ηλαδή, ο
κύριος Πρωθυπουργός θεωρεί σηµαντικότερο να απαντήσει στην
ερώτηση ενός δηµοσιογράφου παρά στην ερώτηση ενός πολιτικού αρχηγού µε δεκαπέντε Βουλευτές!
Αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο κατ’ εξοχήν εξευτελισµός του Κοινοβουλίου και θα έπρεπε ο Πρόεδρος του Σώµατος να επέµβει, ώστε ο κύριος Πρωθυπουργός να έλθει στην
Αίθουσα και να απαντήσει στους συναδέλφους του πάνω σ’ αυτό
το µεγάλο αίτηµα.
Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω το εξής: Άκουσα
τον κύριο Πρωθυπουργό και δεν πίστευα στα αυτιά µου οµολογώ
–το πρωί στην πρωτολογία µου νόµιζα ότι επρόκειτο περί µιας
ανοησίας του κ. Βούγια, αλλά είχα πέσει έξω- να συνδέει τα ατοµικά δικαιώµατα µε το δηµοψήφισµα για την ιθαγένεια και την
υπηκοότητα. Ας είχε ρωτήσει τον κ. Παµπούκη, που είναι εξαίρετος δικηγόρος. ∆εν χρειάζεται όµως, να είναι κανείς Παµπούκης. Πρωτοετής φοιτητής της Νοµικής γνωρίζει ότι η ιθαγένεια
και η υπηκοότητα δεν ανήκει στα ατοµικά δικαιώµατα.
Και προς τούτο θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής των
Ελλήνων –για να µη νοµίζετε ότι τα λέµε εµείς από το µυαλό µας,
οι του ΛΑΟΣ- τα εξής: «BBC NEWS. Ireland votes to end birth
right» Η Ιρλανδία ψηφίζει για να τελειώσει το δικαίωµα από την
γέννηση των παιδιών να παίρνουν την υπηκοότητα στην Ιρλανδία, στις 13 Ιουνίου 2004.
Θα µε συγχωρέσει ο κύριος Πρωθυπουργός, τα έχω φέρει όλα
στα αγγλικά, αλλά πιστεύω ότι τα αγγλικά του είναι καλά και µπορεί να τα αντιµετωπίσει.
∆ηµοψήφισµα στην Ιρλανδία, σε ευρωπαϊκή χώρα. Γι’ αυτό για
το οποίο ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας αρνείται εδώ και
ένα µήνα να απαντήσει στη Βουλή των Ελλήνων σε ερωτήµατα
Βουλευτών και πολιτικού αρχηγού, αλλά βρίσκει δόκιµο να απαντήσει σε έναν δηµοσιογράφο στο Ζάππειο για να εξευτελίσει
παντελώς την έννοια του κοινοβουλευτισµού.
Λοιπόν, εδώ είναι το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος στην
Ιρλανδία. Αυτοί που υποστηρίζουν εκεί τις δικές µας ιδέες πήραν
79,17%. ∆εν πιστεύω να θεωρείτε ότι είναι ακροδεξιοί το 79,17%
των Ιρλανδών.
∆ιαβάζω από τα αγγλικά: «Ιrish citizenship». Citizenship είναι η
υπηκοότητα για όσους δεν ξέρουν αγγλικά.
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Αυτό για το οποίο ο κ. Παπανδρέου λέει ότι είναι ατοµικό δικαίωµα και δεν µπαίνει σε δηµοψήφισµα το έχει, εδώ πέρα, κάνει
δηµοψήφισµα η Ιρλανδία ήδη από το 2004, εκτός αν οι Ιρλανδοί
δεν ξέρουν ποια είναι τα ατοµικά δικαιώµατα.
Θα καταθέσω, επίσης, στα Πρακτικά και µία από τις αφίσες
που είχε η άλλη πλευρά µε τα παιδιά τα οποία θα έχαναν τα πολιτικά τους δικαιώµατα, όπου έλεγαν ότι «ψηφίστε για να µην χάσουν τα παιδιά τα δικαιώµατα». Τα γνωστά δακρύβρεκχτα.
Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων
µήπως τα πάρε και ο κύριος Πρωθυπουργός και µάθει ότι η δικαιολογία η οποία ακούστηκε σήµερα, το πρωί και από τον κ.
Βούγια και στη συνέχεια από τον ίδιο στο Ζάππειο είναι παντελώς
έωλη. ∆εν θα την έλεγε ούτε πρωτοετής φοιτητής της Νοµικής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ επειδή αυτά είναι σοβαρά θέµατα που έχουν να κάνουν µε την κοινωνική συνοχή, µε την
εθνική συνοχή, που έχουν να κάνουν µε την οικονοµική κατάσταση της χώρας θέλουµε µία σοβαρή απάντηση από τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και
Πρωθυπουργό της χώρας κ. Γεώργιο Παπανδρέου.
Έχει δικαίωµα να πει «λέω όχι στο δηµοψήφισµα», αλλά εκεί θα
εισπράξει και το πολιτικό κόστος της ανακολουθίας του, γιατί ο
ίδιος, πέρσι ως Αρχηγός της Αντιπολιτεύσεως, έλεγε ότι «εγώ
είµαι υπέρ των δηµοψηφισµάτων και όταν µου ζητηθεί δηµοψήφισµα θα κάνω», ή να βρει µία σοβαρή αιτιολογία για να πει όχι.
Αυτό το οποίο είπε σήµερα εκθέτει τον κύριο Πρωθυπουργό της
χώρας, ειδάλλως θα πρέπει να κατηγορήσει την Ιρλανδία ως ένα
κράτος που δεν σέβεται τα ατοµικά δικαιώµατα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ .
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη.
Ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης και αµέσως µετά ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο, για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επιτρέψτε µου να συνιστούσα
στον αξιότιµο –λείπει τώρα- Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας ∆ηµοκρατίας να µην επικαλείται µε τόση ευκολία τη
MOODY’S.
Θα το έλεγα αυτό και στον αξιότιµο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος τον ακολούθησε,
διότι η MOODY’S, που θέλει να κρίνει την αξιοπιστία της Ελλάδος
είναι η πλέον αναξιόπιστη για να το κάνει.
Επιτρέψτε µου να το πω αυτό, επειδή έκανα µία ειδική έρευνα
για το τι εστί MOODY’S και «οι τρεις αδελφές», διότι ξέρετε ότι
την πιστοληπτική ικανότητα των χωρών την ελέγχει ένα καρτέλ
τριών αµερικάνικων εταιρειών. Αυτές οι τρεις εταιρείες κάνουν
όλες τις αξιολογήσεις ανά τον κόσµο. Ξέρετε ποιοι είναι οι πελάτες αυτών των τριών εταιρειών; Οι τράπεζες .
Άκουσον, άκουσον: Οι τράπεζες. Αυτοί είναι οι πελάτες που
πληρώνουν αυτές τις εταιρείες κατά κύριο λόγο για να αξιολογούν τις χώρες.
Και ξέρετε αυτή η αξιοσέβαστη MOODY’S σε τι τύχη έχει περιέλθει; Στην κοιτίδα του καπιταλισµού, τις Ηνωµένες Πολιτείες,
η MOODY’S διώκεται. ∆ιώκεται από τις εισαγγελικές αρχές τουλάχιστον δέκα πολιτειών, διότι θεωρήθηκε ότι έκανε σκόπιµες
κακές εκτιµήσεις στην περίοδο της κρίσης και οι πολιτείες αγόραζαν µε βάση τις αξιολογήσεις της διάφορα χαρτιά των τραπεζών τα οποία αποδείχθηκαν σκουπίδια.
Επίσης, η MOODY’S, κύριοι, την οποία εµείς θεωρούµε αξιόπιστη και την καταγράφουµε και την αναφέρουµε εδώ περισπούδαστα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει διώξεις από δεκάδες
συνταξιοδοτικά ταµεία –για να µην πω άλλους- στις Ηνωµένες
Πολιτείες, διότι µε βάση τις εκτιµήσεις –τα περίφηµα τρία
«άλφα»- σε διάφορες τράπεζες, αυτοί έκαναν αγορές. Έπεσαν,
λοιπόν, έξω και τώρα δεν έχουν να δώσουν τις συντάξεις. Αυτή,
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λοιπόν, είναι η MOODY’S η οποία µας αξιολογεί και την οποία
παίρνουµε τοις µετρητοίς. ∆υστυχώς, όµως, έχουµε µία Κυβέρνηση η οποία έχει γίνει φύλλο και φτερό στα χέρια της διεθνούς
κερδοσκοπίας. Έχει γίνει φύλλο και φτερό στα χέρια του διευθυντηρίου των νεοφιλελεύθερων µονεταριστικών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιδρά, δεν αντιστέκεται, δεν
µάχεται.
Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να παίρνουµε
τόσο σοβαρά τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να αλλάζουµε όλο το νοµοσχέδιο στα πιο κρίσιµα σηµεία
του µε βάση αυτές τις υποδείξεις; Θα υποδείξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και µάλιστα σ’ αυτή τη συγκυρία, που είναι κατ’
εξοχήν υπεύθυνη για την κρίση, τι θα κάνουµε και πώς θα διαχειριστούµε µία ληστρική συµπεριφορά των τραπεζών;
Και θα έπρεπε να αντιδράσετε και σ’ αυτό, αλλά και σε πολλά
άλλα. Για παράδειγµα, θα σας έλεγα, κύριε Υφυπουργέ –και το
γνωρίζετε και εσείς- ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή την
ώρα που στέλνει αυτές τις κατάπτυστες γνωµοδοτήσεις, δανειοδοτεί τις εµπορικές τράπεζες της χώρας µας µε το εξευτελιστικό υπερπρονοµιακό επιτόκιο του 1%! Και ξέρετε µε τι ενέχυρο
δανειοδοτεί τις εµπορικές τράπεζες αυτή τη στιγµή η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα µε 1% απεριόριστη ρευστότητα; Με ενέχυρο
τα οµόλογα του δηµοσίου, τα οποία κατά τα άλλα είναι αναξιόπιστα. Τα spread πρέπει να τα ανεβάσουµε στα ύψη, να καταληστεύεται ο ελληνικός λαός και εµείς να προσκυνάµε τις θεότητες
των «τριών αδερφών»!
Γιατί δεν διαµαρτύρεστε γι’ αυτήν την αθέµιτη πρακτική του
ευρωσυστήµατος, του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών; ∆εν αισθάνεστε την υποχρέωση, την ανάγκη απέναντι
στον πολίτη, να τους πείτε «µα, είναι δυνατόν να θεωρείτε αξιόπιστα τα χρεόγραφα του δηµοσίου για να δανείζετε µε 1% τις
εµπορικές τράπεζες και να µη δανειοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα µε την ίδια άνεση και ευχέρεια αυτούς που θεωρεί ως
φερέγγυα τα χαρτιά τους, δηλαδή το ίδιο το δηµόσιο, µε ανάλογο επιτόκιο τουλάχιστον; Ξέρετε τι ανάσα θα ήταν για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό, για τις πιο αδύνατες χώρες της
ευρωζώνης αυτή την ώρα µία τέτοια δανειοδότηση, η οποία άλλωστε δεν είναι προνοµιακή, αλλά είναι µία δανειοδότηση η
οποία γίνεται στο σύστηµα των εµπορικών τραπεζών;
Γιατί, λοιπόν, οι εµπορικές τράπεζες έχουν αυτά τα προνόµια;
Γιατί είναι τα ιδιωτικά κεφάλαια; Γιατί είναι η µετοχή τους; Γιατί
τις στηρίζει η MOODY’S, η οποία κάθε φορά που κραυγάζει ανεβαίνουν τα spread και πληρώνει ο ελληνικός λαός; Γι’ αυτό;
Και εδώ θα σας έλεγα, κύριε Υπουργέ, το εξής: Βάζουµε από
τη µία µεριά τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και βάζουµε από την άλλη το νοµοσχέδιο και τις αλλαγές που
έχετε κάνει. Με βάση λοιπόν αυτό, έχετε, δυστυχώς, ακυρώσει
πλήρως τις ρυθµίσεις που κάνατε για τα ενήµερα δάνεια. Αυτές
δεν ισχύουν πλέον. ∆ιότι αν µου πει κανείς ότι έστω και µία επιχείρηση έχει τις προϋποθέσεις που θέτετε εδώ πέρα, εγώ πράγµατι θα τον χειροκροτήσω.
Ας δούµε, δηλαδή, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Πέραν αυτών
που βάζετε, όπως για παράδειγµα να έχει ζηµία 2,5 εκατοµµύρια, λέτε τώρα ότι για να υπάρχει περίοδος χάριτος ενός έτους,
θα πρέπει η σύµβαση δανείου να µην έχει διανύσει µέχρι τις
15/4/2010 το 1/3 της προβλεπόµενης συµβατικής διάρκειας. Μα,
τι είναι αυτό το πράγµα; Όρος είναι αυτός; Τον βάλατε για να
αποκλείσετε ποιους;
Επίσης, αλλάζετε το πλαφόν των δανείων. Βγάζετε το
1.000.000, ενώ τις 300.000 στην από κάτω κατηγορία, τις κάνετε
200.000. Όµως, δεν κάνετε µόνο αυτό, αλλά αλλάζετε όλη την
ουσία της ρύθµισης. Κοιτάξτε τι λέτε. Πριν λέγατε το εξής: «η
επιλογή κατά την προηγούµενη παράγραφο για ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου που δεν υπερβαίνει τις 350.000…» και τώρα
λέτε: «εφόσον το ανεξόφλητο…» -όχι για ανεξόφλητο- «…κεφάλαιο του δανείου δεν υπερβαίνει τις 350.000». Φαντάζοµαι ότι πετάξατε στην άκρη δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες και αφήσατε
ελάχιστους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει
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να νοµοθετεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ∆εν ζητάµε από
το ευρωσύστηµα µια ειδική µεταχείριση, αλλά δικαιοσύνη. ∆εν
µπορεί να νοµοθετεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ∆εν µπορεί
η ελληνική Βουλή όσο συνεδριάζει να παίρνει τα χαρτιά των γνωµοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από την
άλλη µεριά να έρχεται το Υπουργείο και να σβήνει και να «ράβει»
τις διαφοροποιήσεις που κάνει µε βάση το γραπτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Εγώ είµαι αρκετά χρόνια Βουλευτής εδώ, έχω κάνει χιλιάδες
παρατηρήσεις και καµµιά δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν. Εδώ, όµως,
έχουν περάσει αυτούσιες όλες τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχουν σχεδόν ακυρώσει ένα νοµοσχέδιο σε µεγάλα τµήµατά του. Λυπάµαι πάρα πολύ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Λαφαζάνη.
Κύριε Λαφαζάνη, θα θέλαµε να µας πείτε πού τοποθετείτε τον
τόνο, όταν αναφέρεστε στο Κόµµα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: «ΛΑ.ό.Σ.», κύριε Πρόεδρε. Με
συγχωρείτε, λάθος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, εδώ µπαίνει το εξής ερώτηµα: Ποια είναι τα αίτια της
κακοτυχίας µας µε βάση τη συζήτηση; Τι να φταίει, άραγε;
Μήπως φταίει ο κακός εαυτός µας ή ο Θεός που µας µισεί; ∆ιότι
ακούγονται διάφορες απόψεις. Άλλοι λένε ότι φταίει η διαχείριση
της προηγούµενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, που ήταν εγκληµατική; Έχει βάση αυτό; Βεβαίως! Η
Νέα ∆ηµοκρατία ανταπαντά ότι φταίει η διεθνής κρίσης και η
αναβλητικότητα της σηµερινής Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός λέει ότι για τα χρέη και τα ελλείµµατα φταίνε οι µετανάστες, το παρεµπόριο, το παράνοµο
εµπόριο και όχι αυτοί που εκµεταλλεύονται την παράνοµη, τη
µαύρη εργασία και οι οποίοι είναι συγκεκριµένοι. Βεβαίως, οι µετανάστες πρέπει να αποκτήσουν όλα τα δικαιώµατα, να νοµιµοποιηθούν για να µη γίνονται µέρος της εκµετάλλευσης της
κερδοφορίας και της ασυδοσίας των κεφαλαιοκρατών. Από
αυτήν την άποψη, λοιπόν, πρέπει να έχουν όσα δικαιώµατα έχει
και ο Έλληνας εργαζόµενος, εφόσον συµµετέχουν κανονικά.
Από αυτή την άποψη, αφήνονται στο απυρόβλητο αυτοί οι
οποίοι φταίνε πραγµατικά, οι κεφαλαιοκράτες, οι οποίοι κέρδισαν και από την ανάπτυξη και από την κρίση. Και όλα αυτά σε
βάρος των εργαζοµένων. Αυτοί είναι που οδηγούν σε ανατροπές
τις εργασιακές τους σχέσεις, τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα
και λειτουργούν σε βάρος και οδηγούν σε χρεοκοπία τους επαγγελµατίες, τους εµπόρους, τις µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ οδηγούν στο ξερίζωµα τους φτωχούς αγρότες.
Και βεβαίως φταίνε και οι κυβερνητικές πολιτικές που σταθερά, στην ίδια ρότα, ενισχύουν αυτήν την τάση συσσώρευσης
των κερδών προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου, στηρίζουν τα
µονοπωλιακά συγκροτήµατα και θυσιάζουν στο πλαίσιο αυτό την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωµό της κερδοφορίας
του κεφαλαίου. ∆ιότι ακριβώς και τα χρέη και τα ελλείµµατα είναι
αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής που στηρίζει τα συµφέροντα
του µεγάλου κεφαλαίου, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της στο
σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των δαπανών. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι αποτέλεσµα της συµµετοχής της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον καταµερισµό που έχει αναλάβει από
αυτή. Γιατί βεβαίως η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της
Ελλάδας είναι αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας συµµετοχής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση απελευθέρωσης των αγορών εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει συγκεκριµένος εχθρός και αντίπαλος.
Και βεβαίως, θα ήθελα να κάνω την εξής σύσταση: «Προσοχή
στους ανεµόµυλους»! ∆ιότι εδώ πέρα βγήκαµε µε ράµφη εκεί να
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κυνηγήσουµε ως νέοι ∆ον Κιχώτες! Ποιοι φταίνε; Οι τράπεζες!
Φταίνε οι τράπεζες! Και η Κυβέρνηση τα έχει βάλει µε τους τραπεζίτες και τις τράπεζες. Όχι, δεν είναι έτσι. ∆εν είναι έτσι τα
πράγµατα!
Γιατί οι τράπεζες το στηρίζουν το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Συµφωνούν. Το αποδέχονται, γιατί τους εξυπηρετεί βεβαίως για
να διασφαλίσουν ακόµα περισσότερο τα συµφέροντά τους και
πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Και βεβαίως η σύγκρουση συµφερόντων δεν είναι ανάµεσα
στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στους υπόλοιπους τοµείς
του κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται στους άλλους κλάδους,
γιατί ακριβώς υπάρχει σύµφυση ανάµεσα στο χρηµατοπιστωτικό
και στα υπόλοιπα τµήµατα του κεφαλαίου. Μπορεί να υπάρχουν
επιµέρους αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις για να κερδίσουν περισσότερα από τη ληστεία που κάνουν στους εργαζόµενους,
αλλά σύγκρουση συµφερόντων δεν υπάρχει. Μία σύγκρουση
συµφερόντων υπάρχει και αυτή είναι η ταξική σύγκρουση και εκφράζεται µε κάθε τρόπο. Είναι η σύγκρουση συµφερόντων ανάµεσα στην εργατική τάξη και στο κεφάλαιο. Αυτή βεβαίως δεν
µπορείτε να τη συµβιβάσετε και να τη συνδυάσετε.
Όπως, επίσης, ας κρατήσουµε και µία αξιοπρέπεια. Λέει: «Εκχωρούµε δικαιώµατα, ζητάµε να νοµοθετήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα». Μα, αυτά ήδη τα έχουµε εκχωρήσει από τη
συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ
αρχικά, στο ΝΑΤΟ, από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που την ψήφισαν και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισµός
και ο ΛΑΟΣ όταν µε το Βουλευτή τότε, που είναι αρχηγός του, την
ψήφισε, άρα λοιπόν, την αποδέχεται. Να, λοιπόν, ποια είναι τα
ζητήµατα.
Κι εδώ λέει ότι απαντά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη
σελίδα 5, ότι τα κράτη-µέλη υποχρεούνται να αναστείλουν τη διαδικασία έκδοσης νοµοθετικών διατάξεων όσο εκκρεµεί η έκθεση
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί αυτό την καταστήσατε και µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας που επικύρωσε κατά πλειοψηφία και το Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και µε άλλες διατάξεις.
Εσείς της εκχωρήσατε τα δικαιώµατα και η πλειοψηφία των κοµµάτων εδώ σε αυτήν την κατεύθυνση.
Έτσι, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά, ότι αυτός ο ταξικός χαρακτήρας του νοµοσχεδίου εκφράζεται συγκεκριµένα. Σας προκαλέσαµε να αναφερθούν οι διατάξεις οι ευεργετικές µόνο για
τις µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες
τους αυτοαπασχολούµενους και να είναι πιο γενναιόδωρες. Το
αποκλείετε, δεν θέλετε καν να το λάβετε υπ’ όψιν!
Σας ζητήσαµε να εξαλειφθεί η ταξικότατη, αντιδραστικότατη
διάταξη του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη που αποκλείει τη συντριπτική πλειοψηφία των φτωχών αγροτικών νοικοκυριών. Το
αποκλείετε και ούτε καν το συζητάτε.
Και βεβαίως επειδή βιαστήκατε να απαντήσετε στην καταγγελία του ΚΚΕ, πριν αλέκτωρα φωνήσαι, τρις επιβεβαιωθήκαµε,
ούτε οκτώ ώρες δεν πέρασαν και Βουλευτής του κυβερνώντος
κόµµατος το επιβεβαίωσε ότι ωφελούνται µεγάλες επιχειρήσεις
από αυτήν τη διάταξη που φέρατε από το παράθυρο. Και αυτή η
µεγάλη επιχείρηση η οποία επωφελείται είναι πολύ συγκεκριµένη
στην περιοχή. Μία είναι, δεν υπάρχει άλλη. Τι έχει βγάλει αυτή η
µεγάλη επιχείρηση;
Κατ’ αρχάς όταν έκανε την επένδυση αξιοποιώντας τα ευεργετήµατα αυτών των πυρόπληκτων περιοχών, που δεν ήταν πυρόπληκτη ως επιχείρηση, έκλεισε τη µονάδα στη Λευκάδα και όχι
στην Κεφαλονιά και πέταξε δεκαέξι εργαζόµενους στο δρόµο για
να κάνει την επιχείρηση. Και µήπως έχει ζηµίες; Ίσα-ίσα κέρδη
έχει. Το 2007 είχε κέρδη 4,8 εκατοµµύρια ευρώ. Το 2008 είχε
κέρδη 1,1%, αν και το οκτάµηνο είχε κέρδη 4,5% µε αύξηση του
κύκλου εργασιών. Το 2009 στο πρώτο τετράµηνο τα επίσηµα
στοιχεία που έχει δώσει δείχνουν ότι έχει πάλι κέρδη 4% αύξηση
του τζίρου στα 30,9 εκατοµµύρια ευρώ και 3,8% κέρδη στο
πρώτο τετράµηνο του 2009. Επεκτείνει τις δραστηριότητες στα
Σκόπια, στην Αλβανία, στην Κύπρο και αυτόν τον µονοπωλιακό
όµιλο τον επιδοτείτε, όπως και άλλους τέτοιους οµίλους που
έσπευσαν και άδραξαν την ευκαιρία, πήραν για ένα κοµµάτι ψωµί
τα χωράφια των πυρόπληκτων για να κάνουν επενδύσεις.
Εµείς λέµε καθαρά ή να αποσύρετε τη συγκεκριµένη διάταξη
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γιατί είναι σκάνδαλο, πρόκληση για τους πυρόπληκτους ή να
βάλτε όριο. Βάλτε όριο για τις µικρές επιχειρήσεις, για τους
επαγγελµατίες και όλες τις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών έως
250.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Μην το αφήνετε έτσι γενικό.
Βάλτε όριο έως 250.000 ευρώ τζίρο εργασιών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ.
Και είναι και δίκαιο να σας αναγνωρίσουµε ότι εκτός από τη µαχητικότητα, η ποίηση χαρακτηρίζει το λόγο σας και µε την αναφορά στους «Ανεµόµυλους» του ∆ον Κιχώτη και µε την εισαγωγή
που κάνατε.
Ο κ. Αθανάσιος Οικονόµου από το ΠΑΣΟΚ, από το Νοµό Ιωαννίνων έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί κάποια στιγµή νόµιζα ότι θα έπρεπε να περιµένω αρκετά
χρόνια για να γίνω Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για να πάρω
το λόγο, αλλά φαίνεται ότι πρέπει να συνηθίσω αυτήν τη διαδικασία!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς σας εύχοµαι ό,τι καλύτερο για το 2010 όπου είναι µία χρονιά που αλλάζουν πάρα
πολλά.
Αυτό, όµως, που καταλαβαίνουµε είναι ότι οι όροι µε τους
οποίους κρίνουµε και αξιολογούµε τα θέµατα έχουν πλήρως αλλάξει.
Θα µπω στον πειρασµό, εφόσον παρακολούθησα όλους αυτούς τους διαξιφισµούς, να ξεκαθαρίσω δύο πράγµατα. Όλοι
αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχει µία πίεση των οίκων αξιολόγησης
του εξωτερικού και των ντόπιων τραπεζιτών, ένα ιδιότυπο µπραντεφέρ µε την Κυβέρνηση που θέτει στην ουσία ένα απλό ερώτηµα, ποιος κάνει πολιτικό κουµάντο. Θυµίζω πως έχουµε µία
κυβέρνηση ισχυρή, µία κυβέρνηση νοµιµοποιηµένη µε τεράστιο
ποσοστό στον ελληνικό λαό, που αποσαφηνίζει ότι η Κυβέρνηση
του Γιώργου Παπανδρέου κάνει κουµάντο. Αυτή, προσπαθεί να
ισορροπήσει την αγορά, την πραγµατική οικονοµία και τα νοικοκυριά, γιατί αυτά έχουν το τεράστιο πρόβληµα της ρευστότητας,
αυτά πιέζονται έντονα από την κρίση και χρειάζονται θωράκιση οι
αντοχές τους.
Η Κυβέρνηση Παπανδρέου αλλάζει την Ελλάδα και πολλοί ξεβολεύονται και πολλοί τροµάζουν. Και ερωτώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας πού θα ήταν η Ελλάδα
µε την κυβέρνηση Καραµανλή! Και µπορούµε να φανταστούµε
όλοι που θα ήταν. ∆εν είναι κοντή η µνήµη µας.
Ένα είναι σίγουρο πως µας έµαθε η κρίση πως ο καιρός που
δοκιµάζαµε θεωρητικές προσεγγίσεις περί αυτορρύθµισης της
αγοράς έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Είναι καιρός να ακούσουµε
την ίδια την πραγµατική οικονοµία και την ίδια την αγορά. Είναι
καιρός να ακούσουµε εκείνους που αποτελούν τον κύκλο της
πραγµατικής οικονοµίας. Εκεί δίνεται η µάχη για να βγούµε από
την κρίση. Οι επαγγελµατίες, οι επιχειρήσεις, προσπαθούν να
κρατήσουν τον κύκλο εργασιών τους και ταυτόχρονα τον αριθµό
των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί και ζητούν παρέµβαση, την
αναγκαία παρέµβαση η οποία απαιτείται για να κερδίσουν τον
πολύτιµο χρόνο που χρειάζεται ώστε να αντιµετωπίσουµε τις
επείγουσες ανάγκες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Το
χρόνο που χρειάζονται για να κάνουν τις αναγκαίες προσαρµογές ώστε να έχουν θέση στο νέο µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο
σταδιακά διαµορφώνεται.
Τα πράγµατα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τουλάχιστον για όσους
κατανοούν ότι οι παραγωγικές δυνάµεις είναι µέρος της λύσης
και όχι µέρος του προβλήµατος. Και είναι αποφασισµένοι να αντισταθούν στις πιέσεις όσων στην ουσία ευθύνονται για την κρίση
και συνεχίζουν να λειτουργούν έξω από τις ανάγκες τις κοινωνίας.
Το νοµοσχέδιο αυτό, το οποίο αποτελεί µέρος ευρύτερου κυβερνητικού σχεδίου για την αναµόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας, είναι αυτό που χρειάζεται σήµερα η αγορά.
Πρώτον, για την ουσία του, που αφορά χιλιάδες µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελµατίες, συνεταιρισµούς, αγρότες και κτηνοτρόφους, που σύµφωνα µε τα σχετικά στοιχεία ως
τις αρχές του Φθινοπώρου, που είχα εγώ στη διάθεσή µου το σύνολο των επιστολών-απαιτήσεων στην κατηγορία των επιχειρηµατικών δανείων, ανερχόταν στα 11.000.000.000 ευρώ. Το ποσό
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αυτό αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής αξίας των επιχειρηµατικών δανείων. Το νοµοσχέδιο έρχεται να ρυθµίσει περίπου πάνω
από τα 5.000.000.000. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των οφειλών
προέκυψε από την τρέχουσα οικονοµική κρίση.
Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και της ύφεσης έχουν
επιφέρει σηµαντικά προβλήµατα σε µεγάλο αριθµό µικρών και
πολύ µικρών επιχειρήσεων. Τα προβλήµατα αυτά εντοπίζονται
κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας, στη µείωση του κύκλου εργασιών, τη γενικευµένη αστάθεια του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και την αβεβαιότητα για το µέλλον.
Οι τράπεζες στηρίχθηκαν από το κράτος µε χρήµατα των φορολογούµενων πολιτών πριν από ένα χρόνο. Το ίδιο έπρεπε να
είχε γίνει από τότε και µε την πραγµατική οικονοµία. Αυτό και
µέρος αυτού διορθώνει το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Παράλληλα αλλάζει το καθεστώς του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Σύµφωνα
µε τα σχετικά στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας, ο αριθµός
των τεµαχίων των σφραγισµένων επιταγών αγγίζει τα όρια της
απελπισίας. Άγγιξε το 2009 τα 3.000.000.000 ευρώ.
Με το νοµοσχέδιο δίνεται µία δεύτερη ευκαιρία στους ατυχήσαντες επιχειρηµατίες. Γίνεται ορθώς µία διάκριση ανάµεσα σε
αυτούς που συστηµατικά αθετούν τις υποχρεώσεις τους και σε
εκείνους που εξαιτίας ανυπέρβλητων εµποδίων, όπως είναι η έλλειψη ρευστότητας που οφείλεται στην ύφεση, δεν µπορούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Νοµίζω, λοιπόν, πως είναι αυταπόδεικτη η σηµασία του νοµοσχεδίου, καθώς οι ρυθµίσεις στις οποίες αναλύεται δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση
να ρυθµίσουν µε όρους ρεαλιστικούς και εφικτούς τις δανειακές
τους υποχρεώσεις.
∆εύτερον, είναι αυτό που χρειάζεται σήµερα η αγορά για τη φιλοσοφία του, γιατί αποτυπώνεται ξεκάθαρα ποια είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί η Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στη διαχείριση
της κρίσης. Προστατεύουµε πρωταρχικά εκείνους που πραγµατικά δέχονται τις µεγάλες πιέσεις από την κρίση και είναι αυτονόητο ότι έχουν περιορισµένες αντοχές.
∆εν είναι πολιτική ρητορεία, είναι σαφές. Πραγµατικά αναγνωρίζεται η κρισιµότητα της βιωσιµότητας των µικρών και πολύ
µικρών επιχειρήσεων. Πραγµατικά επιλέγεται ο δρόµος που οδηγεί σε δικαιότερη αναδιανοµή και σε εµβάθυνση των δικαιωµάτων. Κι αυτή η κεντρική επιλογή είναι βέβαιο ότι υποστηρίζεται
τόσο µε το συνολικό σχέδιο για την αναθέρµανση της οικονοµίας
όσο και µε το σύνολο των δοµικών αλλαγών που ήδη έχουν ξεκινήσει, µε στόχο την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης και
βέβαια την προστασία του καταναλωτή.
Τρίτο είναι αυτό που χρειάζεται σήµερα η αγορά, για την πολιτική του νοοτροπία.
Η Κυβέρνηση τηρεί τις δεσµεύσεις της. Αντιστέκεται και µάλιστα µέσα στις χειρότερες συνθήκες από τη Μεταπολίτευση και
µετά, στις λογικές που οδήγησαν τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Και δεν αναφέροµαι µόνο στα οικονοµικά µεγέθη, αναφέροµαι στο µοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο ξέρουµε καλά ότι
αυτό µείωσε τις πραγµατικές δυνατότητες της χώρας και απέτυχε να υπηρετήσει µε αξιοπιστία τους πολίτες και τις απαιτήσεις µιας σύγχρονης δηµοκρατίας.
Σε όλο το φάσµα των δικαιωµάτων το µεγάλο ζήτηµα της λίστας φαρµάκων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η κατάργηση της λίστας φαρµάκων είχε ως αποτέλεσµα την
κατακόρυφη αύξηση των φαρµακευτικών δαπανών από τα 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2005 στα 8.000.000.000 ευρώ το 2008 και
στα 9.000.000.000 ευρώ το 2009. Τεράστια πληγή και για τα οικονοµικά των ασφαλιστικών οργανισµών και για τα ευρύτερα και
δηµόσια οικονοµικά.
Σε αυτήν την ανεξέλεγκτη κατάσταση, που είναι προφανές ποιους εξυπηρετεί, απαντά η πολιτική της Κυβέρνησης για το φάρµακο, ξεκινώντας µε την επανεισαγωγή του καταλόγου των
συνταγογραφούµενων φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, που
είχε καταργηθεί το 2006 µε το ν.3457.
Είναι, λοιπόν, κοµβική η σηµασία της σχετικής τροπολογίας, η
οποία εντάχθηκε στο νοµοσχέδιο που συζητούµε, γιατί θέτει σταθερή τη βάση που χρειάζεται και εξασφαλίζει την προϋπόθεση
που χρειάζεται ώστε να αποφέρουν τα µέγιστα αποτελέσµατα τα
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άµεσα µέτρα της Κυβέρνησης στον τοµέα αυτό. Με λίστα φαρµάκων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και επανατιµολόγηση έξι
χιλιάδων σκευασµάτων, επιχειρείται αφ’ ενός έλεγχος της υπερκατανάλωσης των φαρµάκων και αφ’ ετέρου εξοικονόµηση 1,5
δισεκατοµµυρίων ευρώ µέσα στο 2010.
∆εν θα επεκταθώ περισσότερο, κύριε Πρόεδρε, µόνο σ’ ένα
σηµείο θα αναφερθώ ότι εκτιµάται -και το γνωρίζουν καλά οι γιατροί, συνάδελφοι που είναι µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα- πως το
µαύρο χρήµα που κυκλοφορεί στη φαρµακευτική αγορά ξεπερνά
το 1.000.000.000 ευρώ το χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο αποδεικνύουµε στην πράξη ότι κατανοούµε τις πραγµατικές συνθήκες που βιώνει η αγορά και δίνουµε τη στήριξη που χρειάζεται σε
εκείνους που πραγµατικά δέχονται τη µεγάλη πίεση. Με την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµίας και µε
τις εντασσόµενες σε αυτό τροπολογίες, δεν τασσόµαστε απλώς
υπέρ κάποιων ρυθµίσεων για την αναθέρµανση της πραγµατικής
οικονοµίας. Στην ουσία και µε δεδοµένα τα µέτωπα που διαµορφώνονται, διαλέγουµε πλευρά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Οικονόµου και για την τήρηση του χρόνου.
Ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεώργιος Βλάχος, έχει
το λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
έρχεται προς συζήτηση σε µια περίοδο που η ελληνική οικονοµία
βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Προκειµένου να ξεφύγει από
αυτή τη θέση, τα µέτρα που πρέπει να παρθούν θα πρέπει να
έχουν ως στόχο την τόνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την αύξηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Τα συµπεράσµατα από τις προηγούµενες συνεδριάσεις καταλήγουν στο ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µπορεί να βοηθήσει και να δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις. Ωστόσο δεν µπορούµε
να παραβλέψουµε και να παρακάµψουµε τις αντιρρήσεις, αντιδράσεις οι οποίες εκφράστηκαν από τους προηγούµενους φορείς κατά τη διάρκεια της ακρόασης στην επιτροπή, αλλά και από
τις τράπεζες.
Στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και όχι ηµίµετρα. Θα πρέπει η Κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη συναίνεση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
προκειµένου να υλοποιηθεί σωστά το παρόν νοµοσχέδιο. Πρέπει να υπάρξει τόνωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, άµεσα
θα έλεγα. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα πρέπει όσο το δυνατόν ταχύτερα να ανακουφίσει τους µικρούς επιχειρηµατίες και
να τους διευκολύνει, παρακάµπτοντας τις όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες στην επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.
Σίγουρα αποτελεί θετική εξέλιξη όσον αφορά την αναθέρµανση της αγοράς, το γεγονός ότι πλέον θα ρυθµιστούν και ληξιπρόθεσµες οφειλές που δηµιουργήθηκαν µετά την 1-1-2005.
Επίσης θεωρώ ότι είναι θετική η εξάµηνη παράταση που δόθηκε
από την κυρία Υπουργό. Ωστόσο οφείλω να διατυπώσω επιφυλάξεις όσον αφορά τα εξής σηµεία.
∆εν µπορεί να υπάρχουν διαφορετικά µέτρα και σταθµά γι’ αυτούς που πλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και γι’ αυτούς που
δεν πλήρωσαν. Είναι άδικο να χαρίζονται τόκοι υπερηµερίας και
ανατοκισµού για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε αυτούς που δεν
πλήρωσαν. Την ίδια ώρα όποιος ήταν συνεπής και δεν πλήρωνε,
θα πρέπει αν µη τι άλλο να επιβραβεύεται. Και το λέω αυτό, όχι
για να πω ότι δεν πρέπει να βοηθηθεί µια κατηγορία συµπολιτών
µας, αλλά γιατί πρέπει να προβλεφθούν, να υπάρξει µέριµνα για
κάποια κίνητρα επιβράβευσης κάποιων επιχειρηµατιών, κάποιων
πολιτών, οι οποίοι σεβάστηκαν τους όρους και τους κανόνες. Η
απουσία τέτοιου είδους κινήτρων θα αποθαρρύνει τους δανειολήπτες στο να αποπληρώσουν τα χρέη τους στο µέλλον.
Η οικονοµική κρίση είναι βαθύτατη. Ωστόσο φαίνεται πως αρχίζει να εξασθενεί στην Ευρωζώνη, όχι όµως και στην ελληνική
επικράτεια. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο.
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Η τόνωση της εγχώριας επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι
απαραίτητη προκειµένου να ακολουθήσουµε παρόµοια πορεία
µε αυτή των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Πιστεύουµε ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο που αφορά τις
µικρότερες βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν τηρούν βιβλία
τρίτης κατηγορίας. Η προϋπόθεση της τήρησης βιβλίων τρίτης
κατηγορίας εξαιρεί από µόνη της πολλές βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Και ερωτώ πραγµατικά: Τι θα γίνει µε αυτές τις χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν έχουν βιβλία τρίτης κατηγορίας; Αφού νοµίζω
ότι στόχος του νοµοσχεδίου είναι να στηριχτεί η µικροµεσαία επιχείρηση.
Στη συνέχεια των παραπάνω, πρέπει να αναφερθεί η αναγκαιότητα τόνωσης του εµπορίου και ειδικότερα του λιανικού εµπορίου, καθώς παρουσιάστηκε δραµατική µείωση των πωλήσεων
στο λιανικό εµπόριο, η οποία επηρέασε αρνητικά και την απασχόληση, τάση που δεν υπήρχε στο πρώτο εξάµηνο του 2009,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά στις αλλαγές του
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και τις επιταγές. Είναι προφανές πως άτοµα που θα
απεµπλακούν από τις λίστες του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», θα είναι σε θέση να
ενεργοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά. Η
ανησυχία µας πηγάζει για τον τελικό αριθµό των επωφελούµενων, από το νοµοσχέδιο αυτό, επιχειρηµατιών. Με βάση τα παραπάνω είναι εύλογο να αναρωτιόµαστε για το µέλλον των
υπολοίπων εγγεγραµµένων στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ».
Επιπρόσθετα ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι αυτό των ακάλυπτων
επιταγών και συναλλαγµατικών που κυκλοφορούν στην ελληνική
αγορά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας, το ένα ρεκόρ µετά το άλλο, σπάνε οι ακάλυπτες επιταγές στην αγορά, οι οποίες µαζί µε τις απλήρωτες
συναλλαγµατικές, ξεπέρασαν τους πρώτους έντεκα µήνες του
2009 τα 3.000.000.000 ευρώ και τα οποία είναι αυξηµένα σε
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2008, κατά ποσοστό περίπου 140%.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» για το Νοέµβριο, οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγµατικές ανήκαν σε ποσοστό,
όπως είπα, περίπου 3.000.000.000 ευρώ έναντι 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ στο αντίστοιχο διάστηµα του 2008.
Ερωτάται λοιπόν τώρα η Κυβέρνηση και η κυρία Υπουργός και
ο παριστάµενος κύριος Υπουργός: Υπάρχει µέριµνα έτσι ώστε
το φαινόµενο αυτό να αρχίσει να εξασθενεί; Τι προτίθεται να
κάνει από εδώ και στο εξής; Γιατί το πρόβληµα αυτό πρέπει όλοι
να συµφωνήσουµε ότι πρέπει να σταµατήσει. Γιατί αν συνεχιστεί
να αυξάνεται µε αυτό το ρυθµό το ύψος των ακάλυπτων επιταγών, τότε σίγουρα οδηγούµαστε, θα έλεγα, στην κατάρρευση
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Αναφορικά µε το σύστηµα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», έχουµε την άποψη ότι
πρέπει να δούµε από την αρχή και προσεκτικά το γενικό πλαίσιο
λειτουργίας του. Θα πρέπει οι προϋποθέσεις εισαγωγής και εξαγωγής των ονοµάτων από το σύστηµα αυτό να επαναπροσδιοριστούν. Τα προσωπικά δεδοµένα των φυσικών και νοµικών
προσώπων θα πρέπει να προστατεύονται αυστηρά, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του νόµου περί προσωπικών δεδοµένων, ενώ τα ίδια
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία απεµπλοκής ατόµων από τις λίστες, όταν τα τελευταία
είναι συνεπή προς τις υποχρεώσεις τους.
Η επιτυχής εφαρµογή του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου λόγω
της ιδιαιτερότητας και της βαρύτητάς του, προϋποθέτει και τη
θετική ανταπόκριση από την πλευρά των τραπεζών προκειµένου
να επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. ∆ιατυπώθηκαν έντονες
ανησυχίες από την πλευρά των τραπεζών και θα έλεγα ως ένα
βαθµό έρχεται σήµερα η γνωµάτευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να επιβεβαιώσει κάποιες ανησυχίες και να στείλει
κάποια µηνύµατα, έστω και αν οι αποφάσεις της δεν είναι δεσµευτικές για την ελληνική Κυβέρνηση. ∆εν είναι όµως απόψεις
που µπορούν να αγνοηθούν από το Υπουργείο και γενικότερα
από την Κυβέρνηση.
∆ιατυπώθηκαν, λοιπόν, αντιρρήσεις ως προς τη βιωσιµότητα
του νοµοσχεδίου, ενώ τονίστηκε ο κίνδυνος ακριβότερου χρήµατος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά µε παράλληλη µείωση της
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ποσότητας του χρήµατος που θα είναι διαθέσιµο προς δανεισµό.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει κατάλληλες εγγυήσεις, ώστε
οι τράπεζες να συνεργαστούν στην τακτοποίηση των οφειλών
των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τονώσουν την
αγορά µε δανειακά κεφάλαια, απόρροια της ενίσχυσης των
28.000.000.000 ευρώ, τα οποία έλαβαν από την κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως το νοµοσχέδιο κινείται
µεν προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο συνεργασίας των εµπλεκοµένων φορέων. Η µη σωστή συνεργασία θα οδηγήσει σε εκ διαµέτρου, σε
αντίθετα αποτελέσµατα από τα αναµενόµενα. Η Κυβέρνηση θα
πρέπει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα, όχι µόνο προς την τακτοποίηση των οφειλών, αλλά και ως προς τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, την εύρεση κεφαλαίων, προκειµένου να µπει η
ελληνική οικονοµία σε τροχιά ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτόν το λόγο εµείς λέµε ναι
στις προτάσεις που στηρίζουν την ρευστότητα, δεν µπορούµε,
όµως, να συµφωνήσουµε µε πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται
από προχειρότητα. Μία προχειρότητα που θα την ακολουθήσει η
απογοήτευση του κόσµου της αγοράς, ο οποίος τόσα πολλά περιµένει αυτήν την ώρα από την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
και γενικότερα της πολιτείας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Βλάχο.
Η συνάδελφος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας µε υποχρεώνει να
τονώσω την επιλεκτική µνήµη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
για το γεγονός ότι η πολιτική των παραποιηµένων στοιχείων, η
ψευδεπίγραφη απογραφή, αλλά και ο κλονισµός της εµπιστοσύνης των Βρυξελλών απέναντι στην Ελλάδα δεν είναι αποτέλεσµα
της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, είναι αποτέλεσµα της δικής της πολιτικής.
Είναι γεγονός ότι ο τεράστιος εκτροχιασµός του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της χώρας µας προηγήθηκε της παγκόσµιας
οικονοµικής κρίσης. Και αυτό είναι ευθύνη και αποτέλεσµα της
αδιέξοδης πολιτικής της απελθούσας κυβέρνησης. Τα νοικοκυριά έγιναν φτωχότερα, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κυριολεκτικά πάτωσαν και αναγκάστηκαν λόγω της έλλειψης
ρευστότητας να µειώσουν τον κύκλο της εργασίας τους, ενώ για
να ανταπεξέλθουν στην κρίση, αναγκάστηκαν να λάβουν µέτρα
σκληρά τόσο για τις ίδιες όσο και για τους εργαζόµενους, µαταιώνοντας επενδύσεις, µειώνοντας την παραγωγική τους δραστηριότητα, µε την ανεργία εκτινάσσεται στα ύψη. Οι τράπεζες,
οχυρωµένες πίσω από τη λευκή επιταγή των 28.000.000.000, που
εξέδωσε η Νέα ∆ηµοκρατία, καχύποπτες για το µέλλον της οικονοµίας, ανοίγουν δύσκολα τις στρόφιγγες δανεισµού, µε αποτέλεσµα η κίνηση κεφαλαίων στην αγορά να είναι σχεδόν
ανύπαρκτη.
Και ενώ η αγωνία κορυφώνεται, αγωνία καταναλωτών και επιχειρηµατικού κόσµου, το ΠΑΣΟΚ εισαγάγει ένα σύγχρονο νοµοθέτηµα, απαλλαγµένο από αγκυλώσεις του παρελθόντος,
προσαρµοσµένο στη σύγχρονη, κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα, απλοποιηµένο αλλά και ουσιαστικό, προσανατολισµένο στην οικονοµική λογική, στην κοινωνική ειρήνη, στις
κοινωνικές ανάγκες, στην πραγµατική οικονοµία. Οι αλλαγές που
προωθεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ λειτουργούν προληπτικά προς
προστασία της πραγµατικής οικονοµίας, µε µία διαδικασία προβλέψιµη και διαφανής, όπου θα απαγορεύονται οι καταχρήσεις
του θεσµού της αναγκαστικής εκτέλεσης µέσω κακόπιστων χειρισµών.
Είναι κοινός τόπος ότι, προκειµένου να εξυγιανθούν τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας, απαιτούνται
µέτρα που θα ενισχύσουν την ρευστότητα στην αγορά. Γι’ αυτόν
το λόγο τίθεται στο επίκεντρο των ρυθµίσεων η στήριξη των επι-
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χειρήσεων, των επαγγελµατιών, των αγροτών, των οµάδων παραγωγών, ώστε να διατηρήσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την ενεργή συµµετοχή τους
στην οικονοµική ζωή, χωρίς να γίνεται συστηµατική διάκριση των
δανείων και χρεών τους, αρκεί ένας δανειστής να είναι τράπεζα
ή άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Και αυτό προς άρση κάθε αµφισβητήσεως και σκόπιµης παραποίησης που επιχειρείται να
προβληθεί στην κοινή γνώµη.
Οι διατάξεις του σχεδίου νόµου δίνουν τη δυνατότητα σε επαγγελµατίες, αγρότες, µισθωτούς, οµάδες παραγωγών, συνταξιούχους, καταναλωτές σε ευρεία έννοια, σε επιχειρήσεις, νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες κάθε φύσεως που έχουν
περιέλθει σε δυσχερή οικονοµική θέση λόγω των ληξιπρόθεσµων
οφειλών τους να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις,
να ανασάνουν, να καλύψουν τις ανάγκες τους, να επαναπροσδιορίσουν το πιστοληπτικό τους δικαίωµα, τις προτεραιότητές
τους, να συνεχίσουν την επιχειρηµατική τους δράση, να συνεχίσουν να είναι µέλη µιας σταθερά αναπτυσσόµενης κοινωνίας. Η
θέσπιση των νέων ρυθµίσεων αποτελεί, λοιπόν, µία κοινωνική
υποχρέωση όλων µας και µια χείρα βοήθειας προς τους οφειλέτες, θέτοντας φραγµούς σε αδικαιολόγητους και µακροχρόνιους
αποκλεισµούς των οφειλετών από την οικονοµική ζωή του τόπου.
Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος ρυθµίζονται οφειλές επιχειρήσεων και επαγγελµατιών προς τις τράπεζες και λοιπά,
πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και θέµατα που αφορούν στην επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, ενώ στο δεύτερο µέρος ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υποβολή
αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν.
3299/2004.
Με το άρθρο 7 του νοµοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο
οποίο έχει επιβληθεί στέρηση τέτοιων συναλλαγών, εφόσον
υπάρχει τριτεγγυητής.
Με το άρθρο 9 προβλέπονται ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υποχρεωτικώς να σέβονται τις διατάξεις του νόµου και τους οφειλέτες.
Πράγµατι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωµοδοτεί, διότι
το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί µία υπεισέλευση στο νοµισµατικό
σύστηµά τους και βεβαίως θα πρέπει να εφαρµόζονται οι νόµοι,
εφόσον επηρεάζουν σηµαντικά τη σταθερότητα των χρηµατοδοτικών αυτών οργανισµών και χρηµαταγορών. ∆εν παύει, όµως,
αυτή η απόφαση να είναι γνωµοδοτική.
Με το παρόν νοµοσχέδιο εξασφαλίζεται η νοµιµότητα της υποχρεωτικότητας της επιβολής αυτής της ρυθµίσεως στις τράπεζες. Το άρθρο 361 του Αστικού Κώδικα εκδηλώνει την αρχή της
οικονοµικής ελευθερίας, καθιερώνει δηλαδή το δικαίωµα του
ατόµου να διαµορφώνει προσωπικές και περιουσιακές επιλογές,
σχέσεις, µε την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει το νόµο, εφόσον υπάρχει συµφωνία µε τα χρηστά ήθη και δεν υπερβαίνει τον
κοινωνικό και οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μία τραπεζική συναλλαγή σηµαίνει µία δηµιουργία σχέσης
εµπιστοσύνης, από την οποία πηγάζουν δικαιώµατα που αφορούν ναι µεν την προστασία του πολίτη και της τράπεζας, αλλά
εν όψει της αρχής της αµοιβαιότητας επιβάλουν την προστασία
του οφειλέτη από συµβουλευτική παροχή οδηγιών της τράπεζας
προς αυτόν και για την αποφυγή τελέσεως επικινδύνων τραπεζικών πράξεων, εφόσον προοιωνίζεται κάποια παροχή και ακµαιότητα του οφειλέτη. Και αυτό δεν πρέπει να παραβιάζεται µε
κακόπιστους χειρισµούς αναγκαστικών εκτελέσεων.
Η νοµοθετική αυτή ρύθµιση, η οποία παρεµβαίνει στη συµβατική αυτή σχέση, αποτελεί ένα εξαιρετικό δίκαιο και πρέπει πράγµατι να προστατεύει την αρχή της ισότητας, της ασφάλειας των
συναλλαγών, να καλλιεργεί αυτήν τη θέση της εµπιστοσύνης. Και
αυτό ακριβώς κάνει το παρόν νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σύµφωνα µε αυτήν την επεξεργασία των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και τη βελτίωσή του, κονταί-
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νουν οι χρόνοι από τους οποίους βγαίνει ο οφειλέτης από τον
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και µπορεί και παίρνει το βιβλιάριο των συναλλαγών
του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το σπουδαίο, όµως, και η σηµαντική πρωτοβουλία σ’ αυτό το
νοµοσχέδιο είναι η δυνατότητα, µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, στον οφειλέτη να µπορεί να επικαλείται τη µη εµφάνιση, σε αρχεία δεδοµένων, οικονοµικής του συµπεριφοράς
που διατηρούν πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, όταν έχει
ασκηθεί εναντίον του αγωγή η υπέρ αυτού ανακοπή κατά διαταγή της πληρωµής, εφόσον πιθανολογείται η ανυπαρξία της
οφειλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα νοµοσχέδιο, που πράγµατι προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε,
τελειώνω.
Είναι ένα νοµοσχέδιο, που πράγµατι κάνει πράξη τις προεκλογικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που τονώνει την αγορά, τονώνει τη ρευστότητα και αναθερµαίνει την οικονοµία. Είναι ένα νοµοσχέδιο,
λοιπόν, που πηγαίνει σε ορθή κατεύθυνση και γι’ αυτό το λόγο το
υπερψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ την κ. Τσόνογλου-Βυλλιώτη.
Ο συνάδελφος Βουλευτής Χίου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο αυτό συµπίπτει µε τη συµπλήρωση των πολυδιαφηµισµένων, πολύπαθων, θα έλεγα εγώ, εκατό ηµερών διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, µιας περιόδου κατά την οποία
διαµορφώθηκε και στις εγχώριες αλλά και στις ξένες αγορές ένα
κλίµα, τα αποτελέσµατα του οποίου τα βλέπουµε καθηµερινά.
Ένα κλίµα, που δεν κατόρθωσε να βάλει µπροστά την αναπτυξιακή µηχανή, όπως ακούσαµε το πρωί από τον κ. Γείτονα, να
προτρέπει την Κυβέρνηση να το κάνει. Ένα κλίµα, που δεν κατόρθωσε να προκαλέσει αναπτυξιακό κλυδωνισµό τεράστιας
έντασης, σύµφωνα µε ένα ενδιαφέρον άρθρο που διάβασα στην
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και το υπογράφει ο κ. Σκανδαλίδης. Ή τέλος,
ένα κλίµα που δεν κατόρθωσε να αναθερµάνει την οικονοµία, για
να είναι ηπιότερο, σύµφωνα µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις του
ΠΑΣΟΚ.
Σηµειώστε στο σηµείο αυτό ορισµένες από τις εξαγγελίες που
ακούσαµε, συνηθισµένες εξαγγελίες που συνοδεύουν την ανάληψη της ηγεσίας ενός Υπουργείου από κάθε Υπουργό, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το θέµα της ενίσχυσης της ρευστότητας στην
οικονοµία.
Ξεκινώ µε τον αναπτυξιακό νόµο. Ακούσαµε ότι θα ισχύει µέχρι
31-12-2009. Με µια νοµοτεχνική βελτίωση παρατείνεται µέχρι τις
29 Ιανουαρίου αλλά δεν ακούσαµε σε τι θα συνίσταται η βελτίωση. Το µόνο πράγµα που είπε η Κυβέρνηση είναι ότι θα συνδέσει τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης µε τις επιχορηγήσεις.
Τίποτε άλλο.
∆εύτερον, τα δηµόσια έργα. Ακούσαµε ότι θα αναµορφωθεί
το θεσµικό πλαίσιο για την παραγωγή δηµοσίων έργων στη χώρα
µας. Με ποιες βασικές αρχές; Η µόνη λέξη που άκουσα εγώ είναι
διαφάνεια και µάλιστα στο σχετικό δελτίο Τύπου του αρµόδιου
Υπουργού, η διαφάνεια θα επιτευχθεί µε διαβούλευση των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου και των εργοληπτικών εταιρειών. ∆ηλαδή η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε –για να αναφερθώ σε µία- θα µας
πει πώς θα γίνει πιο διαφανής η παραγωγή των δηµοσίων έργων
στη χώρα µας.
Τρίτο παράδειγµα, η διαχείριση του ΕΣΠΑ. Ακούσαµε ότι θα
γίνουν βελτιώσεις, ότι θα κατατεθούν στη Βουλή τον Ιανουάριο,
βελτιώσεις, απλουστεύσεις. Πείτε µας µια συγκεκριµένη απλού-
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στευση και βελτίωση, η οποία θα δηµιουργήσει αυτόν τον αναπτυξιακό κλυδωνισµό µεγάλης έντασης που επιθυµεί ο κ. Σκανδαλίδης ή όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Ένα επόµενο θέµα και τελευταίο είναι η τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Εγώ προσωπικά ακούω για τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων, για αναθεώρηση του
αναπτυξιακού σχεδιασµού κ.ο.κ., αλλά το µόνο που κατόρθωσα
να συγκρατήσω είναι η «πράσινη» ανάπτυξη. Πείτε µας, λοιπόν,
τι θα γίνει µε αυτό το θέµα. Για παράδειγµα, το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε ολοκληρώσει ένα πρόγραµµα 400.000.000 ευρώ για
την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων. Προχθές ακούσαµε,
ύστερα από δυο µήνες µε παλινωδίες, ότι τελικά βρέθηκαν τα
χρήµατα. Πώς βρέθηκαν τα χρήµατα αφού δεν έγινε αναθεώρηση των προγραµµάτων; Βρέθηκαν 100.000.000 ευρώ. Πώς
βρέθηκαν; Μάλλον η Κυβέρνηση ανακάλυψε τις ευελιξίες που
προσφέρουν οι κοινοτικοί κανονισµοί σε ό,τι αφορά τις υπερδεσµεύσεις, όπως λέµε, σε τεχνικούς όρους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν γίνουν όλα αυτά –γιατί εδώ
φαίνεται ότι η Κυβέρνηση δεν έχει επίγνωση χρόνου- θα είναι
πολύ αργά για τη ρευστότητα. Ήδη οι καταθέσεις αποσύρονται
από τη χώρα µας. Αλλά θα είναι και αργά για τις απορροφήσεις
πολύτιµων πόρων, που η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας διασφάλισε το ∆εκέµβριο του 2005.
Κύριε Πρωτόπαπα, δεν νοµίζω ότι είναι το ΕΣΠΑ εκείνο που
«κοιµάται». Μάλλον η Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται µε διαφορετικό
τρόπο το χρόνο, για να µην πω τον «ύπνο».
Επί της αρχής τώρα του νοµοσχεδίου, ο περιορισµός των επιπτώσεων της κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση αν και τα όρια µεταξύ όσων
πραγµατικά επλήγησαν από την οικονοµική κρίση και των κακοπληρωτών είναι δυσδιάκριτα. Αυτό, άλλωστε, το είπε και η ΟΚΕ,
καλώντας την Κυβέρνηση να αναζητήσει τη χρυσή τοµή µεταξύ
των δυο αυτών καταστάσεων.
Θέλω, όµως, εδώ να επισηµάνω ότι το νοµοσχέδιο αυτό διακρίνεται από µια προχειρότητα. Το είπαµε και στην επιτροπή. ∆εν
έχετε εκπονήσει καµµία κλαδική ή χωρική µελέτη που να σας
υποδεικνύει πώς θα διαρθρώσετε τα µέτρα για τη βελτίωση ή για
την ενίσχυση της ρευστότητας στην περιφέρεια. Αυτό σε ό,τι
αφορά στην άσκηση περιφερειακής πολιτικής, είναι απαράδεκτο.
Και εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να παρακαλέσω θερµότατα
τη δέσµευση τη δική σας ή της κ. Κατσέλη σήµερα ή αύριο, έτσι
ώστε, στα επόµενα νοµοσχέδια που θα φέρει το Υπουργείο σας,
να υπάρχει ξεκάθαρα η διάκριση σε ό,τι αφορά το χωρικό επίπεδο. ∆εν είναι δυνατόν να σχεδιάζουµε οριζόντια µέτρα λες και
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε όλη την
επικράτεια είναι ακριβώς τα ίδια.
Τώρα θέλω να σταθώ σε δυο υποδείξεις που βρίσκω ότι είναι
αρκετά ενδιαφέρουσες και τις έκανε η ΟΚΕ στη γνώµη που εξέδωσε πρόσφατα. Πρώτ’ απ’ όλα είναι η ενηµέρωση των οφειλετών πριν διαβιβαστούν τα δεδοµένα σχετικά µε τις οφειλές τους
σε τρίτους και δεύτερον, το τι θα γίνει όταν οι τόκοι δεν έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες, αλλά η τράπεζα τους εµφανίζει
στα αποτελέσµατά της και φορολογείται γι’ αυτούς. Νοµίζω ότι
µέσα στο νοµοσχέδιο δεν βρίσκουµε απάντηση σχετικά µε αυτό.
Θα ήθελα, κλείνοντας, να πω ότι ο στόχος αυτού του νοµοσχεδίου δεν είναι η παρέκκλιση από τους διεθνείς πιστωτικούς
κανόνες. Είναι η παροχή ευελιξίας για την υπέρβαση της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης. Και εδώ θα έπρεπε να αιτιολογήσετε περισσότερο την επιλογή του 2005 ως έτους έναρξης της
ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στις τροπολογίες που καταθέσατε, αυτές
αντιλαµβάνοµαι ότι προέκυψαν σε συνέχεια της υποβολής του
σχεδίου νόµου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθώντας να δηµιουργήσουν µια ισορροπία αν θέλετε, την οποία βέβαια κατέστρεψε η σηµερινή ανάρτηση της γνωµοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ιστοσελίδα της, για την
οποία φαντάζοµαι ότι και ο πρώην Υπουργός κ. Χατζηδάκης
έκανε µια εκτεταµένη αναφορά.
Θέλω να πω εδώ ότι, µε τις τροπολογίες αυτές, για παράδειγµα στο άρθρο 1 παράγραφος 4, απαλείφθηκε η διαγραφή
τόκων υπερηµερίας και ανατοκισµού σε περίπτωση που ο οφει-
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λέτης αποπληρώσει το µισό της οφειλής.
Τώρα δυο τελευταίες επισηµάνσεις. Η πρώτη έχει να κάνει µε
τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα. Εδώ επισηµαίνω ότι η έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρει πρώτον την αύξηση δαπάνης για τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα που θα
µπουν αργότερα στον κατάλογο και δεύτερον, τις υψηλότερες
τιµές στις οποίες θα διατίθενται, από τα φαρµακεία, τα ιδιοσκευάσµατα για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελευταία τροπολογία σε ό,τι αφορά στον ΟΛΠ. Το είχαµε πει
και στην επιτροπή. Εγώ προσωπικά είµαι αντίθετος µε τη χρήση
πόρων από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για την επιδότηση έργων που θα κατασκευάσει µια εταιρεία όπως ο ΟΛΠ,
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, που µπορεί κάλλιστα να τα πληρώσει µόνη της. Και δεύτερον, δεν καταλαβαίνω ποιες είναι οι
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος που προσφέρει το
λιµάνι του Πειραιά.
Κλείνω µε αυτά που άκουσα από τον κ. Παπουτσή, κάποιους –
ας µου επιτραπεί ο όρος- «λεονταρισµούς» σε ό,τι αφορά την
αντιµετώπιση κρίσεων από διεθνείς οργανισµούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ πολύ. Θα έχω πρόβληµα µε τους άλλους συναδέλφους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θυµάµαι πάρα πολύ καλά τον κ. Παπουτσή να είναι Επίτροπος
και εγώ να είµαι στέλεχος αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να έχω συντάξει επιστολή που απέστειλε στην τότε κυβέρνηση, σχετικά µε το έργο ζεύξης
Ελλάδας-Ιταλίας µε ηλεκτρικό καλώδιο. Πολύ αυστηρή επιστολή
και µάλιστα στην κυβέρνηση, την οποία σήµερα υπηρετεί απ’
αυτήν εδώ τη θέση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Μουσουρούλη.
Ακολουθεί ο Βουλευτής ∆ωδεκανήσου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ.
Γεώργιος Νικητιάδης και αµέσως µετά να ετοιµάζεται ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εύχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή χρονιά σε όλους
σας.
Θα µου επιτραπεί ένα µικρό σχόλιο σε όσα είπε ο προλαλήσας συνάδελφος σε σχέση µε το σχόλιο του συναδέλφου του κ.
Πρωτόπαπα για το ΕΣΠΑ που «κοιµόταν». Ας δεχθούµε ότι δεν
«κοιµόταν». Βρισκόταν, όµως, σε µια µακρά χειµερία νάρκη. Γιατί
αλλιώς πώς να εξηγήσουµε ότι από τα 22.000.000.000 στο 1/3
του χρόνου που παρήλθε, απορροφήθηκαν µόνο 800.000.000;
Εµείς τους αριθµούς παίρνουµε, αυτούς υπολογίζουµε και έτσι
προφανώς και ο κ. Πρωτόπαπας σχολίασε ότι «κοιµόταν» το
ΕΣΠΑ.
Φαίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είναι καθόλου
εύκολο να τα βρούµε ακόµα και όταν τα βρίσκουµε. ∆ηλαδή, πώς
να εξηγήσω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου συµφωνεί µε το πνεύµα και τη φιλοσοφία του συζητουµένου νοµοσχεδίου και παρά ταύτα, ακούµε ξαφνικά τον κ. Μαρκόπουλο να
λαµβάνει το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για να δευτερολογήσει εκτάκτως και κατ’ εξαίρεση, κάτι που δεν συµβαίνει
όταν γίνεται η συζήτηση επί της αρχής, για να µας πει τι;
Να µας πει ότι τα λαγωνικά του στην Αίθουσα 227, δηλαδή εκεί
που συνεδριάζει ο Κ.Τ.Ε. Οικονοµίας του ΠΑΣΟΚ, εντόπισαν, ανακάλυψαν µέσω δηµοσιογράφων ότι η κ. Βάσω Παπανδρέου διατύπωσε κάποιες ενστάσεις για το ΕΣΠΑ, ότι διατυπώθηκαν
κάποιες άλλες ενστάσεις για το αφορολόγητο. Τι να µας πει, δηλαδή, ο κ. Μαρκόπουλος; Να µας πει, δηλαδή, γιατί συζητάµε,
γιατί εκφράζουµε ελεύθερα τις απόψεις µας, γιατί είναι ζωντανός
οργανισµός η κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑΣΟΚ; Αυτή είναι η
ένσταση του κ. Μαρκόπουλου και δεν την αντιληφθήκαµε; Πραγµατικά, δηλαδή, δεν κατάλαβα γιατί ο κ. Μαρκόπουλος έκανε όλη
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αυτή την παρέµβαση, για να µας πει να µη µιλάµε; Για να µας πει
τέρµα η διαβούλευση; Γιατί αυτό είπε εδώ πέρα, «αρκετά διαβουλευτήκατε». Αυτή είναι η φιλοσοφία της Νέας ∆ηµοκρατίας
και η φιλοσοφία που φέρει στην Αίθουσα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, «σταµατήστε να διαβουλεύεστε και αποφασίστε»;
Όχι, δεν θα σταµατήσουµε να διαβουλευόµαστε, δεν θα σταµατήσουµε να ακολουθούµε τη δηµοκρατική διαδικασία που επιβάλλει η δική µας συνείδηση. Όταν και όποτε κληθεί να
κυβερνήσει ξανά η Νέα ∆ηµοκρατία, ας σταµατήσει τη διαβούλευση, ας αποφασίζει και ας διατάζει. Εµείς θα συνεχίσουµε τη
διαβούλευση.
Και να µας λέει ο κ. Μαρκόπουλος ότι από τους δηµοσιογράφους πληροφορήθηκε τα όσα γίνονται, όταν το ΠΑΣΟΚ πριν
ακόµα έρθει οποιοδήποτε νοµοσχέδιο, αναρτά στο διαδίκτυο της
προτάσεις, έρχεται και τις συζητάει και γίνεται διπλή, τριπλή, τετραπλή συζήτηση σε κάθε νοµοσχέδιο. Και ξαφνικά ανακαλύπτει
από τους δηµοσιογράφους; Και όταν γίνονται κάποιες αλλαγές,
να µας λέει ο κ. Μαρκόπουλος ότι ξαφνικά φέρνουµε τις αλλαγές. ∆ηλαδή, δεν πρέπει να ακούσουµε τη φωνή του λαού, τη
φωνή των φορέων και να κάνουµε αλλαγές και πρέπει να τον
προειδοποιήσουµε για το πότε θα τις κάνουµε; Ειλικρινά δεν κατάλαβα το λόγο της παρέµβασης αυτής και δεν αντιλαµβάνοµαι
για ποιο λόγο έγινε αυτή η διαφοροποίηση, αν όχι για καθαρά
κοµµατικά οφέλη. Και το ίδιο πραγµατικά –επειδή είναι εδώ και ο
συνάδελφος κ. Γεωργιάδης- δεν κατάλαβα γιατί αυτή η αιχµηρότατη επίθεση στο ζήτηµα της ιθαγένειας, στο ζήτηµα των ατοµικών δικαιωµάτων.
Κύριε συνάδελφε, η ιθαγένεια είναι µία έννοια ευρύτατη που
περιλαµβάνει σωρεία ατοµικών δικαιωµάτων. Μην ενίστασθε, λοιπόν, εσείς εδώ πέρα και λέτε ότι «από πού και ως πού η ιθαγένεια
ατοµικό δικαίωµα»; ∆εν είναι εννοιολογικά αυτή καθ’εαυτή ως έννοια ατοµικό δικαίωµα, αλλά η ιθαγένεια περιλαµβάνει δεκάδες
ατοµικά δικαιώµατα. Και όταν λέµε ότι η ιθαγένεια είναι ατοµικό
δικαίωµα που µπορεί να διεκδικήσει κάποιος, είναι προφανές ότι
εννοείται πως διεκδικεί δεκάδες ατοµικά δικαιώµατα διά της διεκδίκησης του δικαιώµατος της ιθαγενείας. Άρα, νοµίζω ότι ήταν
επιθετική, άκρως αιχµηρή η άποψη που καταθέσατε.
Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός της χώρας θα απαντήσει όποτε
εκείνος κρίνει σκόπιµο για οποιοδήποτε ζήτηµα. ∆εν µπορείτε να
απαιτείτε εσείς, να απαντήσει όποτε εσείς θέλετε. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να έχει την ευχέρεια, όποτε ο ίδιος κρίνει, να
επιλέξει το χρόνο και να επιλέξει και την απάντηση που θα δώσει.
Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την αγωνία του ΛΑΟΣ να αναδείξει το ζήτηµα του νοµοσχεδίου για την ιθαγένεια και τους µετανάστες ως το κορυφαίο πολιτικό ζήτηµα της χώρας. Πραγµατικά,
όµως, πρέπει να καταλάβουµε και ειλικρινώς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εγώ θέλω να κρούσω, παραλλήλως µε όσους άλλους το έχουν κάνει µέχρι τώρα, τον κώδωνα του κινδύνου για το
πού βρίσκεται η οικονοµία µας, ότι το κορυφαίο ζήτηµα είναι να
ξεφύγουµε από τα αδιέξοδα στα οποία έχουµε οδηγηθεί µε την
οικονοµική κρίση που διέρχεται η χώρα.
Όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κάνει κάποιες παρατηρήσεις, είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα είναι γνωµοδοτικό όργανο και δεν είµαστε υποχρεωµένοι να την εισακούσουµε. Αλλά δεν µπορούµε και να την αγνοήσουµε. Είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα είναι ο κεντρικός τραπεζικός οργανισµός που καθοδηγεί το τραπεζικό σύστηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ηλαδή, τι
θα πούµε; Θα πούµε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι αυτά
που λες, εγώ τα παραγνωρίζω εντελώς; ∆εν µπορεί να µην τα λάβουµε υπ’ όψιν µας.
Κυρία Υπουργέ, θέλω να επιστήσω τον κίνδυνο στο ζήτηµα µε
τους ενήµερους δανειολήπτες. Εκεί πρέπει ίσως να το δούµε
λίγο πιο προσεκτικά, διότι µία τέτοια διάταξη ενδεχοµένως να
προκαλέσει προβλήµατα στις ίδιες τις τράπεζες. Το έχετε δει
προφανώς, το έχετε µελετήσει, αλλά δεν είναι κάτι που µπορούµε να το παρακάµπτουµε χωρίς δεύτερη συζήτηση.
Να πούµε τώρα για την ουσία. Κακά τα ψέµατα, η Νέα ∆ηµοκρατία κυβερνούσε όταν ήρθε η κρίση, µπορούσε να ψηφίσει νοµοσχέδια, µπορούσε να φέρει προτάσεις στη Βουλή και δεν το
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έκανε. Το κάνουµε εµείς. Και χαιρόµαστε που έρχεται και αποδέχεται επί της αρχής τις δικές µας προτάσεις. ∆εν θα µπορούσε
να είναι αλλιώς. Είναι προφανές ότι ο καθένας από σας, κύριοι
συνάδελφοι, γνωρίζει την αγωνία του επιχειρηµατία, ο οποίος
δεν µπορεί να ξεπεράσει τα οικονοµικά αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται. Είναι προφανές ότι όλοι σας έχετε ζήσει την αγωνία του
δανειολήπτη, ο οποίος δεν µπορεί να πληρώσει τις οφειλές του.
Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι δεν µπορούσατε να µην
αποδεχθείτε τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου. Και είναι προφανές
επίσης ότι αντιλαµβάνεστε πως θα είχατε ζηµία αν ερχόσασταν
εδώ και λέγατε ότι εµείς δεν µπορούµε να αποδεχθούµε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες.
Επειδή ήδη παρήλθε ο χρόνος, θα πω µόνο τούτο το οποίο
θεωρώ σηµαντικό, παρά το ότι όλα έχουν αναφερθεί µέχρι σήµερα από τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Η δυνατότητα του
δανειολήπτη να λαµβάνει ασφαλιστικά µέτρα προκειµένου να
προλάβει τον κίνδυνο είναι κάτι που πραγµατικά τιµά το Κοινοβούλιο, τιµά το ΠΑΣΟΚ, τιµά την Υπουργό που το έφερε προς
ψήφιση και είναι κάτι που θα δώσει διέξοδο σε τεράστιες αδικίες
που έχουν συντελεστεί στο παρελθόν και θα µπορούσαν να συντελεσθούν και στο µέλλον.
Ξέρετε τι σηµαίνει να σφραγίζεται κατά λάθος µία επιταγή και
να χαντακώνουµε έναν επιχειρηµατία; Ξέρετε τι σηµαίνει να
σφραγίζεται µία επιταγή ή να περνάει κάποιος µε δυσµενή χαρακτηριστικά στην τράπεζα και να µην έχει τη δυνατότητα να
προλάβει τον κίνδυνο; Νοµίζω ότι ειδικώς η διάταξη µε τα ασφαλιστικά µέτρα είναι καινοτόµα και πραγµατικά αξίζει συγχαρητηρίων επαναλαµβάνω η Υπουργός...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε τώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ: Εγώ θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας τούτο: Μοιάζει να είσαστε «τραβάτε µε και ας κλαίω». Έρχεστε, συµφωνείτε µε το νοµοσχέδιο, αλλά φέρνετε όλες τις
αντιρρήσεις σας, διότι προφανώς δεν µπορείτε να αναγνωρίσετε
ότι φέραµε ένα νοµοσχέδιο που είναι σύµφωνο µε τις επιθυµίες
του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): ∆εν ολοκληρώνετε
όµως, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ: Φέραµε ένα νοµοσχέδιο που οδηγεί
σε διέξοδο και θα έπρεπε αντί να κλαίτε, να χειροκροτήσετε.
Εµείς σας καλούµε, έστω και τώρα, να προχωρήσετε σε µία
γενναία πράξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ
τον κ. Νικητιάδη.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Σταϊκούρα, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης
έχει το λόγο επί προσωπικού.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, επειδή ανεφέρθη ο κ. Νικητιάδης στο ΛΑΟΣ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αυστηρά ένα λεπτό,
κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ -Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το συνάδελφο κ. Νικητιάδη για την αναφορά. Είναι επιτέλους ώρα να κάνουµε µία σοβαρή ιδεολογική συζήτηση στην
Αίθουσα γι’ αυτά που ταλανίζουν τον τόπο.
Και τώρα, να σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι και εµείς είπαµε
ότι έχουµε θετική διάθεση γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Και µάλιστα
επισηµάναµε τον ίδιο ακριβώς κίνδυνο που επισηµάνατε και σεις
ως προς το άρθρο 2 για τους ενήµερους οφειλέτες. Και είδαµε
ότι εφόσον µέχρι το τέλος της αυριανής συνεδριάσεως και την
αναλυτική κατ’ άρθρο συζήτηση, πεισθούµε ότι έχουν ληφθεί τα
αναγκαία µέτρα, η κυβέρνηση θα λάβει τη θετική µας ψήφο.
Όµως, το ζήτηµα της αλλαγής του Κώδικος Ιθαγενείας, κινδυνεύει να δηµιουργήσει τόσο µεγάλη κοινωνική αναστάτωση
στην Ελλάδα και τόσο µεγάλη σύγκρουση, που κάθε µέτρο για να
περάσουµε την οικονοµική κρίση, θα πάει στράφι. Αυτή είναι η
βασική θέση του ΛΑ.Ο.Σ.
Θα µου επιτρέψετε κλείνοντας, επειδή είστε έγκριτος νοµικός
-και δεν επιτρέπεται ένας έγκριτος νοµικός µέσα στην Αίθουσα
της Βουλής των Ελλήνων να µπερδεύει την ιθαγένεια µε την έν-
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νοια του ατοµικού δικαιώµατος-να πω το εξής. Είναι απολύτως
προφανές και το ξέρετε πολύ καλά, κύριε συνάδελφε, ότι δεν
είναι ατοµικό δικαίωµα η ιθαγένεια. Άλλωστε –και αυτό είπα και
δεν απαντήσατε, προφανώς σκοπίµως- εάν ήταν τέτοιο, δεν θα
µπορούσε ποτέ ένα κράτος ευρωπαϊκής ενώσεως όπως η Ιρλανδία, να διοργανώσει και να εκτελέσει δηµοψήφισµα για ατοµικό
δικαίωµα. Θα είχε παραβιάσει όλες τις ευρωπαϊκές συνθήκες.
Άρα, η δικαιολογία που εξεφράσθη σήµερα από τον κύριο
Πρωθυπουργό για να αποφύγει την κρίσιµη ερώτηση, γιατί το
ΠΑΣΟΚ δεν κάνει δηµοψήφισµα, αν και ο ίδιος πολλές φορές έχει
δηλώσει ότι είναι υπέρ των δηµοψηφισµάτων, είναι έωλη και
µέχρι τη συζήτηση της προ Ηµερησίας ∆ιατάξεως που κατέθεσε
ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ για το µεταναστευτικό στη Βουλή, τον
καλούµε να βρει µία καλύτερη δικαιολογία. Γιατί αν επιµείνει σε
αυτή θα γελάει όλος ο νοµικός κόσµος της Ευρώπης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ τον
κ. Γεωργιάδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
για τριάντα δευτερόλεπτα. Παραποιούνται αυτά που είπα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Νικητιάδη,
δύο λεπτά. Άκουσα και τους δύο. Και οι δύο αναφέρεστε σε ένα
θέµα το οποίο είναι εκτός του θέµατος του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα. ∆έχθηκα αυτά που λέτε. Άκουσα προσεκτικά
εσάς που είπατε ότι, πράγµατι, δεν πρόκειται για ατοµικό δικαίωµα. Έχουν καταγραφεί αυτά, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος
να γίνεται διάλογος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ: Εντάξει, αφού µε καλύπτετε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Σταϊκούρας από του Βήµατος για επτά λεπτά
και να ετοιµάζεται ο Βουλευτής Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµήτριος Βαρβαρίγος.
Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παγκόσµια οικονοµική κρίση, που είναι η σοβαρότερη µεταπολεµικά, έπληξε και συνεχίζει να πλήττει την ελληνική οικονοµία. Η
οικονοµική δραστηριότητα έχει επιβραδυνθεί, τα πραγµατικά εισοδήµατα συρρικνώνονται, η ανεργία έχει αυξηθεί, νοικοκυριά
και επιχειρήσεις συµπιέζονται. Οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν
έλλειµµα ρευστότητας, ανασφάλεια στις συναλλαγές, υποχώρηση του κύκλου εργασιών, συµπίεση της καθαρής χρηµατοοικονοµικής θέσης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο τέλος του Νοεµβρίου του 2009
σύµφωνα και µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο αριθµός των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε σε δεκαεννιά χιλιάδες
εκατό τεµάχια. Επίσης, ενδεικτικά ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων των πιστωτικών ιδρυµάτων αυξήθηκε στο 6,8% τον Ιούνιο του 2009 από 5% το
∆εκέµβριο του 2008 κυρίως λόγω των δανείων προς τις επιχειρήσεις.
Σε ένα τέτοιο οικονοµικό περιβάλλον η πολιτεία οφείλει να
λαµβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ροής των πιστώσεων προς την αγορά, αλλά και για την αναθέρµανση της οικονοµίας. Η προηγούµενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας, είχε προβεί σε σχετικές πρωτοβουλίες, όπως ήταν
η ενίσχυση της εγγύησης των καταθέσεων, η προστασία των δανειοληπτών, η ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας, κυρίως
µέσα από τη διοχέτευση 28.000.000.000 ευρώ στο τραπεζικό σύστηµα, αλλά και της ενεργοποίησης του ταµείου εγγυοδοσίας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, πρωτοβουλίες που
εναρµονίζονταν στη φιλοσοφία τους και ευθυγραµµίζονταν στις
δράσεις τους µε τα αντίστοιχα σχέδια παρέµβασης που είχαν
ανακοινώσει και οι λοιπές οικονοµίες της Ευρωζώνης.
Η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης επί της
αρχής κινείται στην ίδια σωστή επιθυµητή κατεύθυνση. ∆ιευκολύνει την πρόσβαση φυσικών και νοµικών προσώπων στον τραπεζικό δανεισµό. Χαλαρώνει τα κριτήρια επεξεργασίας
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς. Επιζητά την ανταπόκριση του τραπεζικού συστήµατος στις ανάγκες της αγοράς µετά
και την πρόσφατη ένεση ρευστότητας στην οποία προέβη η πο-
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λιτεία προς τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Οφείλουµε όµως µετά και από τη σηµερινή διατύπωση γνώµης επί των νοµοθετικών διατάξεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και πέρα από τις διαδικαστικές ενστάσεις που η συγκεκριµένη τράπεζα διατυπώνει να κάνουµε τις εξής επισηµάνσεις.
Πρώτη επισήµανση. Η επέκταση της ρύθµισης χρεών εκτός
από τις ληξιπρόθεσµες και τις ενήµερες οφειλές δύναται να επιδράσει αρνητικά στη ρευστότητα και στην κεφαλαιακή επάρκεια
των τραπεζών, στο κόστος του κεφαλαίου και στην πιστωτική
επέκταση, ιδιαίτερα σήµερα που παρατηρείται µαζική φυγή κεφαλαίων προς το εξωτερικό καθιστώντας ανέφικτο τον στόχο της
Κυβέρνησης για διψήφιο ποσοστό πιστωτικής επέκτασης το
2010.
Τέτοιες πρωτοβουλίες αυξάνουν τον ηθικό κίνδυνο καθώς ευνοούν την ανεύθυνη πιστωτική συµπεριφορά των φυσικών ή νοµικών προσώπων και την κατάχρηση των ευεργετικών διατάξεων
καθώς αποδυναµώνει το κίνητρο για συνεπή εκπλήρωση των
υποχρεώσεων προς τους πιστωτές. Οι τράπεζες θα αυξήσουν
τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, για κάλυψη έναντι
του πιστωτικού κινδύνου. Αυτό µε τη σειρά του θα οδηγήσει σε
αυξηµένες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας µε όποια µεθοδολογία και αν υιοθετείται από τα πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα
µε τον πρώτο πυλώνα της Βασιλείας ΙΙ. Αυτό µε τη σειρά του θα
οδηγήσει σε αυξηµένες δεσµεύσεις κεφαλαίων που θα επηρεάσουν τη ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων, θα κάνουν πιο
σφικτές τις τράπεζες στη χορήγηση νέων δανείων, θα διογκώσουν το κόστος δανεισµού.
∆εύτερη επισήµανση. Οι περιορισµοί στην επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς δεν πρέπει να οδηγήσουν σε
ανεπαρκή ή πληµµελή αξιοποίηση αυτής της πληροφόρησης τιµωρώντας τους συνεπείς οφειλέτες µε την αύξηση του ασφαλίστρου κινδύνου στις δανειακές συµβάσεις. Είναι άλλωστε
γεγονός –το αποδεικνύουν όλες οι µελέτες- ότι η πληροφόρηση
για την φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών βελτιώνει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, ενισχύει την
ορθολογική κατανοµή των πόρων, περιορίζει το κόστος δανεισµού.
Τρίτη επισήµανση. Η αναστολή του δικαιώµατος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του
νόµου 3299/2004 και η πρόταση για αναµόρφωση του νόµου δεν
συµβάλλει στους αναπτυξιακούς στόχους της Κυβέρνησης. Οι
προδιαγραφές ενός νέου αναπτυξιακού νόµου είναι ακόµα άγνωστες. Οι διευκρινιστικές κοινές υπουργικές αποφάσεις αναµένεται να εκδοθούν µετά τον Ιούνιο στην καλύτερη των
περιπτώσεων. Παράλληλα, η διαδικασία διαπραγµάτευσης µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίοδο µάλιστα αξιολόγησης των
ευρωπαϊκών επιτρόπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι
πολύ πιθανόν να καθυστερήσει την εφαρµογή του νέου αναπτυξιακού νόµου και µετά τον Σεπτέµβριο του 2010, ενώ αν επικρατήσει το χειρότερο σενάριο, η ισχύς του νέου νόµου µπορεί να
ξεκινήσει το 2011 µε δυσµενείς συνέπειες για την ανάταξη της
ελληνικής οικονοµίας.
Και επειδή συχνά η Κυβέρνηση αναφέρεται στην προτεραιότητα που αποδίδει στις αναπτυξιακές πολιτικές, θα καταθέσω
ορισµένες παρατηρήσεις που καταδεικνύουν την αντιστοιχία
λόγων και έργων, δεσµεύσεων και τάξεων. Κωδικοποιώ:
Πρώτον, η ολιγωρία της Κυβέρνησης ήδη από τις πρώτες ηµέρες είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια κοινοτικών πόρων από το
Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
∆εύτερον, η Κυβέρνηση αδυνατεί να διευκρινίσει πώς προτίθεται να πληρώσει τα επιπλέον 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ της
υπερδέσµευσης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Τρίτον, κατά τους τρείς πρώτους µήνες διακυβέρνησης της
χώρας από το ΠΑΣΟΚ το ΕΣΠΑ πάγωσε τελείως. Αυτό το χρονικό διάστηµα καταχωρήθηκαν µόνο 129.000.000 ευρώ φθάνοντας συνολική απορρόφηση στο 3,56% . Και επειδή
αναφερθήκατε στο 3,07% της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, να σας πω ότι τότε ήµασταν η πέµπτη χώρα σε απορρόφηση µεταξύ των είκοσι επτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέταρτον, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε αναθεώρηση της δοµής και του τρόπου υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Πριν
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λοιπόν, ξεκινήσει καλά καλά το ΕΣΠΑ, η Κυβέρνηση ακολουθεί
µια λανθασµένη στρατηγική η οποία αφ’ενός καθυστερεί περαιτέρω την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και αφ’ετέρου στεγνώνει και άλλο
την αγορά.
Πέµπτον, η Κυβέρνηση προχώρησε στη µείωση κατά του ήµισυ
του προϋπολογισµού των προκηρύξεων για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών
από 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 590.000.000 ευρώ.
Έκτον, τέλος σηµειώνουµε ότι δεν έχει συγκληθεί εδώ και
τρείς µήνες η κεντρική γνωµοδοτική επιτροπή του αναπτυξιακού
νόµου µε αποτέλεσµα τη µη έγκριση νέων επενδυτικών σχεδίων
που είναι σε στάδιο αξιολόγησης τροποποιήσεων υλοποιούµενων σχεδίων και αποφάσεων ολοκλήρωσης των ήδη ολοκληρωµένων επενδυτικών έργων.
Συµπερασµατικά, εκατό µέρες από την εκλογική νίκη του
ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση δείχνει να µην έχει όχι µόνο ολοκληρωµένο, αλλά ούτε καν το παραµικρό σχέδιο για τη δηµοσιονοµική του εφαρµογή και την οικονοµική ανάπτυξη.
Είναι πλέον καιρός αν έχει κάποιο ολοκληρωµένο σχέδιο, να
το καταστήσει σαφές τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς
αγορές. Και σε ένα τέτοιο σχέδιο θα συµβάλλουµε µε συνέπεια,
αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα για την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και την κοινωνική συνοχή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Ακολουθεί ο συνάδελφος ∆ηµήτριος Βαρβαρίγος, Βουλευτής
Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ και αµέσως µετά να ετοιµάζεται ο κ. Σπυροπάνος Μαργέλης, Βουλευτής Λευκάδας.
Ορίστε, κύριε Βαρβαρίγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική κρίση η οποία
προκλήθηκε από τη διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, η οικονοµική κρίση στη χώρα µας ήλθε να προστεθεί στο αποτέλεσµα που δηµιούργησε η παγκόσµια οικονοµική κρίση και να
έχουµε σήµερα µία εκρηκτική κατάσταση. Οι οικονοµικοί δείκτες,
όποιοι και αν είναι αυτοί, είναι απογοητευτικοί. Το ΠΑΣΟΚ δεσµεύθηκε προεκλογικά σε µία συνολική αναπτυξιακή πρόταση
για την έξοδο της χώρας από αυτή την τεράστια οικονοµική και
όχι µόνο κρίση, γιατί το µεγαλύτερο πρόβληµα που έχουµε παραδεχθεί όλοι είναι η θεσµική κρίση και η κρίση αξιοπιστίας που
αντιµετωπίζει η χώρα εντός και εκτός.
Το νοµοσχέδιο είναι το πρώτο βήµα στις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης. Είναι µια συνέπεια υλοποίησης των υπεσχηµένων. Με
τις ρυθµίσεις έρχεται να συµπαρασταθεί στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, να ρυθµίσει δάνεια τα οποία έχουν λάβει οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελµατίες και αγρότες, δάνεια τα οποία
έχουν καταστεί αδύνατης εξυπηρέτησης, που ξεκινούν από τα
µέσα του 2007. Υπάρχουν βέβαια και προβλέψεις για δανειακές
συµβάσεις που ξεκινούν από το 2005, όπως επίσης για ενήµερα
δάνεια του τρέχοντος έτους, δεδοµένης της κρίσης η οποία συνεχίζεται και η οποία είναι σίγουρο ότι θα χτυπήσει έναν ακόµα
µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων.
Το αποτέλεσµα είναι βέβαια ότι θα υπάρξει µία ανάσα, αλλά
δεν θα υπάρξει ουσιαστική λύση. Υπάρχει ένας συνολικός αναπτυξιακός σχεδιασµός. Το επόµενο βήµα είναι η άλλη υπεσχηµένη δέσµευση για τη στήριξη των υπερχρεωµένων
καταναλωτών και νοικοκυριών, όπως και η δέσµευση για την αλλαγή του αναπτυξιακού νόµου.
Η προηγούµενη κυβέρνηση µε την αφερεγγυότητά της, κατά
τα στοιχεία που έδωσε η Υπουργός Οικονοµίας στη συζήτηση
στην επιτροπή, χρωστάει σήµερα 435.000.000 ευρώ σε επιχειρήσεις, οι οποίες εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο και δεν
έχουν πάρει την ενίσχυση που δικαιούνται. Μάλιστα ένα σηµαντικό µέρος από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν ήδη υλοποιήσει
την επένδυσή τους και η προηγούµενη κυβέρνηση τους όφειλε
139.000.000 ευρώ. Πώς να υπάρχει χρήµα στην αγορά όταν από
όλες τις κατευθύνσεις, όλες τις δυνατές πηγές χρηµατοδότησης
το χρήµα έχει στερέψει;
Η προηγούµενη κυβέρνηση διέθεσε 28.000.000.000 ευρώ στις
τράπεζες, υποτίθεται µε στόχο αυτό το χρήµα να αιµοδοτήσει
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την οικονοµία, να φτάσει στην πραγµατική οικονοµία και να τη
στηρίξει. Οι τράπεζες, όµως, χρησιµοποίησαν αυτό το χρήµα για
λογαριασµό τους.
Εµείς, ως αντιπολίτευση τότε, είχαµε βάλει κάποιες προϋποθέσεις για να πάει αυτό το χρήµα στην πραγµατική οικονοµία.
∆εν έγιναν δεκτές και το αποτέλεσµα το ζούµε σήµερα. Οι τράπεζες έκαναν τη δουλειά τους, είναι οι µοναδικές επιχειρήσεις
που έχουν κέρδη. Η πραγµατική οικονοµία, όµως, βούλιαξε.
Πρόσφατα δηµοσιεύθηκε ένα άρθρο και στον αθηναϊκό Τύπο,
στην εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», του γνωστού νοµπελίστα οικονοµολόγου κ. Στιγκλίτς, ο οποίος παραδέχεται ότι ποτέ άλλοτε δεν
δόθηκε τόσο πολύ χρήµα από τόσο πολλούς σε τόσο λίγους.
Αυτοί οι λίγοι είναι οι τράπεζες που συνεχίζουν να προκαλούν,
εκµεταλλευόµενες τη δεσπόζουσα θέση που έχουν στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, το καπιταλιστικό. Εκβιάζουν κράτη,
εκβιάζουν κοινωνίες. Τα golden boys συνεχίζουν τα φοβερά µπόνους και δεν τους καίγεται καρφί. Το ίδιο γίνεται και στη χώρα
µας κατ’ αναλογία.
Η χρησιµότητα του νοµοσχεδίου και η αποτελεσµατικότητά
του φαίνεται από το γεγονός ότι όλοι οι φορείς συναινούν, όπως
και µέρος της Αντιπολίτευσης. Οι µόνοι που διαφωνούν είναι οι
τραπεζίτες. Είπαµε ότι έχουν ένα όπλο και εκβιάζουν. Υπάρχει
όµως και µία κυβέρνηση αποφασισµένη να στηρίξει της µικροµεσαίες επιχειρήσεις, να µη δεχθεί εκβιασµούς και να υλοποιήσει το πρόγραµµά της.
Το άλλο κοµµάτι που αφορούν οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου
είναι ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», είναι αυτό το φακέλωµα των επιχειρήσεων
και των δανειοληπτών. Είναι µία απαράδεκτη κατάσταση, που σε
συνθήκες κρίσης άνθρωποι καταγράφονται σε αρχεία τα οποία
τους εµποδίζουν στη συνέχεια –µε χρήση αυτών των στοιχείων
που περιέχονται εκεί- να ασκήσουν οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα. Αυτά τα αρχεία απαλείφονται. Υπάρχει µία αµνήστευση και δίνεται η δυνατότητα να συνεχιστεί η οικονοµική
δραστηριότητα από αυτούς τους ανθρώπους, αφού έχουν πληρώσει και εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.
Θα έλεγα, όµως, ότι πρέπει να υπάρξει και ένας «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»
για τις τράπεζες. Και οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις. Ποιος τις
ελέγχει; Ποιος τις γνωρίζει; Πληροφορείται η αγορά, πληροφορούνται οι καταθέτες πού τοποθετούν τα χρήµατά τους και οι
τράπεζες τα διαχειρίζονται εν λευκώ; Θα πρέπει να σταµατήσει
αυτή η ασυλία και η Τράπεζα της Ελλάδας θα πρέπει να ενηµερώνει τους καταθέτες για την πορεία των τραπεζών, για το κατά
πόσο τηρούν τους κανόνες και τους νόµους, ώστε να υπάρχει
µία αξιολόγηση από τους καταθέτες και από την αγορά στο σύνολό της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω αναφορά σε µία
συγκλονιστική µαρτυρία του συναδέλφου κ. Κεγκέρογλου αναφορικά µε τη συµπεριφορά των τραπεζών. Υπάρχει δανειολήπτης
αγρότης που έλαβε δάνειο 1.300.000 δραχµές το 1994. Πλήρωσε
6.000.000 δραχµές, δηλαδή τέσσερις φορές το δάνειο και σήµερα η Αγροτική Τράπεζα του ζητά να πληρώσει άλλες 13.000
ευρώ. Πού είναι οι ρυθµίσεις για τα πανωτόκια; Οι ρυθµίσεις λένε
ότι ένας αγρότης δεν µπορεί να πληρώσει πάνω από το διπλάσιο
του δανείου που έλαβε. Σε αυτήν την περίπτωση έχει πληρώσει
τετραπλάσια και του ζητούν άλλες 13.000 ευρώ. Είναι µία τραγική ιστορία. Νοµίζω ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να σκύψει και να
δει το πρόβληµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη δύσκολη κρίση που αντιµετωπίζουµε, στη δύσκολη θέση που βρίσκεται η χώρα, υπάρχει
µία Κυβέρνηση αποφασισµένη, ειλικρινής, που µάχεται ακριβώς
για το ξεπέρασµα αυτής της κρίσης, µε σχεδιασµό, µε δικαιοσύνη και µε προσπάθειες που είµαι σίγουρος ότι θα αποδώσουν
και τα αποτελέσµατα θα φανούν πιστεύω πολύ σύντοµα, ώστε
να φύγει η χώρα από το αδιέξοδο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Βαρβαρίγο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Λευκάδας…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο για την προσωπική αυτήν αναφορά µόνο για πενήντα δευ-
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τερόλεπτα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αν τηρήσετε το
χρόνο που αναφέρατε, ξεκινήστε αµέσως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι, πραγµατικά, συγκλονιστική η ιστορία αυτού του αγρότη που ανέφερε ο
κ. Βαρβαρίγος.
Σε επιστολή του µου λέει τα εξής: «Ονοµάζοµαι Κοπιδάκης
Σταύρος. Κατάγοµαι από το χωριό Άνω Ασίτες του Ηρακλείου.
Είµαι εβδοµήντα χρονών, έχω τέσσερα παιδιά. Το 1990 πήρα δάνειο 1.400.000 δραχµές. Έχω δώσει όλες τις επιδοτήσεις µου
άνω των 6.000.000 δραχµών και ο διευθυντής µου λέει ότι χρωστάω ακόµα 13.000 ευρώ. Η ρύθµιση του 2004 –µου είπε ο διευθυντής- επειδή ο συνεταιρισµός του χωριού είναι ελαιουργικός
και όχι πιστωτικός, δεν µε συµπεριέλαβε.
Όλη αυτή η ιστορία συνέβαλε στο να πάθω έµφραγµα. Έκανα
εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Σήµερα έχω λευχαιµία και τώρα
που σας γράφω την επιστολή αυτήν κάνω χηµειοθεραπείες.
Έµαθα ότι το νοµοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή
για τις τράπεζες δεν συµπεριλαµβάνει τα πανωτόκια. Γιατί όµως;
Έχω δώσει πάνω από τέσσερις φορές το κεφάλαιο και συνεχίζουν να µου ζητούν ακόµα 13.000 ευρώ. Σας ευχαριστώ και εύχοµαι εσείς, οι αρµόδιοι, να δείτε το θέµα και να αντιµετωπίσετε
και τη δική µου περίπτωση».
Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω στα Πρακτικά και αυτήν την επιστολή και τις απαντήσεις των αρµοδίων Υπουργείων, για να τα
λάβουν υπ’όψιν τους οι Υπουργοί σε ενδεχόµενη ρύθµιση για τα
πανωτόκια που είναι απαραίτητη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Μαργέλης για εφτά λεπτά.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όλοι οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν τη µεγάλη οικονοµική κρίση
που βιώνει η χώρα µας. ∆εν χρειάζεται να ακούσουν εµάς να το
λέµε, δεν χρειάζεται να διαβάσουν εφηµερίδες ούτε να ακούσουν τις τηλεοράσεις. Το βιώνουν οι ίδιοι κάθε ηµέρα. Οι δουλειές τους µειώνονται, οι ακάλυπτες επιταγές αυξάνονται, οι
συναλλαγµατικές αυξάνονται, η παραγωγή µειώνεται, όπως και
το εµπόριο, το χονδρεµπόριο, οι υπηρεσίες, ο τουρισµός, η οικοδοµή. Υπάρχει µία γενικευµένη οικονοµική κρίση που πλήττει
τον κάθε Έλληνα πολίτη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Βεβαίως, δεν χρειάζεται εµείς να κατηγορούµε ο ένας τον
άλλο για τις ευθύνες, για το τι έφταιξε που φτάσαµε εδώ. Σίγουρα υπάρχει ή πρόσφατη ετυµηγορία των Ελλήνων πολιτών
στις 4 Οκτώβρη, που έχει αποδώσει τις ευθύνες. Αυτό, όµως, δεν
είναι το ζητούµενο.
Το µεγάλο ζητούµενο είναι το άλλο που έκαναν οι Έλληνες πολίτες στις 4 Οκτωβρίου, δηλαδή το ότι µε την ψήφο τους ανέθεσαν στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ –εγώ λέω και στο πολιτικό
σύστηµα γενικότερα- να εφαρµόσει εκείνες τις πολιτικές, να
πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται για να βγει η
χώρα από αυτήν την κρίση, από αυτήν την παρακµή. Αυτό είναι
το χρέος µας. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαµβάνοµαι εγώ.
Το χρέος µας, λοιπόν, είναι µε σοβαρότητα και σύνεση -βλέποντας την πραγµατική κατάσταση της χώρας µας, βλέποντας
µέσα και έξω από την ελληνική επικράτεια, τον ευρύτερο χώρο
στον οποίο ανήκει η χώρα µας- να εφαρµόσουµε εκείνες τις πολιτικές και τις πρακτικές που θα βοηθήσουν στην αναθέρµανση
της οικονοµίας, την ανάκαµψη, την ανάταση, ώστε να βγει επιτέλους η χώρα από την κρίση.
Πιστεύω ότι µε τη σηµερινή πρωτοβουλία, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο που κουβεντιάζουµε και θα ψηφίσουµε στη Βουλή είµαστε
σ’ αυτήν ακριβώς την προσπάθεια, αυτό ακριβώς προσπαθούµε
να κάνουµε. Προσπαθούµε, δηλαδή, να βάλουµε στο παιχνίδι
όλους τους Έλληνες πολίτες, γιατί δεν γίνεται ανάκαµψη της οικονοµίας µε τους µισούς έξω από την προσπάθεια, µε τους µι-
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σούς στο περιθώριο. Γιατί, αν αφήσουµε απέξω τους αγρότες,
τους επαγγελµατίες, τις µικρές και τις λίγο µεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση, απ’ όσα
έχουν συµβεί το τελευταίο διάστηµα στη χώρα µας αλλά και ευρύτερα στον κόσµο, τελικά η προσπάθειά µας θα είναι αποτυχηµένη.
Άλλωστε, αυτό κάναµε και µε το πρώτο νοµοσχέδιο που ψηφίσαµε στη Βουλή. Αυτό που θελήσαµε ήταν να ενισχύσουµε την
κοινωνική συνοχή, να δώσουµε ένα µήνυµα για την κοινωνική αλληλεγγύη. Θελήσαµε, δηλαδή, να ενισχύσουµε δύο-δυόµισι εκατοµµύρια αδύναµων συµπολιτών µας. Αυτό, λοιπόν,
προσπαθούµε να κάνουµε και τώρα.
Ενισχύουµε, λοιπόν, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο τη ρευστότητα
στην αγορά, στηρίζοντας επιχειρήσεις και επαγγελµατίες, οι
οποίοι διαφορετικά θα έµεναν στο περιθώριο. Αυτό ακριβώς κάνουµε κι αυτό προσπαθούµε να πετύχουµε. Προσπαθούµε, δηλαδή, να βάλουµε όλους τους Έλληνες σε µια συνολική
προσπάθεια για την ανάκαµψη.
Βεβαίως, δεν χρειάζεται να αναφερθώ στις επί µέρους ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου -έχουν αναφερθεί εκτενώς- συνοπτικά
όµως, οφείλω να αναφέρω ότι όσες επιχειρήσεις, όσοι επαγγελµατίες έχουν πρόβληµα οφειλών στις τράπεζες µετά την 1-1-2008
µπορούν να ρυθµίσουν τις οφειλές τους και µάλιστα να διαγραφούν οι τόκοι, οι ανατοκισµοί και οι προσαυξήσεις -και ξέρουµε
πόσο µεγάλα είναι τα επιτόκια στην Ελλάδα σε σχέση και µε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες- πράγµα που σηµαίνει ότι είναι µια ουσιαστική, καθοριστική βοήθεια που προσφέρουµε στη µικρή ελληνική επιχείρηση και στον Έλληνα επαγγελµατία. Αναφέρω ότι
υπό προϋποθέσεις, κι αυτοί που έχουν προβλήµατα από τις
αρχές του 2005 µπορούν να ενταχθούν σ’ αυτές τις ρυθµίσεις
του νοµοσχεδίου που κουβεντιάζουµε και ψηφίζουµε τώρα. Αναφέρω ακόµη ότι κι αυτοί που είναι ενήµεροι ακόµη στις οφειλές
τους µπορούν να ενταχθούν σε µια σειρά ρυθµίσεων. ∆ιότι, είµαστε σε µια διαδικασία κρίσης, η κρίση δεν έχει τελειώσει και θα
διαρκέσει αρκετό καιρό ακόµα, και νοµίζω ότι καλό είναι να προλάβουµε και να µην περιµένουµε αυτές οι επιχειρήσεις που σήµερα τα καταφέρνουν, να φθάσουν στο σηµείο να µην µπορούν
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και µετά να έρθουµε να
δούµε τι θα κάνουµε.
Θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σηµαντική η παρέµβαση που κάνουµε για τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», διότι ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» επιτέλους πρέπει
να λειτουργήσει ως εργαλείο για την εξυγίανση του οικονοµικού
γίγνεσθαι και όχι ως εργαλείο για τον αφανισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όπως λειτουργεί µέχρι σήµερα. Και ίσως
χρειάζεται, κύριε Υπουργέ, να κάνουµε και ακόµη πιο τολµηρά
βήµατα τον επόµενο χρόνο γι’ αυτό το ζήτηµα.
Θέλω ακόµη να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε αυτές
τις πρακτικές και µ’ αυτά που προσπαθούµε να κάνουµε τώρα
δεν ανακαλύπτουµε την Αµερική. Είναι πρακτικές που εφαρµόζονται και σε άλλες χώρες. Ακόµη και σε καπιταλιστικές χώρες,
όπως στην Αµερική και στην Αγγλία, εφαρµόζουν τέτοιες πρακτικές, διότι εκεί κατανοούν ότι η δυσχέρεια σε µια επιχείρηση
δεν είναι πρόβληµα που απασχολεί µόνο την επιχείρηση, αλλά
είναι πρόβληµα ευρύτερο, που απασχολεί τους εργαζόµενους
στην επιχείρηση, που απασχολεί τα µέλη της οικογένειας, αν
είναι οικογενειακή επιχείρηση, που απασχολεί τους προµηθευτές, που απασχολεί την κοινωνία, τελικά, γενικότερα, και την οικονοµία. Και είναι πρόβληµα που πρέπει να καταλάβουν και οι
τράπεζες ότι τις αφορά, διότι τελικά, οι τράπεζες οφείλουν να
κατανοήσουν ότι από τις επιχειρήσεις ζουν και µε τις επιχειρήσεις αναπτύσσουν τα κέρδη τους. Άρα, θα πρέπει, λοιπόν, και οι
τράπεζες να αντιληφθούν αυτό το πράγµα και να θέλουν επιχειρήσεις υγιείς, άρα θα πρέπει να θέλουν µακροπρόθεσµα δανειοδοτούµενες επιχειρήσεις που θα µπορούν να ανταποκρίνονται
στο ρόλο τους και στις υποχρεώσεις τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω ακόµη να επισηµάνω –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- το
ρόλο και την ευθύνη των κοινωνικών εταίρων. Πρέπει να το αντιληφθούν όλοι αυτό, µε πρώτες τις τράπεζες. Και θα αναφέρω
ένα παράδειγµα µιας αγγλικής αλυσίδας σουπερ µάρκετ, που
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διάβαζα προχθές στις εφηµερίδες, όπου παρά το γεγονός ότι ο
ΦΠΑ από 15% το 2009 αυξήθηκε σε 17,5% το 2010, εξακολουθεί
η αλυσίδα αυτή να πουλάει τα αποθέµατά της χωρίς προσαύξηση στις τιµές, ακριβώς γιατί καταλαβαίνει ότι µέσα από τη γενικότερη ανάκαµψη της οικονοµίας θα έχει οφέλη και η ίδια η
επιχείρηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Οφείλουµε, τελικά, όλοι µας -επιχειρήσεις, φορείς, οργανισµοί- εµείς όλοι οι
Έλληνες πολίτες να δώσουµε τον καλύτερο εαυτό µας σ’ αυτήν
την προσπάθεια και να αντιληφθούµε ότι συµβάλλοντας στην
ανάπτυξη και στην ευηµερία του συνόλου συµβάλλουµε, τελικά,
και στην ανάπτυξη τη δική µας, της κάθε επιχείρησης και του καθενός χωριστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε την προσπάθειά
µας γνωρίζοντας ότι η ανάκαµψη χρειάζεται σκληρή προσπάθεια,
σκληρή εργασία, µε συνέχεια και µε διάρκεια. Και νοµίζω ότι ξεκινάµε θετικά, λέγοντας ότι ναι, το µπορούµε, το θέλουµε και το
κάνουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. ∆ηµήτριος Παπουτσής για επτά λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν διαφωνεί φαντάζοµαι κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι έχει
αναπτυχθεί µια ιδιαιτέρως βάσιµη και αληθής οπωσδήποτε επιχειρηµατολογία στην κατεύθυνση του να αναδείξει το πόσο σηµαντική είναι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
και είναι αλήθεια πως πέρα από αµήχανες, µεµψίµοιρες αλλά και
περί άλλων λόγων, θα έλεγα, φωνές δεν ειπώθηκε κάτι περί του
αντιθέτου για την αξία αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Συµφωνεί επίσης ο καθένας, φαντάζοµαι, πως από µόνος του
ένας νόµος δεν αρκεί για να καλύψει όλα τα προβλήµατα µιας
οικονοµίας σε ύφεση και κρίση, έτσι όπως, τουλάχιστον, γίνεται
απ’ όλους αντιληπτό ότι µας κληροδοτήθηκε από το παρελθόν.
Το παρόν σχέδιο µπορεί να θεωρηθεί συνέχεια και της βασικής
νοµοθετικής πρωτοβουλίας που αφορούσε στο επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και άλλων αντίστοιχης φύσεως νοµοθετικών πρωτοβουλιών που µέχρι τώρα έγιναν νόµοι ή
εξελίσσονται µε σκοπό να γίνουν νόµοι στο προσεχές διάστηµα
και στοχεύουν και στην ενίσχυση και ανάκαµψη της οικονοµίας,
αλλά και στην αντίστροφη πορεία τέλος πάντων που έχει τόσο
ανάγκη η χώρα µας. Ως προς το ότι οι συνέπειες αυτές είναι ιδιαιτέρως ευεργετικές και θα φανούν στο επόµενο διάστηµα νοµίζω ότι επίσης κανείς δεν διαφωνεί και δεν πρέπει να διαφωνεί
σ’ αυτήν την Αίθουσα. Άλλωστε εδώ θα είµαστε για να τις κρίνουµε.
Αποτελεί, λοιπόν, ένα ακόµη βήµα στη γενικότερη στρατηγική
της Κυβέρνησης να βοηθηθούν, κυρίως, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα, οι αγρότες µας, οι κτηνοτρόφοι και,
κυρίως, οι οικονοµικά αδύνατοι που έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση στη χώρα µας, που ξεκίνησε πολύ πριν από τις επιπτώσεις της διεθνούς, θα έλεγα, οικονοµικής συγκυρίας. Είναι
γεγονός ότι η οικονοµική στενότητα είχε αρχίσει να εκδηλώνεται και µε µετρήσιµους όρους από το 2005.
Σκοπός του υπό ψήφιση νόµου είναι να ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά, στην πραγµατική οικονοµία, να την τονώσει και
να την αναθερµάνει. Αυτό είναι σαφές ότι επιδιώκεται µέσα από
ρυθµίσεις χρεών που είναι ληξιπρόθεσµα, έχουν καταγγελθεί,
αλλά και µέσα από την ανάγκη να αντιµετωπιστεί µέσα από µια
δικαιότερη και µε µια έντιµη εφαρµογή, ως οφείλει, το λεγόµενο
σύστηµα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ». Είναι προφανές ότι ο ρόλος του κράτους
εδώ, ως υπηρέτη του δηµοσίου συµφέροντος, είναι να χαράξει
τη λεγόµενη «χρυσή τοµή» µεταξύ τραπεζών, µικροµεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών σ’ όλη τους τη διαστρωµάτωση,
µε γνώµονα το τι έχει ανάγκη η πραγµατική οικονοµία τη δεδοµένη χρονική συγκυρία.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, η οικονοµία έχει ανάγκη από ρευστότητα, να στηριχθεί η πραγµατική παραγωγική βάση της
χώρας, αλλά και να διατηρηθούν ή να µη συνεχίσουν να χάνονται θέσεις εργασίας. Το παρόν σχέδιο νόµου κατευθύνει λοιπόν,
τις τράπεζες στο να διοχετεύσουν πραγµατική ρευστότητα στην
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αγορά.
Μία από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις για ανάκαµψη είναι
και η τόνωση της επενδυτικής ζήτησης, που θα έχει σαν συνέπεια την αύξηση των επενδύσεων και άρα -γιατί όχι;- και των θέσεων εργασίας, µια ξεχασµένη τα τελευταία χρόνια υπόθεση.
Στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµο ο παραπάνω σκοπός συνεπικουρείται και από την πρόβλεψη διαγραφής από τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»
όσων πλήρωσαν τις οφειλές τους, αλλά και όσων τις πληρώσουν
στο προσεχές διάστηµα των τριών µηνών. Έτσι, πολλοί δανειολήπτες, µικροµεσαίοι επαγγελµατίες, αλλά και αγρότες και κτηνοτρόφοι θα έχουν µία δεύτερη ευκαιρία, όπως όλοι δικαιούνται
σ’ αυτήν τη ζωή, ένα νέο ξεκίνηµα σε σχέση µε τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις τράπεζες, αλλά και τη δυνατότητά τους για µία τραπεζική χρηµατοδότηση.
Και στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» δεν θα περιλαµβάνονται πλέον οι υπόχρεοι για ποσά κάτω των 1.000 ευρώ, γεγονός που αποτελούσε
όνειδος και στην τραπεζική αγορά και στην κοινωνία µας σαν µια
ιδιότυπη µορφή βάναυσης οικονοµικής οµηρίας.
Σκοπός, λοιπόν, του σχεδίου νόµου δεν είναι να δηµιουργήσει
την εντύπωση ότι επιβραβεύεται ο µη συνεπής δανειολήπτηςοφειλέτης είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι επιχείρηση. Ο πραγµατικός σκοπός είναι να σωθούν αυτοί που
πρόσκαιρα ατύχησαν επιχειρηµατικά, επαγγελµατικά, αλλά παρ’
όλα αυτά έχουν τις δυνατότητες να διατηρήσουν βιώσιµη την επιχείρησή τους συνεχίζοντας τη δραστηριότητά τους και σώζοντας
έτσι και θέσεις εργασίας που τόσο αναγκαίες είναι στην πατρίδα
µας σήµερα.
Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να περάσει το µήνυµα ότι θα ενταχθούν σ’ αυτό το νόµο και θα ευεργετηθούν και επιχειρήσεις και
µικροµεσαίοι επαγγελµατίες, αλλά και αγρότες και κτηνοτρόφοι
που αντιµετωπίζουν πραγµατικό πρόβληµα ρευστότητας. Και ότι
αυτοί που αντιµετωπίζουν αυτού του είδους τα προβλήµατα δεν
είναι ασυνεπείς, αλλά συνεπείς εν γένει και προς το κράτος πληρώνοντας τους φόρους τους και προς τους εργαζόµενους που
έχουν στις ατοµικές ή εν γένει επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και πληρώνουν και τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Φτάνοντας προς το τέλος και επειδή έχει ολοκληρωθεί, θα
έλεγα, η σειρά των βασικών επιχειρηµάτων που στηρίζουν αυτήν
τη νοµοθετική πρωτοβουλία, θεωρώ χρέος µου ως εκλεγόµενος
σε µια περιοχή που πληρώνει ακριβά το µάρµαρο µε συνεχιζόµενες µέχρι πρότινος απώλειες θέσεων εργασίας –και αναφέροµαι στο Νοµό Καβάλας- να θέσω δύο ζητήµατα που αφορούν,
άλλωστε, στην περιοχή και έχουν επίκαιρο χαρακτήρα.
Θα αναφερθώ, λοιπόν, στα εξής ζητήµατα.
Το ένα ζήτηµα έχει να κάνει µε την ανάγκη αντιµετώπισης των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι µας, όπου, πράγµατι, πέραν από την τρέχουσα τακτική οικονοµική ενίσχυσή τους -έτσι όπως αυτή καταβλήθηκε, στο ένα
µέρος το ∆εκέµβρη και ακολουθεί στο προσεχές διάστηµαέχουν ανάγκη από την περίπτωση και έκτακτης αποζηµίωσης για
τα αγροτικά τους προϊόντα, όπως είναι η ελιά, το αµύγδαλο, το
σπαράγγι και αναφέρονται σε ζηµιές που υπέστησαν αυτοί οι παραγωγοί κυρίως την προηγούµενη χρονιά.
Το άλλο θέµα αφορά σε ένα ζήτηµα που χαρακτηρίζει την ανάγκη προόδου του από το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης
και έχει να κάνει -µε δεδοµένη ούτως ή άλλως την ευαισθησία
και της Κυβέρνησης και του οικονοµικού της επιτελείου- µε την
ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι
εργαζόµενοι εν γένει σ’ αυτές και οι δοκιµαζόµενες οικογένειές
τους και οι άνεργοι σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µ’ έναν ισότιµο τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θεωρώ καθήκον µου, λοιπόν, να υπενθυµίσω την ανάγκη εξοµοίωσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
των οικονοµικών κινήτρων για όλες τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στους πέντε νοµούς της περιφέρειάς µας.
Υπενθυµίζω, λοιπόν, την ανάγκη έκδοσης κοινής υπουργικής
απόφασης που θα συνεχίζει την εφαρµογή του µέτρου επιδότησης του κόστους εργασίας στο ίδιο ποσοστό και για τους πέντε
νοµούς της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάτι που ίσχυε
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µέχρι πριν από λίγες µέρες και έληξε την 31η ∆εκεµβρίου του
2009.
Γνωρίζω ήδη την ευαισθησία του οικονοµικού επιτελείου της
Κυβέρνησης και της κυρίας Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας προσωπικά, η οποία είναι γνώστης αυτού του προβλήµατος που
µόλις αναφέρω. Και είµαι βέβαιος, βασιζόµενος στην εκπεφρασµένη ευαισθησία της Κυβέρνησης συνολικά, αλλά και του οικονοµικού επιτελείου της Κυβέρνησης και δη του Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας που σε ένα µέτρο είναι αρµόδιο για την πρόοδο αυτού του µέτρου, ότι θα υπάρξει στο προσεχές διάστηµα
η κρίσιµη θετική αντιµετώπισή του.
Επίσης, υπενθυµίζω την ανάγκη εξόφλησης των οφειλοµένων
από την πολιτεία προς τις µικροµεσαίες αυτές επιχειρήσεις
ποσών από το 2007 και µέχρι σήµερα, εξαιτίας εφαρµογής αυτού
του µέτρου το οποίο ίσχυε, αλλά δεν εφαρµόστηκε στην πράξη
και δεν χρηµατοδοτήθηκαν αυτές οι επιχειρήσεις κατά τα όσα
όφειλε το κράτος όλο το προηγούµενο διάστηµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαιος ων για την άµεση αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος από το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, καταθέτω
και για την τήρηση των πρακτικών στη Βουλή σχετικό συνοπτικό
υπόµνηµα για του λόγου το αληθές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. ∆ηµήτριος Παπουτσής καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας θα ήθελα να πω
ότι είµαι βέβαιος πως όχι µόνο επί της αρχής, αλλά και επί των
άρθρων θα υπάρξει υποστήριξη αυτού του τόσο σηµαντικού νοµοθετήµατος από όλες τις πτέρυγες της Βουλής και σας καλώ να
το πράξετε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Παπουτσή.
Το λόγο τώρα έχει για επτά λεπτά ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης,
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Θεσσαλονίκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς το πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας δεν είναι τόσο
απλό ώστε να λυθεί µε τις συνήθεις συνταγές δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης. Για να ξεφύγει η χώρα από την άσχηµη δηµοσιονοµική θέση στην οποία βρίσκεται, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
έξοδος της ελληνικής οικονοµίας από την ύφεση, καθώς µόνο µε
θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης αρχίζουν να γεµίζουν µε έσοδα τα
άδεια δηµόσια ταµεία.
Η ελληνική οικονοµία ασφυκτιά, κάτι που φαίνεται σε όλες τις
εκφάνσεις της καθηµερινότητας των πολιτών. Το αντιλαµβάνοµαι καθηµερινά συζητώντας µε τους πολίτες στη Θεσσαλονίκη
που µετά βίας τα βγάζουν πέρα και ζητούν άµεσες λύσεις.
Στόχος µας δεν είναι µόνο η µείωση των ελλειµµάτων και του
δηµοσίου χρέους, αλλά και οι άµεσες διαρθρωτικές αλλαγές που
πρέπει να γίνουν το 2010 στην πραγµατική οικονοµία.
Συγκεκριµένα, κινητοποιούµαστε ταχύτατα για την αναθέρµανση της οικονοµικής δραστηριότητας και προωθούµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τη διοχέτευση της ρευστότητας στην
αγορά, για την προώθηση των δηµοσίων έργων και για την ενίσχυση των δηµοσίων επενδύσεων.
Σήµερα, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να συζητήσουµε το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ανακούφιση χιλιάδων
υπερχρεωµένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων µε µια σειρά από
στοχευµένες παρεµβάσεις.
Πρώτη παρέµβαση. Με το παρόν σχέδιο νόµου προχωράµε
στη ρύθµιση των οφειλών των επιχειρηµατιών και των επαγγελµατιών, καθώς και των αγροτών µε τις τράπεζες οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά την 1η Ιανουαρίου του 2008 και
µέχρι σήµερα. Αυτό προβλέπει δύο χρόνια περίοδο χάριτος για
την αποπληρωµή των χρεών, εξόφλησή τους µε τοκοχρεολυτικές δόσεις τουλάχιστον πέντε ετών, µέχρι 1.000.000 ευρώ ανά

2106

τράπεζα και δανειολήπτη, µέχρι 3.000.000 ευρώ για όλες τις τράπεζες συνολικά ανά δανειολήπτη µε το επιτόκιο της ενήµερης
οφειλής.
Ρύθµιση µπορεί να γίνει για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, αλλά
ακόµα και για τις ενήµερες οφειλές υπό την προϋπόθεση ότι οι
οφειλέτες θα προπληρώσουν, τουλάχιστον, το 10% της οφειλής
τους, ενώ θα απαλλαχθούν από τους τόκους υπερηµερίας και
ανατοκισµού, αφού εξοφλήσουν τη µισή οφειλή.
Η δεύτερη παρέµβαση και ιδιαίτερα σηµαντική είναι ότι διαγράφονται από τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» όσων οι οφειλές έχουν εξοφληθεί
ή θα εξοφληθούν µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του
παρόντος σχεδίου νόµου. Είναι το πιο άµεσο και αποτελεσµατικό µέτρο που θα απαλλάξει χιλιάδες επαγγελµατίες από το
βραχνά του «µαύρου» και «λευκού» «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» αποκτώντας έτσι
µια δεύτερη ευκαιρία.
Επιπλέον, οι τράπεζες που έχουν καταχωρήσει δυσµενή στοιχεία στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» έχουν την υποχρέωση αφού εξοφλούνται
οι οφειλές να τον ενηµερώνουν µέσα σε δύο εργάσιµες µέρες
από την ηµέρα εξόφλησης της οφειλής.
Επίσης, όταν οι οφειλές δεν επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και υφίστανται σοβαροί λόγοι αµφισβήτησής τους, τότε εκείνος έχει το δικαίωµα να προσφεύγει στο
αρµόδιο δικαστήριο και µέχρι την απόφαση του δικαστηρίου να
µην εµφανίζονται στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» οι οφειλές του.
Κατά τη διάρκεια δε στέρησης του βιβλιαρίου επιταγών, οι
τράπεζες µπορούν να χορηγούν βιβλιάριο ορισµένου ύψους, υπό
την προϋπόθεση ότι η πληρωµή των επιταγών που περιέχεται σ’
αυτό να εγγυάται από φερέγγυο τρίτο πρόσωπο το οποίο θα
αξιολογεί η τράπεζα.
Παρέµβαση τρίτη. «Παγώνουµε» τον υπάρχοντα αναπτυξιακό
νόµο και προχωρούµε άµεσα σε νέο. Είµαστε υποχρεωµένοι να
το κάνουµε αυτό, διότι ήδη εκκρεµούν δύο χιλιάδες εκατό αιτήσεις αναξιολόγητες, αιτήσεις για τις οποίες αδράνησε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και ενώ υποσχέθηκε ότι θα
επιχορηγεί τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες δεν έκανε
καµµία πρόβλεψη για το ανάλογο κονδύλιο του 2009.
Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να προχωρήσουµε σε νέο αναπτυξιακό νόµο για να φανούµε συνεπείς µε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και τον προϋπολογισµό που ψηφίσαµε στη
Βουλή. Είναι η κατάλληλη στιγµή χωρίς χρονοτριβή να αναπτύξουµε τη στρατηγική για τη στήριξη των επιχειρήσεων, µε σκοπό
κατ’ αρχήν τη βιωσιµότητά τους µέσα από την αύξηση της ρευστότητάς τους και αργότερα την ανάπτυξη και την κερδοφορία
τους. Βοηθάµε, λοιπόν, τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις
να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα ρευστότητάς τους, να βγουν
από την οικονοµική στασιµότητα και να αποτελέσουν ξανά βασική κινητήρια επιχειρηµατική δύναµη για την οικονοµία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δεινή κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας δεν είναι αποτέλεσµα µόνο της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, όπως βολεύεται να ισχυρίζεται η Νέα ∆ηµοκρατία.
Είναι αποτέλεσµα, κυρίως, των δικών της πράξεων και παραλείψεων ώστε να λυθούν τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα της
ελληνικής οικονοµίας, να ακολουθηθεί φορολογική πολιτική που
θα αποκαταστήσει τις αδικίες και που θα αποφέρει έσοδα στο
κράτος, να αντιµετωπιστούν τα ελλείµµατα, το δηµόσιο αλλά και
το ιδιωτικό χρέος και να ακολουθηθεί ένα βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης.
Το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δεσµευτεί για µια
πολιτική δίπλα στον πολίτη. ∆εν φοβόµαστε να πάρουµε κρίσιµες αποφάσεις, ούτε να εναντιωθούµε στα µεγάλα συµφέροντα.
Αντίθετα είµαστε έτοιµοι να κάνουµε πράξη µε διαφάνεια, αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά όλα αυτά για τα οποία πήραµε εντολή να πράξουµε. Γι’ αυτό και σας καλώ όλους να
υπερψηφίσετε το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
Νοµού Ηρακλείου, για επτά λεπτά.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που αφορά τις πιο ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές
οµάδες και µάλιστα σε µια περίοδο οικονοµικής κρίσης. Κοινωνικές οµάδες τις οποίες, δυστυχώς, η προηγούµενη κυβέρνηση
άφησε στο έλεός τους σε µια ιδιαίτερα δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Με έκπληξη όλοι µας ακούσαµε τον εισηγητή της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης να περιγράφει και να επιµένει στην τραγική κατάσταση µόνο του τελευταίου τριµήνου. ∆εν µίλησε όµως για τον
ένα και πλέον χρόνο που διαχειρίστηκαν την κρίση και επέδειξαν
αξιοζήλευτη ανικανότητα και τέτοια ανεπάρκεια φέρνοντας χιλιάδες συµπολίτες µας στο σηµερινό αρνητικό παρανοµαστή. Οι
κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης γι’ αυτή τη διαχείριση σήµερα σιωπούν. Και δεν φθάνει µόνο αυτό, µε αφορµή τις εκατό
πρώτες ηµέρες της Κυβέρνησης και τις σχετικές δηλώσεις στελεχών της Αντιπολίτευσης σε διάφορα µέσα ενηµέρωσης θεωρούν ότι αναβαπτίστηκαν µετά τις εκλογές και ότι τους δόθηκε
άφεση αµαρτιών, ότι η κοινωνία ξέχασε και ότι είναι σε θέση να
κρίνουν µε τέτοιο πολιτικό θράσος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση µε το νοµοσχέδιο είναι
γνωστό ότι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή και ευηµερία της χώρας.
Υπό συνθήκες κρίσης οι επιχειρήσεις αυτές αντιµετωπίζουν προβλήµατα πληρωµής και αναζητούν ρευστότητα τη στιγµή που οι
τράπεζες έχουν κλείσει τη στρόφιγγα των δανείων. Ο νόµος για
τη ρύθµιση των χρεών τους προς τις τράπεζες έχει ευεργετικά
αποτελέσµατα περιλαµβάνοντας µεταξύ άλλων τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών από την 1.1.2005 καθώς και ενήµερων οφειλών παρά τις ενστάσεις του τραπεζικού κλάδου. Επιπλέον
προβλέπει τη διαγραφή από τη µαύρη λίστα του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» επιχειρήσεων που εξόφλησαν τις οφειλές τους ή θα τις εξοφλήσουν
σύντοµα καθώς και ελαστικότερους όρους υπαγωγής σε αυτήν.
Η συζήτηση για το εν λόγω νοµοσχέδιο αποτελεί µιας πρώτης
τάξεως ευκαιρία να υπενθυµίσουµε τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν καθηµερινά οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις καθώς έχουν
επιβαρυνθεί από την οικονοµική κρίση πολύ περισσότερο απ’ ό,τι
αναµενόταν. Πέραν των διεθνών παραµέτρων της κρίσης, καθυστερηµένες, αποσπασµατικές και πρόχειρα σχεδιασµένες πολιτικές της απελθούσας κυβέρνησης για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις επιδείνωσαν περαιτέρω την ασφυκτική οικονοµική
κατάσταση, απειλώντας ουσιαστικά την επιβίωσή τους µε ανυπολόγιστες συνέπειες για την ελληνική οικονοµία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του 2009 έβαλαν λουκέτο
περίπου δέκα χιλιάδες επιχειρήσεις, όπως αναφέρει η Κεντρική
Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, ενώ η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγµατικών έχει
υπερβεί τα 3.000.000.000 ευρώ.
Ένα χαρακτηριστικό δείγµα αυτής της κατάστασης που επικρατεί γύρω από τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις είναι ο
Νοµός Ηρακλείου. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Εµπορικού Συλλόγου Ηρακλείου για το 2009 από τις χίλιες πεντακόσιες εβδοµήντα τέσσερις απόπειρες νέας επιχειρηµατικότητας
στην αγορά της πόλης, οι χίλιες τριακόσιες επτά απέτυχαν. Την
περασµένη τετραετία έκλεισαν τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι
δύο µαγαζιά και ο επιχειρηµατικός κόσµος Ηρακλείου έχει βρεθεί σε πλήρη αδιέξοδο από τα χρέη του προς τις τράπεζες. Αυτά
προς υπενθύµιση της Αντιπολίτευσης. Παράλληλα οκτώ Ηρακλειώτες, µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, οδηγήθηκαν στην απονενοηµένη πράξη της αυτοκτονίας το τελευταίο εξάµηνο και αν
δεν υπάρξει ανακούφιση για τις υπερχρεωµένες επιχειρήσεις,
τότε θα καταγραφούν και άλλα τέτοια δραµατικά περιστατικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, το νοµοσχέδιο που καταθέτει η Κυβέρνηση ενισχύει τη ρευστότητα χιλιάδων επιχειρήσεων που απειλούνται µε λουκέτο
συµβάλλοντας στην ανάκαµψη της οικονοµίας. Οι ρυθµίσεις του
νόµου λύνουν σε µεγάλο βαθµό τον βρόγχο από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιζήσουν.
Το γεγονός άλλωστε ότι η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων, η ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΓΣΕΒΕΕ, η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
και η Εθνική Οµοσπονδία Προστασίας Πολιτών-Καταναλωτών∆ανειοληπτών έκριναν ως θετικό το νοµοσχέδιο θεωρώντας ότι
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δίνει ανάσα στις επιχειρήσεις µε µία δεύτερη ευκαιρία πρόσβασης στις τράπεζες. Υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα ανταποκριθούν ανάλογα, αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση
δεν νοµοθετεί στο κενό και µακριά από τα κοινωνικά δεδοµένα.
Και αυτό ισχύει ακόµα περισσότερο αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι
η ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική οµάδα των αγροτών ευνοείται από
τη συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση. Αγροτικοί συνεταιρισµοί,
αγροτικές ενώσεις, οµάδες παραγωγών και φυσικά πρόσωπα
που ασκούν κατά κύριο επάγγελµα αγροτική δραστηριότητα
εµπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις. Αγρότες που έπαιρναν
βραχυπρόθεσµα δάνεια για πολλά χρόνια θα οφείλουν πλέον
µόνο το διπλάσιο των δανείων που είχαν λάβει και όχι το διπλάσιο του ποσού που µαζί µε τους συµβιβαστικούς τόκους, τους
τόκους υπερηµερίας και τους τόκους ανατοκισµού έφθαναν στα
ύψη. Σβήνονται εποµένως, τα πανωτόκια παλαιών δανείων των
αγροτών µε αποτέλεσµα χιλιάδες από αυτούς να απαλλάσσονται
από ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό που αξιώνει η τράπεζα. Και κάποια στιγµή, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, θα πρέπει,
επιτέλους, οι τράπεζες να εφαρµόζουν το νόµο και να ελέγχονται γι’ αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανακούφιση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων οφείλει να συνοδευτεί µακροπρόθεσµα µε
µία σειρά στρατηγικών µέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους. Προκειµένου να γίνουν ανταγωνιστικές χρειάζεται
ένα πλαίσιο ανάπτυξης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όπως
υφίσταται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και
δεκαετίες. Στο ειδικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να συγκεντρωθούν
και να κωδικοποιηθούν όλα τα υφιστάµενα µέτρα υπέρ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, να εντοπιστούν οι ελλείψεις και να
αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες, όπως η δηµιουργία νέου χρηµατοδοτικού πλαισίου στήριξης αλλά και η δηµιουργία των απαιτούµενων υποδοµών.
Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουµε τις συνεργασίες µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και τα ερευνητικά κέντρα για την προώθηση
της έρευνας, της τεχνογνωσίας και της καινοτοµίας καθώς και
τη δηµιουργία θερµοκοιτίδων για τη στήριξη των νέων επιχειρήσεων, την προώθηση της δικτύωσής τους και του ηλεκτρονικού
επιχειρείν. Ακόµη βασική κατεύθυνση πρέπει να είναι το άνοιγµα
των διαύλων πρόσβασης στην «πράσινη» ανάπτυξη µέσα από κατάρτιση και πληροφόρηση, αλλά και τη διάχυση της πληροφορίας γύρω από τα µέτρα στήριξης που θα προσφέρει ο νέος
αναπτυξιακός νόµος και το ΕΣΠΑ.
Στη λογική αυτή θα πρέπει ο υπάρχων αναπτυξιακός νόµος,
κύριε Υφυπουργέ, να ισχύσει και να δέχεται επενδυτικά σχέδια
µέχρι την εφαρµογή του νέου προκειµένου να συντηρήσουµε
κατά το ελάχιστον, τουλάχιστον, µια ρευστότητα στην αγορά. Σε
κάθε περίπτωση η αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα ως
κοινωνικού κεφαλαίου της χώρας δεν µπορεί παρά να έχει ως
σηµείο αναφοράς τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση µε τη ρύθµιση που
αφορά τη λίστα φαρµάκων πρέπει να πούµε ότι βρίσκεται στη
σωστή κατεύθυνση καθώς πετυχαίνουµε ένα πρώτο µικρό βήµα
στον εξορθολογισµό των δαπανών στο χώρο της υγείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όλοι µας θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι από µόνο του αυτό το
µέτρο δεν δίνει λύση στη φαρµακευτική δαπάνη. Πέραν της λίστας, χρειάζονται ουσιαστικά συνοδευτικά µέτρα µε κυριότερο
τη σύνδεση της λίστας µε τη συνταγογράφηση της δραστικής
ουσίας και όχι των εµπορικών ονοµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητά µου ότι οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα διατηρήσουν τον υψηλό βαθµό προσαρµοστικότητας,
δυναµισµού και ευελιξίας που διαχρονικά απέδειξαν, στοιχείο άλλωστε που δικαιολογεί και αισιόδοξες προβλέψεις για την αντιµετώπιση των σηµερινών δυσχερειών και την εκµετάλλευση των
ευκαιριών που το µέλλον θα προσφέρει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς ευχαριστούµε,
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κύριε Παρασύρη.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Βουλευτής
Β’ Αθηνών της Νέας ∆ηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία λέει προφανέστατα «ναι»
στη ρευστότητα της αγοράς και γι’ αυτόν το λόγο λέει και κατ’
αρχή «ναι» στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε, το οποίο έχει
αρκετές διατάξεις που είναι προς θετική κατεύθυνση και δεν διστάζουµε καθόλου να το πούµε.
Με τον ίδιο τρόπο, όµως, λέµε ξεκάθαρα όχι στην προχειρότητα, στην ανευθυνότητα και το λαϊκισµό.
Θα µου επιτρέψετε να σχολιάσω πολύ σύντοµα ορισµένα
πράγµατα που άκουσα στη διάρκεια της σηµερινής συζήτησης
και που δείχνουν αυτό το πνεύµα από την πλευρά της Κυβέρνησης και της πλειοψηφίας.
Πρώτα από όλα άκουσα ορισµένους συναδέλφους από την
πλευρά του ΠΑΣΟΚ να κατακεραυνώνουν το ΤΕΜΠΜΕ και τη
σχετική προσπάθεια της Νέας ∆ηµοκρατίας. Έχετε, πράγµατι,
αρκετά να καταλογίσετε στις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας, όχι όµως στο συγκεκριµένο τοµέα. Είναι άτυχη η κριτική.
Όταν είχα αναλάβει Υπουργός πέρυσι τέτοια εποχή, ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε κάνει τότε µία δήλωση λέγοντας ότι είναι µία προσπάθεια της Νέας ∆ηµοκρατίας για το ΤΕΜΠΜΕ που δεν θα
οδηγήσει πουθενά και το πολύ να δοθούν ενισχύσεις για επτακόσιους επιχειρηµατίες. Μέχρι τον Οκτώβριο είχαν δοθεί πενήντα
χιλιάδες δάνεια µε εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ. Όλοι οι επαγγελµατικοί φορείς το είχαν αγκαλιάσει. Είναι παράδειγµα επιτυχίας της
κυβερνητικής πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας το ΤΕΜΠΜΕ. Και
όπως εµείς έχουµε τη γενναιοδωρία να ερχόµαστε και να ψηφίζουµε κατ’ αρχήν το νοµοσχέδιό σας, µε τον ίδιο τρόπο και εσείς
έπρεπε να έχετε τη γενναιοδωρία να κάνετε την κριτική σας στη
Νέα ∆ηµοκρατία αλλά να ξεχωρίσετε τα θετικά της πολιτικής της.
Ένα το κρατούµενο.
∆εύτερον, κάνατε πολύ σκληρή κριτική για το ΕΣΠΑ, το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το οποίο δήθεν η Νέα ∆ηµοκρατία το
κόλλησε και δεν έχουµε κανένα απολύτως αποτέλεσµα.
Πράγµατι, υπάρχει καθυστέρηση και θα σας πω τι είδους καθυστέρηση, γιατί είναι σε όλη την Ευρώπη για το ∆’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. Μόνο που στην Ελλάδα η καθυστέρηση αυτή
δικαιολογείται από το ότι η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
βρήκε πολύ χαµηλές απορροφήσεις το 2004 από το ΠΑΣΟΚ –αν
δεν κάνω λάθος ήταν της τάξεως του 14%- και γι’ αυτό το λόγο
έδωσε έµφαση στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Και, πράγµατι,
όλα τα προγράµµατα που έκλεισαν µέχρι πέρυσι, έκλεισαν απολύτως κανονικά χωρίς να χαθεί ούτε 1 ευρώ, γιατί έγινε ένας
αγώνας δρόµου προς αυτήν την κατεύθυνση.
Στο ΕΣΠΑ που υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχει καθυστέρηση
σε όλη την Ευρώπη και µάλιστα η χώρα µας ήταν –και παρακαλώ
να ελέγξετε τα στοιχεία- όταν σας παραδώσαµε τη διακυβέρνηση
της χώρας πέµπτη στους είκοσι εφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν έρχεται τώρα η καινούργια Κυβέρνηση και µας κάνει κριτική γιατί στους είκοσι εφτά είµαστε πέµπτοι, δεν έχετε παρά να
δοκιµάσετε να πάτε πρώτοι. Αλλά πάντως όπως και να το κάνουµε δεν δείχνει να υπάρχει πρόβληµα συγκριτικά σε σχέση µε
τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να σας πω µια και µιλάµε για νοµοσχέδιο του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης εν πάση περιπτώσει, ότι εµείς είχαµε δώσει ιδιαίτερη έµφαση στα δικά µας προγράµµατα µια και αφορούσαν
την αγορά, τη ρευστότητα στις επιχειρήσεις και κατορθώσαµε
µέχρι τον Οκτώβριο να ενεργοποιήσουµε το 40% των δράσεων.
∆εν µιλάω για απορροφήσεις, µιλάω για ενεργοποίηση, γιατί είµαστε στην πρώτη χρονιά. Αυτό πάλι το δέχτηκε η επιχειρηµατική
κοινότητα.
Τρίτον, µιλάτε για την ανάγκη να υπάρξουν επενδύσεις και
συµφωνούµε και εµείς, να υπάρξουν επενδύσεις, να υπάρξει ανάπτυξη, µόνο που δεν διατάσσεται η ανάπτυξη. Εσείς, λοιπόν,
µέχρι τώρα κλείνετε τις εκατό µέρες και δεν έχετε βάλει Γενικό
Γραµµατέα Επενδύσεων. Ψάχνετε ακόµη τα βιογραφικά για να
καταλήξετε ίσως σε κάποιο κοµµατικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το
οποίο δεν θα εκπλήξει κανένα. Οι επιτροπές που εξετάζουν τα
επενδυτικά σχέδια των διαφόρων επενδυτών είναι παγωµένες.
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Το πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης το οποίο είχαµε ετοιµάσει και όπως εξήγησε ο κ. Μουσουρούλης προηγουµένως
µπορούσε να προχωρήσει λόγω των ευελιξιών που προβλέπονται από τον κανονισµό των διαρθρωτικών ταµείων µε τις υπερδεσµεύσεις, το παγώσατε, διότι προφανώς δεν έχετε αντιληφθεί
ότι µπορείτε να ακολουθήσετε αυτήν τη µέθοδο. Και, βεβαίως,
τώρα, σ’ αυτό εδώ το νοµοσχέδιο µ’ ένα συγκεκριµένο άρθρο
παγώνει και ο ίδιος ο επενδυτικός νόµος.
Συµπέρασµα: Η ανάπτυξη µέχρι τώρα, τουλάχιστον, είναι στο
ψυγείο. Αυτή είναι η µέχρι τώρα πολιτική σας στο συγκεκριµένο
τοµέα.
Έρχοµαι στις υπόλοιπες διατάξεις του νοµοσχεδίου, για τις
οποίες έχουµε ένσταση και φαίνεται ότι δεν έχουµε µόνο εµείς,
έχει ακόµα περισσότερο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έβγαλε σήµερα τη γνωµοδότησή της, η οποία είναι πολύ σκληρότερη του αναµενόµενου. Και
τι λέει: Ότι ορισµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου, ιδιαίτερα
αυτές που αφορούν τις ενήµερες οφειλές, οδηγούν στο ακριβώς
αντίθετο αποτέλεσµα από το επιδιωκόµενο. Λέει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ότι ευνοούνται οι κακοπληρωτές και γι’ αυτό
µιλάει και για ηθικό κίνδυνο, ότι ενισχύεται, τελικά, η επιφυλακτικότητα των τραπεζών και αυξάνεται το κόστος του δανεισµού.
Τι δείχνει αυτή η γνωµοδότηση; Πρώτον, ότι υπήρχε προχειρότητα στην προετοιµασία του νοµοσχεδίου, τουλάχιστον, ως
προς τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις και δεύτερον, περνάει και ένα
ακόµα αρνητικό µήνυµα στις διεθνείς αγορές που είναι το τελευταίο που χρειαζόµαστε αυτήν την ώρα σε σχέση µε την κυβερνητική πολιτική και την αξιοπιστία της πολιτικής αυτής
ιδιαίτερα στον τοµέα της οικονοµίας.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, κύριε
Υπουργέ, επί του συγκεκριµένου ζητήµατος, το οποίο είναι πολύ
σοβαρό. Πρέπει να ξεκαθαρίσει: θα µείνει απαθής και εθνικά υπερήφανη προχωρώντας στην ίδια κατεύθυνση µε αυταρέσκεια και
ισχυριζόµενη ότι δεν τρέχει τίποτα, ή θα ακούσει και φωνές των
ίδιων των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που κάποιοι από αυτούς την
κάλεσαν να αναθεωρήσει διατάξεις του νοµοσχεδίου;
Εδώ δεν χωράνε εύκολα λόγια, δεν χωράνε κορώνες, δεν χωράνε λαϊκισµοί. Η αληθινά πατριωτική πολιτική είναι η πολιτική
του ρεαλισµού, της αλήθειας και της κοινής λογικής. Και αυτήν
την πολιτική σας ζητάµε να ακολουθήσετε και στο κρίσιµο ζήτηµα της ρευστότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ
κ. Χατζηδάκη.
Ο τελευταίος οµιλητής είναι ο κ. Οδυσσέας Βουδούρης, Βουλευτής Μεσσηνίας από το ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο στόχος του νοµοσχεδίου νοµίζω ότι είναι πλέον σαφής:
Ρευστότητα, στήριξη του οικονοµικού προϋπολογισµού, στήριξη
των επενδύσεων, αναθέρµανση της οικονοµίας. Νοµίζω, επίσης,
ότι τα επιχειρήµατα και τα αντεπιχειρήµατα ειπώθηκαν από τους
προλαλήσαντες.
Θα ήθελα κλείνοντας αυτήν τη συνεδρίαση να εµπλουτίσω τη
συζήτηση µε κάποιες σκέψεις που αφορούν την αιτία της κατάστασης που καλείται σήµερα η Κυβέρνηση να θεραπεύσει, την
αιτία αυτής της βαθιάς κρίσης στην οποία βρισκόµαστε σήµερα.
Και αν έπρεπε να την αναφέρω µε µία λέξη, θα άρχιζα µε τη λέξη
«δανεισµός». Πίσω από αυτήν τη λέξη, βέβαια, υπάρχει µία σύγχρονη πραγµατικότητα, το σύγχρονο τραπεζικό σύστηµα.
∆εν πρέπει κατ’ αρχήν να ξεχνάµε ότι αυτή η κρίση που ζούµε
σήµερα δεν είναι µία κρίση της οικονοµίας, δεν έχει οικονοµικά
αίτια, δεν προκλήθηκε, δηλαδή, από κάποιον πόλεµο που κατέστρεψε τον οικονοµικό ιστό κάποιας χώρας, δεν προκλήθηκε από
κάποια απότοµη αύξηση πρώτων υλών, όπως αυτό έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, αλλά προκλήθηκε από τη φούσκα συγκεκριµένων τραπεζών στις ΗΠΑ, που εντελώς συνειδητά δάνειζαν
σε δανειολήπτες για τους οποίους ήξεραν εκ των προτέρων ότι
δεν θα έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν. Στοιχηµάτιζαν,
όµως, ότι µε αυτόν τον τρόπο προκαλούσαν µία τεχνητή αύξηση
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της τιµής των ακινήτων, που τελικά, βέβαια, θα κατέληγαν να κατασχέσουν. Είναι αυτό που σωστά έχει ονοµαστεί: ΚαπιταλισµόςΚαζίνο. Κάποιες φορές βέβαια κερδίζεις, αλλά όπως και στο
πραγµατικό καζίνο στο τέλος πάντα, τελικά, χάνεις.
Το τραπεζικό σύστηµα πρέπει να πούµε ότι εξ ορισµού ωθεί
στο δανεισµό, αρχικά και πολύ ορθά για να ευνοήσουµε την οικονοµική ανάπτυξη. Το σύστηµα, όµως, σήµερα έχει εκτροχιαστεί. Μέχρι τώρα δανειζόµασταν για να ξεκινήσουµε µία
επιχείρηση ή ακόµα για να αγοράσουµε ένα σπίτι, αυτό, όµως
δεν ήταν αρκετό για να καλύψει την όρεξη –να το πούµε έτσιενός άπληστου πιστωτικού συστήµατος.
Σήµερα χάρη στη διαφήµιση του άµεσου και εύκολου χρήµατος, παίρνουµε δάνεια για να πάµε διακοπές, να καταναλώσουµε
πολύ περισσότερο απ’ ό,τι, πραγµατικά, παράγουµε ή ακόµη για
να καλύψουµε ανάγκες, τις οποίες θα όφειλε να καλύψει η πολιτεία για να σπουδάσουµε το παιδί µας, για να καλύψουµε κάποιες ιατρικές ανάγκες και τελικά το αποκορύφωµα, για να
εξοφλήσουµε άλλους δανειστικούς λογαριασµούς. Αυτή η τάση
ίσως, βέβαια, να είναι το στίγµα της εποχής. Αλλά πρέπει να διαπιστώσουµε ότι συνειδητά τροφοδοτείται από το ίδιο το τραπεζικό σύστηµα, το οποίο τελικά ασκεί οικονοµική πολιτική που θα
έπρεπε να ασκεί η νόµιµη κυβέρνηση ενός κράτους.
Την τελευταία δεκαετία τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκαν κατά 1.500% και το επιχείρηµα ότι τα κέρδη αυτά, τα
κέρδη τα οποία συσσωρεύονται, θα οδηγήσουν σε καλύτερο δανεισµό, προφανώς δεν επαληθεύτηκε. Ειδικά για ορισµένες ελληνικές τράπεζες είναι χαρακτηριστικό ότι η δραστηριότητά τους
βασίζεται σε σχέση µε τράπεζες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, λιγότερο σε ιδίους πόρους και περισσότερο σε ανακύκλωση δανεικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα παρουσίασαν το 2009 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ κέρδη, χρονιά ύφεσης για την οικονοµία, που χαρακτηρίστηκε από συµπίεση των µισθών, αύξηση της ανεργίας,
υπερχρέωση των νοικοκυριών και, βέβαια, κλείσιµο πάρα πολλών επιχειρήσεων.
Πιστεύω ότι, τελικά, ένα βασικό πρόβληµα του σηµερινού καπιταλισµού είναι ότι έχει αντιστρέψει τους όρους που επέτρεψαν
την εδραίωσή του. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, που ήταν το
εργαλείο για την επίτευξη του στόχου, δηλαδή την ανάπτυξη της
καπιταλιστικής επιχείρησης, έχει γίνει το ίδιο ο σκοπός. Η επιχείρηση δηλαδή έχει καταντήσει να είναι το εργαλείο για το ανεξέλεγκτο πλέον φούσκωµα του χρηµατιστηριακού συστήµατος.
Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, την ακόλουθη δήλωση και θα
ήθελα να προσπαθήσετε να µαντέψετε ποιος την είπε και πότε.
Η δήλωση αναφέρει: «Πιστεύω ότι οι τραπεζικοί οργανισµοί είναι
πιο επικίνδυνοι για τις ελευθερίες µας από τους µόνιµους στρατούς. Εάν ο λαός επιτρέψει ποτέ σε ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν το ζήτηµα του νοµίσµατος και των οικονοµικών, θα
στερήσουν από το λαό όλη την περιουσία τους µέχρι που και τα
παιδιά τους θα ξυπνήσουν άστεγοι στην ήπειρο που οι πατέρες
τους κατέκτησαν». Το είπε κάποιος αριστερός µαρξιστής; Όχι.
Το είπε ο Τόµας Τζέφερσον, Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής το 1801-9.
∆εν υπάρχει αµφιβολία σήµερα ότι έχουµε φθάσει στο στάδιο
που οι τράπεζες ελέγχουν την οικονοµία και νοµίζω ότι ήρθε καιρός να θέσουµε αυστηρούς όρους στη λειτουργία τους. ∆εν είναι
άστοχο να υπενθυµίσουµε µε αφορµή την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου, τις προτάσεις της επιτροπής Στίγκλιτς, εµπνευσµένες από τον Νοµπελίστα Οικονοµίας, οι οποίες εξάλλου
υιοθετήθηκαν από τη Σοσιαλιστική ∆ιεθνή, που προεδρεύει,
όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός της χώρας. Οι προτάσεις αυτές
έχουν ως εξής:
Πρώτον, δηµιουργία ενός πολύ πιο τολµηρού ρυθµιστικού
πλαισίου για τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. ∆εύτερον,
συντονισµένα µέτρα στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας, µε
επενδύσεις για την εξοικονόµηση ενέργειας, τη στήριξη της απασχόλησης, την εκπαίδευση, τη διά βίου µάθηση. Τρίτον, εκδηµοκρατισµό των θεσµών της διεθνούς διακυβέρνησης, όπως είναι
ο ΟΗΕ, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η ∆ιεθνής Τράπεζα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, προσπάθησα να εκφράσω το πνεύµα
το οποίο, κατά την άποψή µου, πρυτάνευσε στην πρόταση αυτού
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του νοµοσχεδίου. Και, βέβαια, ψηφίζω αυτό το νοµοσχέδιο µε
την πεποίθηση ότι αποτελεί ένα πρώτο βήµα για µια συνολική
αναδιάρθρωση των οικονοµικών της χώρας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βουδούρη.
Εξαντλήθηκε ο κατάλογος των οµιλητών και εισερχόµαστε στις
δευτερολογίες.
Ο κ. Παπαγεωργίου έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά µου
προκάλεσε εντύπωση η σπουδή των συναδέλφων Βουλευτών της
Νέας ∆ηµοκρατίας να υιοθετήσουν άκριτα ή και µε µια παραχαρακτική λογική τη γνωµοδότηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για το σχέδιο νόµου που συζητάµε, το υπό ψήφιση
νοµοσχέδιο.
Αν κάποιος διαβάσει συστηµατικά -φυσικά υπάρχει απάντηση
της κυρίας Υπουργού και είναι στη διάθεση όλων των Βουλευτών µας- το κείµενο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα διαπιστώσει ότι έχει τρεις ουσιαστικές παρατηρήσεις.
Η πρώτη είναι µία γενική παρατήρηση, γι’ αυτό και εµπεριέχεται στις γενικές παρατηρήσεις. Αφορά αυτό το οποίο είπαν ο κ.
Χατζηγάκης, ο κ. Σταϊκούρας και πολλοί συνάδελφοι της Νέας
∆ηµοκρατίας, για τους κινδύνους που ενέχονται από παρόµοιες
ρυθµίσεις, αυτό που λέγεται «ηθικός κίνδυνος για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς των τραπεζών και το free-market», δηλαδή την ελεύθερη αγορά. Είναι µια γενική αναφορά που κάνει -γι’ αυτό είναι
και στις γενικές παρατηρήσεις- και µια ευχή. Και επισηµαίνει πιθανούς κινδύνους από υλοποίηση ρυθµίσεων γενικά.
Εδώ, όµως, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι επανέρχεται
-και όσοι έχουν συστηµατικά παρακολουθήσει τα τραπεζικά
πράγµατα το ξέρουν- ένα ιδεολογικό ζήτηµα, το οποίο ταλανίζει
τη διεθνή κοινή γνώµη τα τελευταία χρόνια, αναφορικά µε το
ρόλο του τραπεζικού συστήµατος ως βραχίονα, ως καρδιαγγειακό σύστηµα της παγκόσµιας κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης.
Σε τι αναφέρεται αυτός ο προβληµατισµός; Στην ανεξαρτητοποίηση της νοµισµατικής πολιτικής, κύρια από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Τρία εργαλεία είχαν οι κυβερνήσεις στο
παρελθόν: φορολογική, εισοδηµατική και νοµισµατική πολιτική,
τώρα υπάρχει αυτονοµία ανέλεγκτο και έλλειψη κανόνων στην
αγορά. Και αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης στο Συµβούλιο
Κορυφής µεταξύ Οµπάµα και κ. Μέρκελ και πεδίο σύγκρουσης.
Υπάρχει άποψη που λέει ότι δεν µπορεί να πάει άλλο η κατάσταση µε το τραπεζικό σύστηµα, την ανέλεγκτη τραπεζική αγορά
και πρέπει να κυριαρχήσουν κανόνες. Αυτός ο άξονας συµπτύχθηκε από την κ. Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί µε απέναντι τη λεγόµενη αγγλοσαξωνική σχολή που λέει «αφήστε τις αγορές
ελεύθερες, αφήστε τις τραπεζικές αγορές ασύδοτες, υπάρχουν
οι διαδικασίες αυτορρύθµισης». Μα ελάτε όµως που µας οδήγησαν σε απανωτές κρίσεις τα ανεξέλεγκτα τραπεζικά συστήµατα
και η τελευταία κρίση πρέπει να αποτελέσει ηθικό δίδαγµα. Και
ακόµη το επικαλούνται. Και βέβαια καλά κάνουν οι τράπεζες,
διότι όλα αυτά τα χρόνια στην πολιτική του σκληρού ευρώ, πέθαναν πολλές οικονοµίες και επιχειρήσεις.
Όλα αυτά τα χρόνια η άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν αντίπαλη µε τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς και
την πολιτική πλευρά της Ευρώπης. Και υπάρχει και ένας διάλογος και καλά κάνει και το επισηµαίνει. Στον αντίποδα όµως υπάρχει η πολιτική, υπάρχουµε όλοι εµείς που λέµε: «πώς κάνετε τις
τιτλοποιήσεις κύριοι;» Γιατί οι τιτλοποιήσεις, για παράδειγµα,
αποτέλεσαν τη θρυαλλίδα για µεγάλες νοµισµατικές και πολιτικές κρίσεις. Μπορείτε να πολιτεύεστε ελεύθερα συνεχώς;
Είναι ένα αντικείµενο συζήτησης που θα το κάνουµε -και το
είπε και η κύρια Υπουργός- στην επόµενη φάση, όταν θα συζητήσουµε νοµοσχέδιο για τους κανόνες που πρέπει να υπάρχουν
στην τραπεζική αγορά, στο τραπεζικό σύστηµα.
Άρα, αυτά τα οποία υιοθέτησαν ο κ. Χατζηγάκης και ο κ. Σταικούρας νοµίζω ότι δεν αφορούν το νοµοσχέδιο. Είναι µία γενική
άποψη στις γενικές παρατηρήσεις.
∆εύτερον, στο δεύτερο σκέλος κάνει δυο παρατηρήσεις η ΕΚΤ
στις ειδικές παρατηρήσεις του νοµοσχεδίου. Τι λέει; Λέει ότι δεν
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αξιολογείται σε αυτήν τη ρύθµιση η ικανότητα αποπληρωµής, δηλαδή είναι οριζόντια. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι και την
Υπουργό και εµένα προσωπικά µε προβληµάτισε και στην αρχή
είχαµε προσανατολισµό ότι θα πρέπει να υπάρξουν µελέτες βιωσιµότητας για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθµιση. Ελάτε, όµως,
που αυτή η διαδικασία των µελετών βιωσιµότητας, είναι κοστοβόρα, είναι διαδικασία υποκειµενική -όλοι κάναµε µελέτες βιωσιµότητας- και είναι διαδικασία η οποία δεν οδηγεί πάντα σε
αποτελέσµατα.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Για τι βιωσιµότητα µιλάµε αυτήν
την περίοδο, όπου συθέµελα συγκλονίζεται όλο το οικονοµικό
σύστηµα;
Επίσης, επισηµαίνει το πρόβληµα των αλήκτων. Το πρόβληµα
των αλήκτων είναι µία δυνητική δυνατότητα ρύθµισης και φυσικά
εκεί µε τις τροποποιήσεις που έκανε η κυρία Υπουργός δεν θίγει
τόσο πολύ τις τιτλοποίησης. Είναι µια δυνητική, γι’ αυτό και είναι
εντελώς διαφορετική η ρύθµιση που γίνεται στα άληκτα, είναι
διαφορετική αντιµετώπιση, είναι µία διευκόλυνση.
Είναι µία διευκόλυνση. Γιατί και οι επιχειρήσεις που φαντάζουν
σήµερα υγιείς, που έχουν βασικά οικονοµικά µεγέθη υγιή, δεν
σηµαίνει ότι δεν θα επηρεαστούν απ’ αυτήν την κρίση, όταν όλο
το οικοδόµηµα επηρεάζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Τρίτον, αναφέρθηκαν στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και στο µπλοκ των επιταγών. Και εδώ παρατηρήσεις. Θεωρώ, δηλαδή, ότι πρέπει να
µελετήσετε, κύριε Χατζηδάκη, πιο συστηµατικά αυτό το κείµενο.
Εγώ µπήκα στον κόπο, από τη στιγµή που µας το ενεχείρισε η
κυρία Υπουργός, να το µελετήσω, γιατί δεν σας κρύβω ότι ανησυχώ και εγώ. Γιατί; Θα σας πω και τούτο, κύριε Χατζηδάκη. Το
ερώτηµα τώρα και η απάντηση είναι της πολιτικής. Γιατί µπροστά
στο δίληµµα που θέτουν οι τραπεζίτες, µείωση της ρευστότητας
από τις ρυθµίσεις, υπάρχει στον αντίποδα το πνίξιµο, η µείωση
της ρευστότητας των επιχειρήσεων, και πρέπει η πολιτική
γραµµή να µπει εκεί που και οι δύο θα επιβιώσουν, και οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες. Εµείς δεν είµαστε κατά των τραπεζών.
Όµως, κάποια στιγµή πρέπει να πάρουµε και κάποια µέτρα, για
να λυθεί το πρόβληµα. Είµαστε υπέρ της επιβίωσης των τραπεζών -αλίµονο, οι τράπεζες είναι το κεντρικό σηµείο του οικονοµικού συστήµατος- από την άλλη µεριά, όµως, πρέπει να πούµε ότι
πρέπει να προστατευθούν και οι επιχειρήσεις σε αυτές τις συνθήκες της έκτακτης ανάγκης. ∆εν µπορεί να πει κανείς ότι, εάν
ρυθµιστεί ένα δάνειο για δύο χρόνια και δεν είναι καλό, δεν θα
ξαναπάει σε κρίση. Λέµε σ’ αυτήν την περίοδο να συνδράµουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να κάνω µία τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε µου για µισό λεπτό ακόµα.
Κύριε Χατζηδάκη, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, όλοι βιώσαµε
το ΤΕΜΠΜΕ. Όταν θέσατε τρεις κερδοφόρους ισολογισµούς,
µήπως ξέρατε ποιοι πήραν δάνειο τον πρώτο καιρό; Όλοι οι φαρµακοποιοί που δεν είχαν πάει ποτέ σε τράπεζες. Πήραν λεφτά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Το αλλάξαµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Το αλλάξατε µετά, αλλά ακούστε το εξής. Σας το είπα και στην επιτροπή. Υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση, υπήρχαν αγκυλώσεις και δύο τράπεζες µόνο
προσπάθησαν και συνέβαλαν. ∆ύο τράπεζες µόνο! Είχε πρόβληµα το ΤΕΜΠΜΕ και το ξέρετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: ∆εν είναι έτσι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κάνατε, βέβαια, προσπάθειες
στο τέλος, αλλά θα σας θυµίσω και τούτο, κύριε Χατζηδάκη. Το
ΤΕΜΠΜΕ είχε ιδρυθεί επί ΠΑΣΟΚ και το είχατε...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Παπαγεωργίου,
έχει εξαντληθεί ο χρόνος. Μην αρχίζετε την αντιπαράθεση µε τον
κ. Χατζηδάκη. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Έρχοµαι στο τελευταίο, στο
ΕΣΠΑ. Εµείς είπαµε το εξής απλό. Είναι στον τρίτο χρόνο το
ΕΣΠΑ. Μήπως δεν ξέρετε, κύριε Χατζηδάκη, ότι είναι απλήρωτα
όλα τα δικά σας εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια; ∆εν ξέρετε ότι
είναι απλήρωτα επενδυτικά σχέδια δύο χρόνων, ότι επιχειρηµα-
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τίες αγωνιούν καθηµερινά και µας πιέζουν όλους εµάς να πούµε
στην κυρία Υπουργό να εκταµιεύσει τα ποσά; Τι εγκρίσεις κάνατε
εν πάση περιπτώσει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Είπατε ή δεν είπατε...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Είπε ο κ. Μουσουρούλης κάτι
που ειλικρινά δεν µπορώ να ελέγξω, ότι είµαστε πέµπτοι. Μα είµαστε στον τρίτο χρόνο -εξαετές είναι το ΕΣΠΑ- και έχουµε εκταµιεύσει το 3%. Είναι αυτή επίδοση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Τελειώσατε, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να σας θυµίσω τι
λέγατε, όταν παραλάβατε και το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Θυµάστε πότε παραλάβατε; Λέγατε τα µύρια όσα.
Λέµε, λοιπόν, ότι δεν έχει προχωρήσει το ΕΣΠΑ. Φυσικά η ανάπτυξη είναι το ζητούµενο. Ξέρουµε πολύ καλά ότι αυτές οι διευθετήσεις που γίνονται είναι µία ανάσα, ξέρουµε πολύ καλά ότι σ’
αυτού του τύπου την κρίση, την ύφεση δηλαδή -δεν είναι κρίση
στασιµοπληθωρισµού, είναι ύφεση- πρέπει να δώσουµε δυνατότητες µε εργαλεία που είναι σωστά, όπως το ΕΣΠΑ. Και θα το κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστώ πολύ και
παρακαλώ τους συναδέλφους να σεβαστούν όλοι το χρόνο, γιατί
περνά η ώρα και οι υπόλοιποι θα διεκδικούν τα ίδια δικαιώµατα
και καταλαβαίνετε πού θα φθάσουµε.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Καρασµάνης για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην πρωινή συνεδρίαση οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας µας
εγκάλεσαν, λέγοντας ότι για να κάνουµε κριτική στην σηµερινή
Κυβέρνηση, πρέπει να αναλάβουµε τις ευθύνες και να αναγνωρίσουµε τα λάθη µας. Αλίµονο, στους πολιτικούς που δεν αναλαµβάνουν τις ευθύνες και δεν αναγνωρίζουν τα λάθη!
Το πρώτο λάθος που εδώ, από το Βήµα της Βουλής, από τις
πρώτες µέρες αναγνώρισα ήταν οι πρόωρες εκλογές. Όµως, ο
Καραµανλής σκέφθηκε εθνικά και πατριωτικά, δεν θέλησε να
αφήσει τη χώρα σε µία µακρόσυρτη εξάµηνη προεκλογική περίοδο. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο ίδιος ο σηµερινός
Πρωθυπουργός από τις αρχές του 2008 ζητούσε πρόωρες εκλογές. Μάλιστα, έλεγε ότι τον Φεβρουάριο ή το Μάρτιο θα πάµε σε
εκλογές, γιατί δεν θα ψηφίσει το σηµερινό Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
Όµως, και εσείς θα πρέπει να αναγνωρίσετε, κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, τα λάθη της τελευταίας περιόδου. Και δεν
αναφέροµαι στο παρελθόν. Ποια είναι αυτά; Είναι η προεκλογική
σας δηµαγωγία, είναι η µετεκλογική καταστροφολογία, είναι η
αρνητική ψυχολογία την οποία έχετε δηµιουργήσει, είναι οι υπερβολές για το έλλειµµα, είναι οι παλινωδίες εντός και εκτός Ελλάδος, είναι η υποτίµηση των διεθνών αγορών. Ναι, γιατί
βρισκόµαστε µπροστά σ’ αυτό το κλίµα της αβεβαιότητας και της
ανησυχίας.
Ταυτόχρονα, θα ήθελα να δώσω µερικές απαντήσεις στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας οι οποίοι διατύπωσαν την άποψη
ότι σηµαντικό µέρος της εισήγησής µου ήταν εκτός νοµοσχεδίου.
Ποιες αναφορές µου ήταν εκτός θέµατος, εκτός νοµοσχεδίου;
Τα στοιχεία για τη µείωση στο χονδρεµπόριο και για την καταβαράθρωση του τζίρου των µικρών και µεσαίων εµπόρων, ακόµα
και µέσα τις γιορτές. Κατά τη γνώµη σας, δεν έχουν να κάνουν µε
τη ρευστότητα στην αγορά;
Τα 5.000.000.000 ευρώ, κατά άλλους 9.000.000.000 ευρώ, που
έκαναν φτερά από τις ελληνικές τράπεζες και πέταξαν στις τράπεζες του εξωτερικού, όταν διέρρευσε ότι θα φέρετε το πόθεν
έσχες και στις καταθέσεις, δεν θα λείψουν αυτά τα δισεκατοµµύρια από την αγορά; ∆εν περιορίζουν ακόµα περισσότερο την
ήδη περιορισµένη ρευστότητα; Και αυτό είναι εκτός νοµοσχεδίου, κατά τις εκτιµήσεις σας;
Ελπίζω να µην πιστεύετε ότι ήταν εκτός νοµοσχεδίου και η αναφορά µου στην πρωτοφανή φοροεισπρακτική επιδροµή µε την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απαράδεκτη ρύθµιση για τις γονικές παροχές και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ. Αυτά τα χρήµατα από τις τσέπες του κοσµάκη, του
απλού καταναλωτή, δεν θα λείψουν; ∆εν έχει αυτό σχέση µε τη
ρευστότητα της αγοράς;
Το ίδιο, φυσικά, ισχύει για όλα τα ζητήµατα τα οποία έθιξα και
τα οποία βιαστήκατε να χαρακτηρίσετε ότι είναι εκτός νοµοσχεδίου. Όλα αυτά που είπα δηµιουργούν αρνητική ψυχολογία, κάνουν εγκρατείς τους καταναλωτές και την πληρώνει φυσικά πάλι
η αγορά. Όταν, λοιπόν, υπάρχει αυτός ο πανικός ,αυτές οι παλινωδίες, αυτή η οικονοµική αφαίµαξη, στ’ αλήθεια υπάρχει κάποιος που να πιστεύει πραγµατικά ότι θα τονωθεί η ρευστότητα
στην αγορά;
Ρώτησαν κάποιοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας το εξής: Τι κάνατε εσείς ως κυβέρνηση, τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για τη ρευστότητα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας την περίοδο 2006-2007 ρύθµισε 9.000.000.000 ληξιπρόθεσµες οφειλές και ενήµερες οφειλές για µία δεκαετία. Τα έκανε
ένα νέο δάνειο, διάρκειας δεκαετίας και µάλιστα µε περίοδο χάριτος δύο ετών, ενώ ταυτόχρονα έδωσε στους ίδιους τους δανειολήπτες νέο δάνειο, για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τα
προβλήµατά της ρευστότητας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Ταυτόχρονα, µας ρώτησαν για τα 28.000.000.000 ευρώ.
Πρώτον, η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας το 2008 έφερε
το νόµο για την ενίσχυση της ρευστότητας, τα 28.000.000.000
ευρώ, γιατί πιστεύουµε ότι οι τράπεζες είναι το κυκλοφοριακό
σύστηµα το οποίο πρέπει να στηρίξουµε, διότι εάν, πραγµατικά,
νεκρώσει το κυκλοφοριακό σύστηµα, νεκρώνουν τα πάντα.
Ακούσαµε µία σκληρή κριτική για τα 28.000.000.000 ευρώ.
Άλλοι έλεγαν ότι είναι µία λευκή επιταγή, που χαρίζεται στις τράπεζες. Άλλοι έλεγαν ότι είναι µία σκανδαλώδης δωρεά στις ήδη
κερδοφόρες τράπεζες και προσπαθούσαν να δηµιουργήσουν την
εικόνα µιας ανάλγητης κυβέρνησης, η οποία έδινε κάποια ψίχουλα στους χαµηλοσυνταξιούχους, ενώ χάριζε 28.000.000.000
ευρώ σκανδαλωδώς στις τράπεζες.
Και ακούσαµε τους εκπροσώπους των τραπεζών στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου να λένε ότι τα περισσότερα
ήταν εγγυήσεις. Ορισµένα απ’ αυτά πήγαν πραγµατικά στην
αγορά. Και απ’ αυτήν την ιστορία των 28.000.000.000 ευρώ θα
εισπράξει το ελληνικό δηµόσιο πάνω από 500.000.000.000. Πρέπει να αναγνωρίσετε το λάθος σας, που δεν στηρίξατε το νόµο
της ρευστότητας του 2008 της Νέας ∆ηµοκρατίας, γιατί ακολουθούσατε την αντιπολιτευτική τακτική «όχι σε όλα», σε αντίθεση µε εµάς που τα αναγνωρίζουµε τα θετικά και τα στηρίζουµε.
Και κάτι τελευταίο, κυρία Υπουργέ: Θα πρέπει να λάβετε υπ’
όψιν σας σοβαρά τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ. Πράγµατι, οι αγρότες και ειδικότερα οι
κτηνοτρόφοι, βιώνουν δύσκολες ηµέρες, εφιαλτικές ηµέρες. ∆εν
µπορούν να ανταποκριθούν. Οι δείκτες του κόστους ανεβαίνουν
συνεχώς. Το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Θα πρέπει, λοιπόν, να
δείτε το θέµα των 300.000.000 του ατόκου δανείου. Αυτήν τη
στιγµή πλησιάζει ο χρόνος λήξεως και δεν θα µπορέσουν να
ανταποκριθούν.
Τα υπόλοιπα, κύριε Πρόεδρε, θα τα πω στην κατ’ άρθρον συζήτηση αύριο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Καραθανασόπουλος, εισηγητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο ζήτηµα το οποίο θέλουµε να θίξουµε, είναι το εξής.
Βρίσκεται εύκολος ένοχος το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αθωώνοντας ουσιαστικά, συνολικά το καπιταλιστικό σύστηµα που η
καρδιά του αποτελεί τις τράπεζες. Ακούγονται και πολλά πράγµατα τα οποία δεν αντέχουν στη σφαίρα της κριτικής. Όπως, για
παράδειγµα, ανεξέλεγκτες οι τράπεζες. Με την απελευθέρωση
των αγορών και των χρηµατοπιστωτικών ήταν επίσηµη επιλογή
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και της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ µέχρι πριν από λίγο
διάστηµα, αλλά ακόµη και τώρα για ορισµένες αγορές.
Τρίτο ζήτηµα. Είναι ακριβές αυτό; Υπήρχε η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι και η
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ που την είχατε αποδεχθεί και την είχατε ψηφίσει;
Έτσι δεν είναι; Ή κάνω λάθος; Και, βεβαίως, υπάρχει η διαπάλη
ανάµεσα στην Αµερική τον αγγλοσαξονικό άξονα και τον γαλλογερµανικό άξονα, αλλά είναι διαπάλη για το ποιος θα είναι το παγκόσµιο νόµισµα, ποιος θα έχει τα γεωστρατηγικά συµφέροντα.
Άλλο ζήτηµα. Είναι ψευδεπίγραφος ο διαχωρισµός χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και πραγµατική οικονοµία. ∆ηλαδή, ο όµιλος
του Βγενόπουλου τί είναι; Χρηµατοπιστωτικό ή πραγµατική οικονοµία; Ο όµιλος Λάτση τί είναι; Χρηµατοπιστωτικό ή πραγµατική οικονοµία; Άλλο πράγµα η διαπάλη ανάµεσα σε τµήµατα του
κεφαλαίου για τα µερίδια, τις αγορές και τα κέρδη. Αυτή η διαπάλη υπάρχει. Έχει πολύ υψηλά µερίδια το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα από τα κέρδη, από τη ληστεία των εργαζόµενων και θέλουν να ληστέψουν και οι υπόλοιποι. Είναι µόνο οι τράπεζες που
έχουν κέρδη; Οι µεγάλοι, οι υπόλοιποι, οι µονοπωλιακοί όµιλοι
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία δεν έχουν
κέρδη; Έχουν και αυτοί κέρδη.
Για να πάµε στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, τρεις παρατηρήσεις κάναµε και θα επιµείνουµε σε αυτές.
Πρώτη παρατήρηση, µειώστε τα όρια. Το ενάµισι εκατοµµύριο
και τρία -πόσο έχει φτάσει- είναι υπερβολικό. Μειώστε τα όρια, γίνετε πιο γενναιόδωροι, για να απευθυνθείτε, πραγµατικά, στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις και να γίνετε πιο γενναιόδωροι
στις απολαβές. Γιατί αυτό θα δώσει µια ανάσα, ας το πούµε έτσι
όσο είναι αυξηµένα τα όρια, εντάσσονται και οι επιχειρήσεις οι
οποίες ξεπερνάνε το µέγεθος του µικρού.
∆εύτερο ζήτηµα να αφαιρέσετε από µέσα τον απαράδεκτο,
αντιδηµοκρατικό, ταξικό διαχωρισµό ανάµεσα στους κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες και µη. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των πλέον υπερχρεωµένων και των πτηνοτρόφων δεν
είναι κατά κύριο επάγγελµα. ∆ιευκολύνετε µε αυτόν τον τρόπο τη
συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια.
Και, τέταρτο ζήτηµα, να αποσύρετε την προσθήκη σκάνδαλο
για τους πραγµατικά πυρόπληκτους ή εάν δεν θέλετε να την αποσύρετε να βάλετε µια τροπολογία. Κάντε µια τροποποίηση και
πείτε το εξής: Επιχειρήσεις και επαγγελµατίες µε κύκλο εργασιών έως και 250.000 ευρώ, έχουν αυτά. Και, µάλιστα, αφαιρέστε
και το ζήτηµα να πληρώνουν τόκους. Να µην πληρώνουν ούτε
τόκους αυτοί. Αλλά, όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις να πληρώνουν. Έτσι είναι, δεν µπορεί να είναι όλες. Αυτές που έχουν
άµεση σχέση µε την τοπική αγορά που υπέστησαν ζηµιά. Οι υπόλοιπες που έχουν κέρδη που επωφελήθηκαν χωρίς να έχουν τίποτε θα βγουν και κερδισµένες από επάνω, ενώ ο πραγµατικά
ζηµιωµένος αγρότης να µην αποζηµιώνεται; Βάλτε όριο έως διακόσια. Εάν θέλετε να το κάνετε τριακόσια, κάντε το τριακόσια.
Μην αφήνετε γενικά και ανεξέλεγκτα φωτογραφικές διατάξεις
για τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν κερδίσει από αυτήν
τη διαδικασία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Αστέριος Ροντούλης, εισηγητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
και Βουλευτής στον Νοµό Λαρίσης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, εµείς έχουµε µία φράση στη Λάρισα. Όταν αρχίζουν να εµφανίζονται εκρηκτικές καταστάσεις λέµε ότι: «αρχίζουν τα νταούλια». Τα «νταούλια», λοιπόν, έχουν αρχίσει εντός
του ΠΑΣΟΚ. ∆ιότι η οµάδα που πιλοτάρει το σκάφος της πασοκικής διακυβέρνησης, έχει πάθει vertigo και αρχίζει να πέφτει.
Γιατί κάνω την κριτική αυτή; ∆ιότι, αυτά όχι ακριβώς µε τα ίδια
λόγια, αλλά µε το ίδιο ουσιαστικό περιεχόµενο είπε σήµερα στον
τοµέα κοινοβουλευτικής εργασίας η κ. Παπανδρέου. ∆ιαβάζω τι
είπε η κ. Παπανδρέου επί λέξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Τα Πρακτικά είναι αυτά;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα τα δείτε. Τα αµφισβητείτε;
∆εν υπάρχει ακόµη γενικός γραµµατέας για το ΕΣΠΑ και οι περισσότεροι περιφερειάρχες που βάλατε δεν ξέρουν τι είναι
ΕΣΠΑ. ∆εν υπάρχει λειτουργία Κυβέρνησης να ανταποκρίνεται
στις έκτακτες συνθήκες. Καλή η διαβούλευση, αλλά οδηγεί σε
απραξία, ασυνεννοησία και σύγχυση.
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∆εν χρειάζεται κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας αλλά και όλοι
εµείς να κάνουµε αντιπολίτευση. Τα λέει όλα µέσα σε τέσσερις
αράδες η κ. Παπανδρέου. Περιγράφει πλήρως την κατάσταση
όπως έχει δηµιουργηθεί µετά τις εκατό ηµέρες διακυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ. Και, προσέξτε, αυτό προέρχεται από ένα ιστορικό
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, µην
κάνετε άλλες προσωπικές αναφορές.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Ξέρετε πόσο σας εκτιµώ και σας υπολήπτοµαι. Αλλά, δεν είστε
αυτήν τη στιγµή όργανο του ΠΑΣΟΚ, είστε Προεδρεύων. Καταλάβατε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Λέω να µην κάνετε
άλλες προσωπικές αναφορές και να απευθύνεστε στο Προεδρείο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ, να κρατηθεί ο
χρόνος µου.
Αν σας δυσαρεστούν αυτά που ακούτε, να ζητήσετε ευθύνες
από την κ. Παπανδρέου και από τα στελέχη σας, όχι από εµάς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η κ. Παπανδρέου είναι
απούσα, δεν είναι εδώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μη δυσαρεστείστε. Η πραγµατικότητα αυτή είναι όπως την περιγράφουν τα στελέχη σας. Τώρα,
εάν δεν σας αρέσει είναι πρόβληµά σας.
Ήδη, µου έχετε στερήσει ένα λεπτό!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν σας έχω στερήσει
τίποτε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ; Καλά. Θα έχω την ανοχή σας για ένα
λεπτό, προφανώς!
Έρχοµαι τώρα, κυρία Υπουργέ, σε κάτι άλλο που σας το είπαµε από την πρώτη στιγµή. Από την πρώτη στιγµή που ήρθε το
νοµοσχέδιο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, προσωπικά σας είχα θέσει παίρνοντας τον λόγο, ένα ερώτηµα ουσιαστικό στο οποίο απάντηση δεν έλαβα, αλλά οι εξελίξεις µας
δικαίωσαν στη συνέχεια. Σας είχα πει: Εάν αντιδράσουν οι τραπεζίτες και ανεβάσουν τα επιτόκια ή κλείσουν τη στρόφιγγα των
χορηγήσεων, µήπως το νοµοσχέδιο θα σας βγει µπούµερανγκ,
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ρευστότητα, δηλαδή πάτε να
κάνετε καλό και βγει κακό; Και «πριν αλέκτωρα λαλήσαι τρις» δικαιωθήκαµε. Γιατί; ∆ιότι, γνωµοδότησε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.
Το πρωί ακούσατε τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο, τον
κ. Γεωργιάδη, ο οποίος χωρίς να γνωρίζει τη γνωµοδότηση προανήγγειλε το περιεχόµενό της. Εσείς, βεβαίως, κυρία Υπουργέ,
το γνωρίζατε. Το γνωρίζατε και γι’ αυτό φροντίσατε να κατεβάσετε νοµοτεχνικές βελτιώσεις που ουσιαστικά αφυδατώνουν το
άρθρο 2, το οποίο ήταν και το επίµαχο. Άρα, λοιπόν, αποδεχθήκατε τη λογική µας και αποδεχθήκατε και τη λογική ουσιαστικά,
των τραπεζιτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Τί έκανε, λοιπόν, το νοµοσχέδιό σας; «Ώδινεν όρος και έτεκεν
µυν», µια τρύπα στο νερό, τσάµπα µάγκες το παίξατε ενώπιον
του ελληνικού λαού! Τα µαζέψατε όλα εν µια νυκτί όταν από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σας τράβηξαν το αυτάκι! Αυτή
είναι η αλήθεια.
Και, τελειώνω, αναφερόµενος σε κάτι που είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας ∆ηµοκρατίας περί χαρίσµατος του άτοκου δανείου των 300.000.000 ευρώ, για τους κτηνοτρόφους. Μπράβο!
Συµφωνούµε. Θα συνοµολογήσετε κάτι όµως: Αυτήν την πρόταση τη λέγαµε επί δύο χρόνια εδώ µέσα στην Αίθουσα εµείς οι
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και παίρναµε απάντηση από
τη Νέα ∆ηµοκρατία ότι είµαστε άκρατοι λαϊκιστές. Έρχεστε τώρα
και υιοθετείτε αυτούσια την πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που ακούστηκε και µέσα στην επιτροπή από τον υποφαινόµενο. Μπράβο, καλά κάνετε! ∆εν πειράζει που για
πολλοστή φορά γίνατε ουρά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, αλλά να οµολογείτε και ποιος έχει την πατρότητα των ιδεών
αυτών.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί βλέπω ότι είστε έτοιµος να
χτυπήσετε το κουδούνι. Τελειώνω, λέγοντας το εξής: Αρχίζω να
φοβάµαι µέσα στο Κοινοβούλιο, µήπως µπει καµµιά βόµβα. Γιατί
αρχίζω να φοβάµαι; ∆ιότι ο κ. Γείτονας σήµερα είπε επί λέξη,

2112

αγαπητοί συνάδελφοι,ότι «µε αντιεξουσιαστές Υπουργούς δεν
γίνεται Κυβέρνηση». Θα το παραφράσω και θα πω ότι µε αντιεξουσιαστές Υπουργούς δεν γίνεται οικονοµία. Αλίµονο στον ελληνικό λαό, γιατί κάποιοι ταχυδακτυλουργοί, οι οποίοι δεν είναι
καν επαγγελµατίες αλλά ερασιτέχνες, κάνουν παιγνίδια πάνω
στις πλάτες του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Ευαγγελία Αµανατίδου-Πασχαλίδου εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα είχαµε την Κυβέρνηση να κάνει µία στροφή εκατόν
ογδόντα µοιρών και διά στόµατος του κ. Παπακωνσταντίνου να
αποσύρει την τροπολογία που ξεσήκωσε θύελλες, που είχε να
κάνει µε τη φορολόγηση γονικών παροχών, καπνού και ποτών.
Βλέπουµε σε αυτό το σχέδιο νόµου, το οποίο συζητήσαµε στην
επιτροπή, είχαµε την έκθεση της επιτροπής, να κάνει µία στροφή,
γιατί ήρθε η γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κυρία Υπουργέ, µε όλο το σεβασµό που σας έχω, επειδή µπήκαν πολύ έντονα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κίνδυνοι για το τραπεζικό σύστηµα, όπως τους είχε βάλει ο κ.
Προβόπουλος και όλη η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, κάνατε
πραγµατικά εκπτώσεις σε αυτό το σχέδιο νόµου. Τα είπε και ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Λαφαζάνης.
Εγώ θα πω, ενώ προτάσσονται οι κίνδυνοι για το τραπεζικό σύστηµα, γιατί δεν προτάσσονται και οι κίνδυνοι για τους αγρότες,
τους κτηνοτρόφους, τους επαγγελµατίες; Αυτοί οι κίνδυνοι δεν
υπάρχουν; Και θα σας πω κάτι. Το πρωί, σας είπα για εκείνη την
ιστορία µε τον έµπορο που είχε σχέση και µε το Πολεµικό Ναυτικό και µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και έδινε κρέατα προς το
δηµόσιο και έβαλε χέρι, πραγµατικά, σε κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας και της βορείου Ελλάδος.
Θα σας πω µια άλλη ιστορία. Πριν από επτά χρόνια, το 2003
ένας έµπορος στη Θεσσαλονίκη πήρε σιτηρά από τα Κύµινα, τα
Μάλγαρα, τη Χαλάστρα, τη Βραχιά, το Άδενδρο, το Λουδία. Αυτοί
οι άνθρωποι καλέστηκαν -και κάναµε και κοινοβουλευτικό έλεγχο
γι’ αυτό πριν από ένα µήνα- από την εφορία, από τη ∆ΟΥ της
Νέας Ιωνίας Θεσσαλονίκης, να δώσουν πίσω τα χρήµατα που εισέπραξαν, το ΦΠΑ το 2003, γιατί ο έµπορος αυτός είχε πλαστά
τιµολόγια και µάλιστα πέντε φορές επάνω. Από χθες η Εφορία
της Νέας Ιωνίας, τους ζητά τα χρήµατα και καλεί τους αγρότες
στη ∆ΟΥ να δώσουν µε πενταπλάσιο πρόστιµο πίσω το ΦΠΑ που
εισέπραξαν για το 2003. Με αυτό θέλω να πω ότι δεν διασφαλίζετε τους αγρότες, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τους πολίτες,
αλλά προσπαθείτε να διασφαλίσετε το τραπεζικό σύστηµα, ένα
τραπεζικό σύστηµα το οποίο έχει καταληστεύσει τον ελληνικό
λαό.
Ρευστότητα της αγοράς. Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελµατίες, αγροτικοί συνεταιρισµοί, αγρότες, θέλουν να ρυθµίσουν τις οφειλές τους µέσα από αυτό το σχέδιο νόµου. Για τι να
µιλήσουµε; Να µιλήσουµε για τις ακάλυπτες επιταγές που φθάνουν σχεδόν στα 3.000.000.000 ευρώ; Οι περισσότεροι είναι
γραµµένοι στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Για τί να µιλήσουµε; Να µιλήσουµε
για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για τους επαγγελµατίες και
τους αυτοαπασχολούµενους, που σήµερα δεν έχουν να πληρώσουν ούτε καν τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΑΕ και πηγαίνουν σε διάφορα νοσοκοµεία εσπευσµένα και πληρώνουν τα
νοσήλια από την τσέπη τους;
Όλο αυτό γιατί; Γιατί δεν υπήρξε µέχρι τώρα µία πρόβλεψη.
Υπάρχει µία ασύδοτη αγορά, υπάρχουν τα µεγάλα καρτέλ. Υπάρχει όλο αυτό το πνίξιµο στην κοινωνία και τελικά είναι αυτοί που
βιώνουν την οικονοµική κρίση. Είχε δοθεί το ΤΕΜΠΜΕ, το ανέφερε και ο συνάδελφος. Νοµίζω το πρώτο δεν πήγε καν στις επιχειρήσεις που έπρεπε να πάει, το δεύτερο λίγο µετρίαζε την
κατάσταση. Το θέµα, όµως, είναι ότι πρέπει να δοθεί πραγµατική
στήριξη στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στους αγρότες για
να έχουµε µία άλλη ανάπτυξη και να έχουµε και παραγωγική
βάση στη χώρα µας. Χωρίς αυτά δεν µπορούµε να έχουµε ανάπτυξη. Και εννοείται ότι όλα αυτά θα δώσουν και θέσεις εργασίας. Έχουµε δέκα χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει µέσα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο 2009 και άλλες πολλές θα κλείσουν στην πορεία αν δεν παρθούν εκείνα τα άµεσα µέτρα που θα αναστείλουν αυτήν την κατάσταση. Έχουµε απώλειες θέσεων, απώλειες παραγωγικότητας,
έχουµε και ερηµοποίηση της υπαίθρου.
Για τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» –το είπαµε και το πρωί- νοµίζω ότι θα πρέπει εδώ να δώσετε µια πολύ µεγάλη βάση. Η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» αν
δεν γίνει µια δηµόσια υπηρεσία, η οποία δεν θα βάζει και θα βγάζει αυτούς που θέλει, τους µικροοφειλέτες στις λίστες, τότε θα
µπορέσει να ανακάµψει και ο καθένας που έχει πέσει σε παράπτωµα. Εγώ δεν νοµίζω ότι είναι παράπτωµα γιατί παραπτώµατα
ίσως κάνουν οι κυβερνήσεις που δεν στηρίζουν πολιτικές πραγµατικής οικονοµίας και όχι αυτοί που δεν µπόρεσαν να τα βγάλουν πέρα.
Θα πρέπει να δώσετε βάση στο κοινωνικό κράτος. Ελλείψει
κοινωνικού κράτους θα έχουµε αυτές τις καταστάσεις και δυστυχώς δεν µπορούµε να είµαστε κρεµασµένοι από τι θα πει ο κ.
Τρισέ. ∆ιότι, κυρία Υπουργέ, έχουµε ένα Εθνικό Κοινοβούλιο, το
οποίο είναι ήδη υποβαθµισµένο και δεν θέλουµε να υποβαθµιστεί και άλλο.
Σας παρακαλούµε πάρα πολύ, να παίρνετε εκείνες τις αποφάσεις ως ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς να λαµβάνετε υπ’ όψιν τόσο
πολύ τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σύµφωνα σταθερότητας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η κυρία Υπουργός
έχει το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Αγαπητοί συνάδελφοι, µερικές φορές αδυνατώ να κατανοήσω το επιχείρηµα κάποιων συναδέλφων.
Είµαστε εδώ και στην επιτροπή ένα µήνα περίπου τώρα και συζητάµε αυτό το σχέδιο νόµου. Κάθε φορά που µιλούσαµε σε εκπρόσωπο τράπεζας, έλεγε το ίδιο που έλεγε ο κ. Ροντούλης και
όχι µόνο γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά και για πολλά άλλα νοµοσχέδια που είχαν έλθει στο παρελθόν. Κάθε φορά που υπάρχει
κάποια ρύθµιση, οποιαδήποτε ρύθµιση, ποιο είναι το επιχείρηµα;
Ότι µπορεί να αυξηθούν τα επιτόκια και άρα να έχουµε αντίθετο
αποτέλεσµα. Αυτό είναι πάγιο επιχείρηµα, κάποιου που δεν θέλει
οποιαδήποτε ρύθµιση.
Από την άλλη µεριά, έχεις τον αντίποδα αυτού. Όποιος θέλει
τη ρύθµιση, σου λέει µε την ίδια ευκολία, προχώρησε µέχρι εδώ,
προχώρα µέχρι το τέλος, κάντο όλο.
∆εν είναι υπεύθυνο ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο ρόλος του κράτους και ο ρόλος µιας κυβέρνησης είναι πραγµατικά να προσπαθήσει –και δεν είναι εύκολο-να ρυθµίσει αντιτιθέµενα συµφέροντα
σε µια κοινωνία. Και αυτό το σχέδιο νόµου, εάν υπήρχε µία κεντρική δυσκολία από την αρχή µέχρι τώρα, ήταν ότι ακριβώς
επειδή υπήρχαν στρεβλώσεις στην αγορά λόγω της κρίσης,
έπρεπε να υπάρξει, όπως είπα το πρωί στην εισήγησή µου, ρυθµιστική παρέµβαση, έτσι ώστε και να διοχετευθεί ρευστότητα στην
αγορά και την ίδια στιγµή να µην αποσταθεροποιηθεί η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, το χρηµατοπιστωτικό µας σύστηµα.
Και οι δύο στόχοι είναι σεβαστοί και δεν είναι τυχαίο και απορώ
µερικές φορές για την έλλειψη του ουσιαστικού διαλόγου, ιδιαίτερα στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Θα περίµενε κανένας αυτή
να είναι η γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτός
είναι ο θεσµικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Εµείς όµως δεν είµαστε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εµείς
είµαστε Βουλή των Ελλήνων, εµείς νοµοθετούµε. Και η Κυβέρνηση ουσιαστικά στάθµισε τα αιτήµατα των παραγωγικών φορέων της πραγµατικής οικονοµίας, ξέρει και γνώριζε και
προβλέψαµε πολύ σωστά τις αιτιάσεις του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος και ρύθµισε, έκανε ουσιαστική παρέµβαση µ’ αυτό
το σχέδιο νόµου. Και το σχέδιο αυτό νόµου βασικά δίνει ρευστότητα στην αγορά, προχωράει µε ρυθµίσεις που, πραγµατικά,
στηρίζουν τις επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη χωρίς να κλονίζει τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Αυτό θέλαµε, αυτό κάναµε.
Και οι είκοσι νοµοτεχνικές βελτιώσεις σήµερα δεν ήταν απόρροια της γνώµης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία δεν την γνωρίζαµε. Ήταν
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απόρροια ενός διαλόγου πολύ γόνιµου που έγινε µέσα στη
Βουλή των Ελλήνων και κάναµε παρεµβάσεις οι οποίες κατά τη
γνώµη µας εξασφαλίζουν ακριβώς αυτήν την ισορροπία ανάµεσα
στους δύο αυτούς στόχους, στη διοχέτευση ρευστότητας στην
αγορά χωρίς να κλονιστεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Είµαι σίγουρη ότι όλοι όσοι, πραγµατικά, µελετήσουν το σχέδιο νόµου και τις ρυθµίσεις του θα δούνε ότι πραγµατικά είναι η
απάντηση σ’ αυτό που έχει αυτήν τη στιγµή ανάγκη η ελληνική οικονοµία.
Επίσης, όσον αφορά το ΕΣΠΑ και τους περιφερειάρχες, να πω
στη Βουλή των Ελλήνων ότι την Παρασκευή έχουµε συνάντηση
στο Υπουργείο όλων των γενικών γραµµατέων των περιφερειών
για να συζητήσουµε για το ΕΣΠΑ, να συζητήσουµε για το κάθε
πρόγραµµα κάθε περιφέρειας. Και είµαι σίγουρη, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι όταν έλθουµε µε την τροποποίηση του ΕΣΠΑ, θα
δείτε ότι έχει γίνει πολύ µεγάλη πρόοδος µέσα στο Υπουργείο.
Και µέσα στο Γενάρη καταθέτοντας το σχέδιο νόµου για την
απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ ελπίζω ότι όλοι θα στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχει κλείσει…
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Για την τριτολογία µου…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα έχετε µιλήσει. ∆ικαιούσθε είκοσι δύο λεπτά και έχετε µιλήσει για είκοσι τρία.
Έχετε µιλήσει τρεις φορές.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Το ένα λεπτό ήταν επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχει κλείσει η διαδικασία µε την Υπουργό, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Μια ερώτηση θα κάνω και
θα απαντήσει και θα τελειώσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κυρία Υπουργέ, θα µιλήσω πολύ σύντοµα για να µη χάνουµε χρόνο, γιατί έχουµε όλοι
καθυστερήσει. Είσθε και συµπαθεστάτη και αξιοπρεπεστάτη.
Όµως, έχει µείνει ένα κενό που θέλω να ακουστεί. Ο κ. Χατζηδάκης έθεσε ένα πολύ δόκιµο ερώτηµα, κατά πόσο η µη τοποθέτηση Γενικού Γραµµατέως Επενδύσεων αλλά και η στελέχωση
των αρµοδίων επιτροπών που εγκρίνουν τα διάφορα επενδυτικά
προγράµµατα –γιατί έχουµε συµπληρώσει εκατό µέρες- κατά την
κρίση του δικού σας Υπουργείου βλάπτει το βασικό στόχο αυτού
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του νοµοσχεδίου που είναι να πάει µπροστά η οικονοµική κατάσταση της χώρας. Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να απαντηθεί. Συµπληρώσατε εκατό µέρες και δεν έχετε διορίσει Γενικό
Γραµµατέα Επενδύσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης):
Ορίστε κυρία
Υπουργέ.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μπορώ να σας πω ότι δεν έχει καθυστερήσει. Βεβαίως, θα ήµουν πολύ πιο χαρούµενη αν είχα έναν
γενικό γραµµατέα, για να µην υπογράφω όλα όσα πρέπει να υπογράφω. Είναι δικός µου χρόνος. Βεβαίως, είναι µια δυσκολία,
αλλά µπορώ να σας βεβαιώσω ότι δεν έχει δηµιουργήσει πρόβληµα ούτε στην αξιολόγηση των επενδύσεων ούτε στη λειτουργία του όλου Υπουργείου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.30’, λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 14 Ιανουαρίου 2010 και ώρα
9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και
επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις
για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και
άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

