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Αθήνα, σήµερα στις 28 Απριλίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Σας εύχοµαι Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα τα εξής:
1. Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατέθεσαν στις 17-4-2014 σχέδιο νόµου:
«Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος».
2. Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υγείας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, Τουρισµού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατέθεσαν στις 24-4-2014
σχέδιο νόµου: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση
οικονοµικής δραστηριότητας».
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών
ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτων της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις».
Επίσης, ο Υπουργός Επικρατείας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Οικονοµικών
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου
και Πληροφόρησης».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Πρόσβαση
στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική
εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.

3601/2007 και άλλες διατάξεις.».
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω ότι από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ενηµερωνόµαστε ότι ειδικός αγορητής
ορίζεται ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η
Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος η Βουλευτής κ. Έλενα Κουντουρά. Από τον Λαϊκό ΣύνδεσµοΧρυσή Αυγή ως ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής
Μεσσηνίας κ. Δηµήτριος Κουκούτσης και ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
Επίσης, από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Ασηµίνα Ξυροτήρη-Αικατερινάρη. Τέλος,
από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Αθήνας κ. Δηµήτριος Ανδρουλάκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Φλώρινας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα και του οποίου έχω την τιµή να είµαι εισηγητής, είναι από
τα πιο σηµαντικά που έχουν έρθει προς ψήφιση σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία.
Ως κεντρικό σηµείο αναφοράς έχει την πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων σε ό,τι αφορά την προληπτική εποπτεία και τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυµάτων και
των επιχειρήσεων επενδύσεων. Είναι η ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταργεί το ν. 3601/2007
και δηµιουργεί µία νέα τραπεζική νοµοθεσία, απαραίτητη ιδίως
σε ό,τι αφορά θέµατα εποπτείας και ελέγχου, αφού σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον οι αλληλεπιδράσεις µίας κρίσης
µπορούν να είναι αλυσιδωτές και να επεκταθούν σε όλο το εύρος
της οικονοµίας.
Είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η Ευρώπη πρέπει να οδεύσει σε
µία τραπεζική ένωση. Την αίσθηση αυτή ενίσχυσε η κρίση χρέους
στην Ευρωζώνη, αλλά και όσα συνέβησαν µε την κατάρρευση
της «Lehman Brothers». Όλοι αντιλαµβανόµαστε πλέον ότι η κατάρρευση µίας τράπεζας που οφείλεται στην απουσία ελέγχου
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και εποπτείας, µπορεί να έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις.
Θα έλεγα ότι µε την ενσωµάτωση της συγκεκριµένης οδηγίας
η Ευρώπη αποκτά ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας. Είναι µία πρώτη κίνηση στην κατεύθυνση της τραπεζικής
ένωσης στην Ευρωζώνη, µία κίνηση που κάνει περισσότερο
ισχυρό και αξιόπιστο το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα.
Είχα την ευκαιρία να επισηµάνω κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην επιτροπή ότι οι ίδιες οι συνθήκες επιβάλλουν τη
δηµιουργία ενός ενιαίου πλαισίου εποπτείας και ελέγχου του
τραπεζικού συστήµατος στην Ευρώπη. Ζούµε σε µία παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Ό,τι συµβαίνει στο τραπεζικό σύστηµα µπορεί να επηρεάσει άµεσα τις οικονοµίες όλων των χωρών, να
δηµιουργήσει κλίµα ρευστότητας και ανασφάλειας στους πολίτες.
Συνεπώς, επιβάλλεται να διασφαλίσουµε την ασφάλεια των καταθέσεων, να υπάρχει προληπτικός έλεγχος στη λειτουργία των
τραπεζών και να περιοριστούν οι λεγόµενοι συστηµικοί κίνδυνοι,
αν και οι ελληνικές τράπεζες θεωρούνται επαρκώς θωρακισµένες, δεν έχουν εκτεθεί σε τοξικά προϊόντα της χρηµατοπιστωτικής και χρηµατοοικονοµικής αγοράς, ενώ µετά την
ανακεφαλαιοποίησή τους έχουν ισχυροποιηθεί. Παράλληλα,
όπως αποδεικνύουν και οι τελευταίες εξελίξεις, απολαµβάνουν
της εµπιστοσύνης των αγορών, υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου.
Θα ανέµενε κανείς σε ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο να
υπάρχει έστω και η κριτική έστω, στήριξη της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Οι ίδιοι κατηγορούν την Κυβέρνηση για την
επανιδιωτικοποίηση των τραπεζών και απειλούν µάλιστα µε
ειδικά δικαστήρια. Τώρα που έρχεται ένα νοµοσχέδιο, µε το
οποίο µπορεί να υπάρχει έλεγχος και εποπτεία των τραπεζών,
αρνούνται να το στηρίξουν. Φαίνεται ότι το κενό στρατηγικής και
τα αδιέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ εκδηλώνονται πλέον παντού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και πριν, η ανάγκη
επικαιροποίησης του θεσµικού πλαισίου ελέγχου, εποπτείας
αλλά και λειτουργίας των τραπεζών επέβαλλε στην επιτροπή την
υιοθέτηση της οδηγίας 2013/36 αλλά και τον Κανονισµό
575/2013, που προβλέπει την προληπτική εποπτεία των
τραπεζών. Ουσιαστικά, τροποποιείται και αντικαθίσταται στις
περισσότερες διατάξεις του ο ν.3601/2007.
Τι πετυχαίνουµε; Εισάγονται ενιαίοι κανόνες για όλα τα κράτηµέλη σε ό,τι αφορά τον τοµέα και το περιεχόµενο της εποπτείας.
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον τρόπο που
αντιµετώπιζαν τα κράτη-µέλη το πεδίο, αλλά και τους
µηχανισµούς εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και
οργανισµών. Κάθε κράτος-µέλος είχε το δικό του θεσµικό
πλαίσιο και αυτό δηµιουργούσε περιπλοκές σε θέµατα ελέγχου
και εποπτείας.
Κατοχυρώνεται η ασφάλεια, η επάρκεια και η βιωσιµότητα της
κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και παράλληλα
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι. Επιβάλλονται κανόνες διαφάνειας,
αφού πλέον οι τράπεζες είναι υποχρεωµένες να δίνουν όλα τα
στοιχεία που ζητάει η εποπτική αρχή και αφορούν τους
µετόχους, τη διοίκηση, αλλά και κάθε αλλαγή στη µετοχική
σύνθεση.
Με απόλυτο τρόπο και σαφήνεια καθορίζεται ότι ρόλο
εποπτικής αρχής θα διαδραµατίζει η Τράπεζα της Ελλάδος και
το πεδίο της εποπτείας θα αφορά τη φερεγγυότητα, τη
διασφάλιση της ρευστότητας και της τήρησης των υποχρεώσεων
των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά
τις επενδύσεις, τον εποπτικό ρόλο έχει η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Και οι δύο, βέβαια, θα συνεργάζονται στενά. Η
Τράπεζα της Ελλάδος είναι αυτή που θέτει όρους και
προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία µία τράπεζας.
Εγκαινιάζεται µία νέα και στενή συνεργασία ανάµεσα στην
Τράπεζα της Ελλάδος, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού
Κινδύνου και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Προσδιορίζει το ύψος του κεφαλαίου που πρέπει να διαθέτει
µια τράπεζα ανάλογα µε τις δραστηριότητες της. Στα πλαίσια
της διαφάνειας απαιτείται η γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος των βασικών µετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, εκτός από
τα κριτήρια που καθορίζει για κάθε µια τράπεζα, µπορεί να ζητά
τη λήψη οριζόντιων µέτρων για όλες τις τράπεζες ή για κάθε µια
ξεχωριστά, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβληµα. Έχει την ευχέρεια και τη δυνατότητα να ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων των τραπεζών µε επιτόπιους ελέγχους µε αίτηµα άµεσης
υποβολής στοιχείων, αλλά και γραπτών επεξηγήσεων.
Στην κατεύθυνση της ασφάλειας των καταθέσεων και του
επενδυτικού κοινού καθορίζεται συγκεκριµένο πλαφόν για τα κεφάλαια που απαιτούνται για την ίδρυση των τραπεζών, υποκαταστηµάτων και συνεταιριστικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Για πρώτη φορά υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο, που προσδιορίζει
το απαιτούµενο πλαφόν για την κεφαλαιακή επάρκεια µιας τράπεζας ή ενός νοµικού προσώπου που θέλει να πάρει άδεια λειτουργίας χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος.
Το 80% του ενεργητικού πρέπει να είναι σε µετρητά. Μειώνονται οι κίνδυνοι µιας ανεξέλεγκτης πιστωτικής επέκτασης µέσα
από την εξίσου ανεξέλεγκτη χορήγηση δανείου.
Μίλησα προηγουµένως για ενίσχυση διαφάνειας. Με το νοµοσχέδιο που συζητάµε, σήµερα οι τράπεζες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην εποπτική αρχή την ταυτότητα των είκοσι
σηµαντικότερων µετόχων, εταίρων ή φυσικών προσώπων που
συνδέονται µε τον έλεγχο της τράπεζας. Είναι σηµαντικό ότι
αυτό συµπεριλαµβάνεται στους όρους και στη χορήγηση άδειας
λειτουργίας και επεκτείνεται και στους µετόχους ακόµα και κατά
το 1% κι αφορά τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µιας τράπεζας, καθώς και όσους υπηρετούν ως επικεφαλείς κρίσιµων και
νευραλγικών τοµέων για τη λειτουργία µιας τράπεζας.
Επιπρόσθετα, οι αγορές µεγάλου αριθµού µετοχών και οι αλλαγές στη µετοχική σύνδεση µε την είσοδο νέων µεγαλοµετόχων
ή επενδυτών πρέπει να γνωστοποιούνται. Αν υπάρχει παρακώλυση ελέγχου ή άρνηση συνεργασίας µιας τράπεζας στον
έλεγχο ή στην εποπτεία, η άδεια λειτουργίας µπορεί να αφαιρεθεί.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα µπορεί να εποπτεύει και να ελέγχει
τη ρευστότητα υποκαταστηµάτων τραπεζών που έχουν την έδρα
τους εκτός Ελλάδος, ενώ µπορεί να παρεµβαίνει επίσης σε ζητήµατα παραπλανητικής διαφήµισης των πιστωτικών ιδρυµάτων
που απευθύνονται στο κοινό, αν κρίνει ότι δεν παρέχουν ολοκληρωµένη πληροφόρηση ή δηµιουργούν σύγχυση και παραπλάνηση.
Τίθενται, επίσης, όροι και προϋποθέσεις για την κεφαλαιακή
επάρκεια. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι διαρκώς σε ισχύ και προβλέπουν ως µέγιστη προθεσµία αναπροσαρµογής κεφαλαίου το
ελάχιστο αρχικό, τους είκοσι τέσσερις µήνες.
Για πρώτη φορά και για την ασφάλεια των καταθετών, αλλά
και πολιτών που επενδύουν οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να τηρούν αποθέµατα ασφαλείας. Αυτή είναι µια
πρόβλεψη ασφαλείας, αλλά και µια πρόβλεψη µε όρους µέλλοντος, αφού µε τον τρόπο αυτό θα διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια, σε εποχές που ευνοείται η οικονοµική ανάπτυξη και η
πιστωτική επέκταση. Το πιο σηµαντικό είναι ότι θα µπορούν να
αντέξουν ζηµιές σε περιόδους κρίσης ή ύφεσης.
Στις κυρώσεις που µπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος
ως εποπτική αρχή συµπεριλαµβάνονται: Η δηµοσιοποίηση της
παράβασης από την εποπτευόµενη ή ελεγχόµενη τράπεζα. Θα
κατονοµάζεται το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, αλλά και θα δίνονται στοιχεία για τη φύση και το µέγεθος της παράβασης. Η δηµόσια εντολή για συµµόρφωση και για τερµατισµό της
παράνοµης συµπεριφοράς. Η προσωρινή απαγόρευση των
µελών του διοικητικού συµβουλίου και όσων εµπλέκονται στην
παράβαση να ασκούν τα καθήκοντά τους στην τράπεζα. Τα πρόστιµα θα φτάνουν µέχρι τα 5.000.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα,
αλλά θα υπάρχουν και πρόστιµα που ισοδυναµούν µε το διπλάσιο των κερδών που αποκτήθηκαν από την παράβαση και η ανάκληση της άδειας.
Μέσα από τα εκατόν εξήντα έξι άρθρα και τα εννέα κεφάλαια
του νοµοσχεδίου που αναφέρεται στο Νέο Πλαίσιο Εποπτείας
και Ελέγχου, µεταβαίνουµε σε ένα νέο ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των τραπεζών. Αποµακρύνεται η
πιθανότητα εκδήλωσης συστηµικού κινδύνου, που µπορεί να
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προκαλέσει συνολικά προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του
τραπεζικού συστήµατος, αλλά και της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι όµως σηµαντικές και οι
άλλες διατάξεις και οι τροπολογίες που κατατέθηκαν στο νοµοσχέδιο. Περισσεύει όµως κι εδώ η µικροψυχία από το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που αρνείται να αναγνωρίσει το θετικό χαρακτήρα τους.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο νέο κι ευέλικτο καθεστώς ασφάλισης των αυτοκινήτων. Στο εξής, η ενηµέρωση για την έναρξη
της ασφάλειας για τη διάρκειά της θα γίνεται σε πραγµατικό
χρόνο. Πρακτικά, αυτό µεταφράζεται στο ότι η σύµβαση για την
ασφάλεια του αυτοκινήτου θα ανανεώνεται και θα τίθεται σε ισχύ
µετά την καταβολή του ασφαλίστρου από τον ασφαλισµένο, ενώ
η εταιρεία θα αποστέλλει άµεσα κι εντός πέντε ηµερών και τη
σχετική βεβαίωση.
Καταργείται η υπουργική απόφαση που προέβλεπε το ειδικό
αυτοκόλλητο σήµα.
Το νοµοσχέδιο επιφέρει, επίσης, αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο
και σχετίζεται µε τα τεχνικά παίγνια, επικεντρωµένο στην εναρµόνισή του µε την κοινοτική νοµοθεσία. Καθορίζεται, επίσης, ότι
οι τράπεζες δεν θα µπορούν να πραγµατοποιούν πληρωµές για
κέρδη που σχετίζονται µε λογαριασµούς, οι οποίοι συνδέονται
µε µη αδειοδοτηµένους παρόχους τεχνικών παιχνιδιών. Καθορίζεται η διαδικασία για τη φραγή µη εξουσιοδοτηµένων ή αδειοδοτηµένων ιστότοπων για on line στοιχηµατισµό.
Προβλέπεται η προστασία των ανήλικων από τη χρήση και τον
εθισµό στα τυχερά παιχνίδια, αλλά και τα ζητήµατα που αφορούν
τη λειτουργία των καζίνο και ιδιαίτερα τους όρους λειτουργίας.
Παράλληλα, σε περίπτωση παραβάσεως στους όρους λειτουργίας των καζίνο, τα πρόστιµα γίνονται πιο αυστηρά. Θα επιβάλλεται πρόστιµο ύψους ενός έως πέντε εκατοµµυρίων ευρώ για
κάθε παράβαση, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει υποτροπή, τα
πρόστιµα θα διπλασιάζονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησα πριν για µικροψυχία.
Αλήθεια, τι σας εµποδίζει, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να στηρίξετε την τροπολογία για τον συµψηφισµό του ΦΠΑ
µεταξύ ιδιωτών και δηµοσίου, αλλά και µεταξύ ιδιωτών; Οι παραγωγικές τάξεις το επιζητούσαν διακαώς. Οι οικονοµικές και
κοινωνικές συνθήκες το καθιστούσαν αναγκαιότητα, ενώ υπήρξε
και δέσµευσή µας. Αποδεικνύετε άγνοια των θεµάτων και των
αναγκών της πραγµατικής οικονοµίας, αλλά και την έµφυτη εχθρότητα που σας χαρακτηρίζει απέναντι στην επιχειρηµατικότητα. Και µιλάµε για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που πλέον
δεν θα είναι υποχρεωµένες να αποδώσουν ΦΠΑ, που δεν έχουν
εισπράξει.
Σηµαντικές είναι και οι διατάξεις για την προστασία των άνεργων, των φοιτητών και των ανθρώπων µε χαµηλό εισόδηµα από
την υπέρµετρη φορολόγησή τους, µε βάση τα τεκµήρια διαβίωσης. Συγκεκριµένα, θα φορολογούνται µε την κλίµακα µισθωτών
και συνταξιούχων τα άτοµα που το πραγµατικό εισόδηµά τους
δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ και το τεκµαρτό τα 9.500 ευρώ. Τι
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι αλλάζει το καθεστώς και προστατεύονται άνεργοι, άνθρωποι µε χαµηλά εισοδήµατα και µικροκαταθέτες, που θα φορολογούνταν µε το εισόδηµα που προκύπτει
από τα τεκµήρια διαβίωσης, αλλά και µε την κλίµακα των ελευθέρων επαγγελµατιών, που ως γνωστόν δεν έχει αφορολόγητο.
Σηµαντική είναι, επίσης, και η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα
σε φορολογούµενους που αδυνατούν να καταβάλλουν το φόρο
κληρονοµιάς, να εκχωρήσουν την κυριότητα ακινήτου στο δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα προχωράει µπροστά, η
Ελλάδα προχωράει µπροστά. Αυτή τη χώρα αλλάζουν αυτοί που
τολµούν, αυτοί που µπορούν, αυτοί που αναλαµβάνουν ευθύνες
και έχουν συναίσθηση αυτών των ευθυνών.
Σας καλώ να στηρίξετε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βεζυρόπουλε.
Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει
τον λόγο.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µπροστά µας ένα µεγάλο νοµοσχέδιο στο οποίο τα πρώτα εκατόν τριάντα άρθρα
έχουν σχέση µε την οδηγία και τους κανονισµούς για τη Βασιλεία
ΙΙΙ, µετά έχουµε ένα κοµµάτι που είναι για το ελληνικό σύστηµα,
που παίρνει τη θέση ενός παλαιότερου νοµοσχεδίου και µετά,
ως συνήθως, έχουµε διάφορα άρθρα.
Επειδή τα πρώτα εκατόν τριάντα άρθρα έχουν σχέση µε τη Βασιλεία ΙΙΙ, που θεωρούµε ότι έχει κάποιες βελτιώσεις από τη Βασιλεία Ι και τη Βασιλεία ΙΙ, εµείς έχουµε την πρόθεση να
ψηφίσουµε «Παρών» στο νοµοσχέδιο επί της αρχής και θα κάνουµε έντονη κριτική σε διάφορα άρθρα, που έχουν να κάνουν
µε το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, για τον αιγιαλό, για τους εργαζόµενους στο ΜΕΧ και πολλά άλλα πράγµατα που νοµίζουµε
ότι είναι απαράδεκτα.
Όµως, θέλω να αρχίσω για να καταλάβετε τη θέση µας –δηλαδή το «Παρών»- και να σας εξηγήσω µε µια επικεφαλίδα τι θεωρούµε. Αυτό το νοµοσχέδιο, αυτή η οδηγία και αυτοί οι
κανονισµοί, αυτό που κάνουν είναι ότι διορθώνουν ένα πολύ κακό
τραπεζικό σύστηµα. Διορθώνουν, δηλαδή, και κάνουν κάποιες δικλίδες ασφάλειας σε ένα σύστηµα που δεν πάει καλά. Και για να
σας το εξηγήσω αυτό, θέλω να σας πω πώς προσεγγίζουµε εµείς
το τραπεζικό σύστηµα.
Το τραπεζικό σύστηµα είναι πολύ σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµίας και είναι εκ φύσεως µια δραστηριότητα µε πολύ µεγάλο
ρίσκο. Γιατί στο τραπεζικό σύστηµα η βασική λειτουργία θα
έπρεπε να είναι –και ήταν παλιά- η διαµεσολάβηση. Παίρνουν
λεφτά από ανθρώπους που θέλουν να αποταµιεύσουν περισσότερο, που δεν θέλουν να καταναλώσουν, δεν θέλουν να επενδύσουν, για να δώσουν λεφτά σε αυτούς που θέλουν να πάρουν
περισσότερο ρίσκο, να επενδύσουν και να καταναλώσουν περισσότερο.
Αυτή η διαµεσολάβηση έχει µια τάση να έχει µεγάλο ρίσκο,
γιατί δίνεις λεφτά τώρα, που θα τα πάρεις στο µέλλον και στην
ενδιάµεση περίοδο µπορούν πολλά πράγµατα να πάνε λάθος.
Μπορεί ένας κλάδος ολόκληρος να έχει χειροτερέψει, µπορεί να
έχουµε κακούς πληρωτές, µπορεί να έχουµε έναν συστηµικό κίνδυνο όπου όλη η οικονοµία ή οι οικονοµίες πολλών χωρών πέφτουν κάτω µαζί.
Παραδοσιακά θεωρούσαµε –και αυτό δίδασκε ο κ. Στουρνάρας, όταν ήταν στο πανεπιστήµιο σε µία προηγούµενη ζωή- ότι
οι τράπεζες µπορούσαν να εκπληρώσουν αυτόν τον ρόλο διαµεσολάβησης καλύτερα, γιατί είχαν περισσότερη γνώση για την οικονοµία και λειτουργούσαν κάπως συντηρητικά.
Εµείς, κατά κάποιο τρόπο, όπως θα σας εξηγήσω, παραδόξως
είµαστε και πιο συντηρητικοί από την Κυβέρνηση και συγχρόνως
πιο ριζοσπαστικοί από την Κυβέρνηση. Είµαστε πιο συντηρητικοί
για τον λόγο ότι θέλουµε οι τράπεζες και το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα να επιστρέψει σ’ αυτήν τη δραστηριότητα διαµεσολάβησης, στον βασικό ρόλο των τραπεζών, δηλαδή να παίρνουν τα
χρήµατα από αυτούς που έχουν καταθέσεις και να τα δώσουν
στην πραγµατική οικονοµία.
Τι κάνουν οι τράπεζες αυτήν τη στιγµή; Πολύ µεγάλο κοµµάτι
της δραστηριότητάς τους δεν είναι αυτό. Πάρτε οποιαδήποτε
από τις µεγάλες είκοσι οκτώ-είκοσι εννιά συστηµικές τράπεζες
που δηµιουργούνται, κοιτάξτε τους ισολογισµούς τους και θα
δείτε από την αριστερή µεριά, από το ενεργητικό κοµµάτι, ότι
αυτό που ο κόσµος νοµίζει ότι κάνει η τράπεζα, δηλαδή να δανείζει στους ανθρώπους που θέλουν στεγαστικά, στις επιχειρήσεις, είναι πολύ µικρό κοµµάτι των δραστηριοτήτων τους. Το
µεγάλο κοµµάτι –θα το δείτε στο ενεργητικό- είναι σε παράγωγα,
σε επενδύσεις, που βασίζονται τι θα κάνει το ένα ή το άλλο χρηµατιστήριο.
Είµαστε συντηρητικοί, γιατί θέλουµε να επιστρέψει η τράπεζα
στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της και δεν το κάνει αυτό.
Συγχρόνως, όµως, θέλουµε η τράπεζα να παρακολουθεί τα δάνειά της, να επιστρέψει, δηλαδή, στο κύριο µέληµά της, που είναι
να µπορεί να ενδιαφέρεται για την απόδοση των πόρων που δανείζεται και όχι την τιµή της µετοχής, να µπορεί δηλαδή αυτό να
είναι ο κυρίαρχος ρόλος.
Συγχρόνως, όµως, είµαστε και πιο ριζοσπάστες, γιατί κατανο-
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ούµε ότι το τραπεζικό σύστηµα ουσιαστικά δανείζει λεφτά και
δηµιουργεί χρήµα και µετά δηµιουργεί χρήµα και, συγχρόνως,
ξέρει ότι θα σώζεται πάντα από την κυβέρνηση. Επειδή υπάρχει
αυτό, πρέπει να είναι σαν µια δραστηριότητα κοινής ωφέλειας.
Γι’ αυτό µιλούµε εµείς για µια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση των
τραπεζών, όπου θα υπάρχουν και επενδυτικές τράπεζες και τράπεζες ειδικού σκοπού, θα υπάρχουν και συνεταιριστικές τράπεζες.
Αυτό είναι το δικό µας το όραµα, το πιο ριζοσπαστικό. Και αν
ήταν εδώ ο κ. Βορίδης, θα τον ρωτούσα –γιατί συνήθως όταν
µιλάω για συνεταιρισµούς και ηθικές τράπεζες µε χλευάζει- το
εξής: Αυτή είναι η λύση; Θα τα ακούσει ο κ. Στουρνάρας, επειδή
δεν είναι εδώ ο κ. Βορίδης.
Μπορείτε να µας πείτε, εσείς της Κυβέρνησης, ποιο είναι το
δικό σας όραµα; Από πού εσείς εµπνέεστε; Δηλαδή, είδατε το
2008 και σας συγκίνησε η τίµια «LEHMAN BROTHERS»; Σας συγκίνησε η άφθαρτη «BEAR STEARNS» ή η «NORTHERN ROCK»,
η ταπεινή «BARCLAYS», που φιξάρει το επιτόκιο libor σε βάρος
των πελατών της; Σας συγκίνησαν οι υπεύθυνες τράπεζες του
ευρωπαϊκού Βορρά, που, αφού υπερδάνεισαν στο Νότο της Ευρώπης, φρόντισαν να περάσουν όλο το κόστος για τα λάθη τους
στους πολίτες του Νότου µε τη βοήθεια των µνηµονιακών κυβερνήσεων; Ή –για να µη µιλάµε µόνο για τους ξένους- σας συγκίνησε το µοντέλο των ελληνικών τραπεζών, που έδιναν δάνεια
στεγαστικά σε ελβετικά φράγκα, όταν ήξεραν ότι θα αυξηθεί η
τιµή του ελβετικού φράγκου;
Αυτό είναι που σας εµπνέει; Αυτό είναι το καινούριο που φέρνετε εσείς και υποστηρίζετε; Δεν έχετε καµµιά άλλη ιδέα για το
πώς θα µπορούσε να λειτουργήσει αυτό το τραπεζικό σύστηµα
και να διορθώσετε το τραπεζικό σύστηµα που ήρθε σε κρίση το
2008; Ξέρετε ότι το σύστηµα άλλαξε και έχει γίνει πιο αγοραίο,
ότι το τραπεζικό σύστηµα το έσπρωξε το DGCom, δηλαδή η Διεύθυνση της Ευρώπης, που ασχολείται µε τον ανταγωνισµό, να
µην κάνει τις παραδοσιακές σχέσεις µε τους καταθέτες, αλλά να
δανείζεται από τη διατραπεζική αγορά και ότι αυτό είναι που δηµιούργησε την κρίση του 2008;
To ξέρετε ότι µεταξύ του 1950 και του 2000 η αύξηση των πιστώσεων σε σχέση µε το ποσοστό του ΑΕΠ στις µεγάλες οικονοµίες διπλασιάστηκε σε σαράντα χρόνια και µετά από το 2000
µέχρι το 2010 ξαναδιπλασιάστηκε άλλη µια φορά; Δεν είναι αυτό
που δηµιούργησε το συστηµικό κίνδυνο και την κρίση του 2008;
Και µας λέτε ότι εµείς είµαστε το νέο. Πού είναι το νέο; Οι ίδιες
τράπεζες είναι.
Διαβάστε τι λέει ο Άντριου Χαλντέιν, που είναι ο υπεύθυνος για
τη συστηµική σταθερότητα των τραπεζών στην Τράπεζα της Αγγλίας, που είπε ότι πέντε – έξι χρόνια µετά την κρίση τίποτα δεν
έχει αλλάξει ούτε για το µέγεθος των τραπεζών, ούτε για τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται για τα παράγωγα και σε
τίποτα το οποίο ήταν η ρίζα της κρίσης. Και γι’ αυτό είναι τόσο
ευάλωτες οι τράπεζες, όταν έχουν τόσο µεγάλη πιστωτική επέκταση σε φούσκες τιµών, σε ξαφνικές µειώσεις των τιµών, όταν
µειώνεται ξαφνικά η ρευστότητα και όλα αυτά που έχουµε χαρακτηρίσει.
Για να σας εξηγήσω γιατί έχουµε µπροστά µας ένα πολύ κακό
τραπεζικό σύστηµα που έρχεται η Βασιλεία ΙΙΙ να διορθώσει:
Πρώτον, δεν κάνει τη βασική δουλειά της διαµεσολάβησης, δεν
βοηθάει την πραγµατική οικονοµία. Και ίσα-ίσα, κύριε Στουρνάρα, αυτό θα έπρεπε να είναι για σας µεγάλο πρόβληµα. Γιατί
η αγοραιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος, δηλαδή η υιοθέτηση του αγγλοσαξονικού µοντέλου που φεύγει από τις τράπεζες και πάει στις αγορές, µπορεί να έχει όλα τα κακά που λέω
εγώ, αλλά έχει και ένα επιπλέον κακό για τις πιο φτωχές χώρες.
Γιατί οι πιο φτωχές χώρες είναι οι χώρες εκείνες που θέλουν ανάπτυξη, είναι αυτές στις οποίες πρέπει να υπάρχει ένα τραπεζικό
σύστηµα που πρωτίστως δεν ασχολείται µε τα στεγαστικά και τα
καταναλωτικά δάνεια και µε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου
των πλουσίων, αλλά πρέπει να εξυπηρετεί την οικονοµία. Εσείς
θα έπρεπε να έχετε µεγαλύτερο άγχος γι’ αυτή την κατάχρηση
των τραπεζών.
Δεύτερον, συνεχίζονται σε αυτό το τραπεζικό σύστηµα όλες
αυτές τις δραστηριότητες που έχουν πολύ µεγάλο ιδιωτικό όφε-
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λος και πολύ µικρό κοινωνικό όφελος και τρίτον έχουµε πάντα
πολύ µεγάλο ρίσκο.
Τι κάνει η Βασιλεία ΙΙΙ; Λέει ότι κρατάµε όλα αυτά τα στοιχεία.
Επίσης λέει: «Συνεχίστε οι τράπεζες- αν θέλετε- να επενδύετε σε
παράγωγα και σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, αλλά κρατήστε
λίγο περισσότερο κεφάλαιο ως προστασία». Δεν το αλλάζει αυτό.
Δεύτερον, η Βασιλεία ΙΙΙ λέει: «Συνεχίστε να έχετε ένα πολύ πολύπλοκο τραπεζικό σύστηµα, για το οποίο χρειαζόµαστε πολύπλοκα εργαλεία για να το διορθώσουµε, αλλά δεν θα την
πιάσουµε αυτή την πολυπλοκότητα. Γιατί ξέρουµε ότι αυτή η πολυπλοκότητα είναι που δηµιουργεί τις ευκαιρίες για τα µεγάλα
κερδοσκοπικά παιχνίδια».
Οπότε, εµείς λέµε ναι, είναι µια βελτίωση το γεγονός ότι υπάρχουν όλα αυτά τα αποθέµατα τα συστηµικά, τα µη κυκλικά που
θα δείτε στα άρθρα. Είναι βελτίωση ότι τώρα θα έχουµε κάποιους επιπλέον κανόνες από πόσο κεφάλαιο θα αναγκάζονται οι
τράπεζες να κρατούν, ότι θα υπάρχουν και ρυθµίσεις για τη ρευστότητα και για τη µόχλευση. Αν και σε αυτό το σηµείο –όπως
θα σας αναλύσω σε λίγο - καθυστερούν πολύ οι οδηγίες για τη
ρευστότητα και για τη µόχλευση.
Επίσης, είναι καλύτερο ότι θα έχουµε µείωση των αποδοχών
και για τα µπόνους των τραπεζών, αλλά να µην υπερβάλουµε κιόλας. Δηλαδή, όταν λέµε ότι τα µπόνους µπορεί να είναι 100% των
αποδοχών και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις µπορεί να πάει και
ακόµα περισσότερο, δεν τους χαλάτε και εντελώς την ισχυρή
θέση που έχουν. Θεωρούµε ότι υπάρχει µια πίεση για καλύτερη
διακυβέρνηση των τραπεζών και υπάρχει και κάποια καλύτερη
διαφάνεια.
Από εκεί και πέρα, όταν πάµε µετά το άρθρο 136 και µιλάµε
για το καινούριο πλαίσιο για τις ελληνικές τράπεζες, δηλαδή από
το άρθρο 136 µέχρι και το 144 και το 168, είµαστε σε πολύ πιο
προβληµατικό έδαφος.
Είµαστε σε πολύ προβληµατικό επίπεδο και επειδή έχουµε φωτογραφικές διατάξεις για συγκεκριµένες τράπεζες, που εκ των
υστέρων λέµε ότι δεν πειράζει που δεν πληρώνουν ποτέ φόρους
µεταβίβασης, δεν πειράζει που γι’ αυτές δεν ισχύει το άρθρο 479
του Αστικού Κώδικα που δίνει κάποια προστασία των πελατών.
Αυτά θα τα πω µε µεγαλύτερη σαφήνεια στη συζήτηση επί των
άρθρων.
Όµως, προσέξτε κάτι. Κατανοούµε ότι όταν γίνεται εξυγίανση
µιας τράπεζας, σωστά αυτό γίνεται την Παρασκευή το βράδυ και
δεν µπορεί να υπάρχουν ούτε πολύ µεγάλες συζητήσεις ούτε
πολλές διαβουλεύσεις, αλλά δεν ισχύει αυτό, όταν κάνουµε το
πλαίσιο για την εξυγίανση, όταν πρέπει να συζητήσουµε ως κοινωνία και ως πολιτεία για το τι τραπεζικό σύστηµα, τι χρηµατοπιστωτικό σύστηµα θέλουµε, ποιες λειτουργίες πρέπει να έχει
αυτό το τραπεζικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και πώς συνδέεται αυτό µε τις κοινωνικές ανάγκες και την πραγµατική οικονοµία.
Εκεί είναι θέµα της κοινωνίας, είναι θέµα της πολιτείας να το συζητήσει αυτό.
Οι µνηµονιακές κυβερνήσεις είχαν µια ευκαιρία να δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτό να συζητηθεί. Μια χώρα
που είχε αυτήν την κρίση που είχε, που είχε αυτήν την πτώση,
δεν δικαιούται µε συγκροτηµένο τρόπο να συζητήσει; Και τέλος
πάντων, τι σύστηµα θέλουµε; Τι τραπεζικό σύστηµα χρειαζόµαστε µετά από αυτήν την κρίση, µετά από την πτώση του εισοδήµατος κατά 20%, 30%;
Και η Κυβέρνηση -και όχι µόνο αυτή, αλλά όλες οι µνηµονιακές
κυβερνήσεις- ενώ είχε την ευκαιρία να διαπραγµατευτεί µέσα σε
ένα πλαίσιο όπου η κοινωνία θα µπορούσε να διαβουλευτεί και
να συζητήσει για το τραπεζικό σύστηµα, δεν το έκανε. Τη διαπραγµάτευση, όταν είναι για να αυξήσει τη διαβούλευση, τη συµµετοχή της κοινωνίας και να γίνει ουσιαστική συζήτηση, νοµίζω
ότι δεν την κάνετε, έχετε µια δυστοκία και αυτό το λέω µε τον
αγγλικό τρόπο, δηλαδή λέω λιγότερα από αυτό που νοµίζω.
Έχουµε και διάφορα άλλα πράγµατα. Έχουµε µία µεγάλη καθυστέρηση σε σηµαντικά πράγµατα σε αυτό το νοµοσχέδιο. Θα
καθυστερήσουν και για τη ρευστότητα και για τη µόχλευση και
δεν ξέρουµε και τις λεπτοµέρειες.
Προσέξτε εδώ τώρα ποια είναι η απειλή των τραπεζών, που
κέρδισε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λένε οι τράπεζες: «αν µας πιέ-
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ζετε να έχουµε µεγαλύτερο κεφάλαιο, αν µας πιέζετε να έχουµε
περισσότερη ρευστότητα, θα δανείζουµε λιγότερο στην πραγµατική οικονοµία, οπότε εσείς θα χάσετε, δεν θα χάσουµε εµείς».
Αυτή είναι µία απειλή που στις πιο πολλές χώρες –στην Ελλάδα
τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά- είναι µια ψεύτικη απειλή.
Κοιτάξτε τους ισολογισµούς των µεγάλων τραπεζών. Δεν
ισχύει καθόλου ότι αν πρέπει να κρατούν περισσότερο κεφάλαιο,
είναι αναγκασµένες να δανείσουν λιγότερο στην πραγµατική οικονοµία. Θα µπορούσαν απλώς να κάνουν λιγότερες επενδύσεις
σε κερδοσκοπικά εργαλεία.
Άρα, κέρδισαν αυτήν τη µάχη οι τράπεζες µε τη Βασιλεία ΙΙΙ
και για το ποσό της κεφαλαιακής επάρκειας και για τη ρευστότητα και τη µόχλευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα, δύο λεπτά ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να πω και κάτι για την εποπτεία των τραπεζών. Ήδη είπα
για την ελληνική περίπτωση, για την οποία θα µιλήσουµε περισσότερο στη συζήτηση επί των άρθρων. Εκτός του ότι η Τράπεζα
της Ελλάδος έχει αποκλειστική ευθύνη, έχουµε το καινούριο µοντέλο που λέει ότι στην ισορροπία µεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής εποπτείας των τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος θα
ελέγχει όλες τις τράπεζες, θα βρίσκει ένα µέσο όρο του µεγέθους του ρίσκου που παίρνουν και θα βλέπει αυτές που αποκλίνουν από το µέσο όρο.
Αυτό είναι το πρόβληµα; Αυτό καταλάβατε; Όταν έχετε ένα
αγοραίο τραπεζικό σύστηµα µε µεγάλο ανταγωνισµό, ο µέσος
όρος είναι το πρόβληµα, γιατί πιέζει όλες τις τράπεζες να παίρνουν µεγαλύτερο ρίσκο. Οπότε, αν εσύ απλώς κοιτάς το µέσο
όρο και ο µέσος όρος αυξάνει το ποσοστό ρίσκου, δεν έχεις
κάνει τίποτα.
Στη βασική µου οµιλία επί των άρθρων θα µιλήσω για όλα τα
άρθρα που έχουµε µεγάλες ενστάσεις από τον αιγιαλό µέχρι
τους εργαζόµενους του ΕΟΜΜΕΧ και πολλά άλλα.
Θέλω, όµως, να τελειώσω µε τρία ερωτήµατα για τα οποία
εµείς έχουµε συγκεκριµένη απάντηση και θα ήθελα και από τη
συµπολίτευση να έχω συγκεκριµένες απαντήσεις.
Η οδηγία Βασιλεία III τώρα και οι κανονισµοί από το άρθρο 1
µέχρι το 130 είναι µια βελτίωση από τη Βασιλεία I, Βασιλεία II,
όσον αφορά το ότι πρέπει να κρατούν περισσότερα κεφάλαια και
το ότι έχουν περισσότερη ρευστότητα;
Η απάντηση η δική µας είναι, ναι, είναι καλύτερα, µε την έννοια
ότι η οδηγία διορθώνει ένα πολύ κακό σύστηµα. Όµως αυτό το
κακό σύστηµα το κρατάει.
Δεύτερη ερώτηση: Αυτό που έχουµε µπροστά µας καθιστά λιγότερο πιθανή την επόµενη χρηµατοπιστωτική κρίση; Πρέπει να
απαντήσετε σε αυτό, για να το θυµόµαστε, όταν θα γίνει η επόµενη χρηµατοπιστωτική κρίση. Εµείς, όπως και πολύ µεγάλο κοµµάτι των ορθόδοξων και των ετερόδοξων οικονοµολόγων, λέµε
ότι υπάρχει πολύ µεγάλη πιθανότητα για την επόµενη χρηµατοπιστωτική κρίση. Θα ήθελα, όµως, να ακούσω την άποψή σας,
εφόσον πάµε να κάνουµε συζήτηση. Εσείς θεωρείτε ότι είναι λιγότερο πιθανή; Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι.
Τρίτη ερώτηση, στην οποία θα ήθελα απάντηση: Αυτό το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, έτσι όπως το διορθώνετε, θα δώσει περισσότερα χρήµατα στην πραγµατική οικονοµία; Θα φτιάξει αυτή
τη σχέση, για την οποία όλοι οι οικονοµολόγοι συµφωνούν ότι
έχει διακοπεί, ανάµεσα στον παραδοσιακό ρόλο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την εξυπηρέτηση της πραγµατικής οικονοµίας; Εµείς απαντάµε: «όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Η τελευταία φράση µου είναι
αυτή, κυρία Πρόεδρε.
Θα έχουµε µια απάντηση;
Πότε θα κάνετε µια συζήτηση, που να µην έχουν έρθει ήδη οι
οδηγίες έτοιµες και απλώς να καλούµαστε να πούµε «ναι» ή «όχι»
και να λέµε εµείς «Τώρα τι να κάνουµε; Είναι ένα απαράδεκτο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και το βελτιώνει οριακά σε αρκετά
σηµεία»; Πότε θα κάνετε µια συζήτηση µε όρους της κοινωνίας
και της πολιτείας για το τι τραπεζικό και χρηµατοπιστωτικό σύ-
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στηµα θέλουµε για µια οικονοµία όπως η ελληνική, που έχει τα
συγκεκριµένα προβλήµατα, χωρίς συγκεκριµένα αναπτυξιακά
τραπεζικά εργαλεία;
Γι’ αυτά δεν λέτε τίποτα. Νοµίζω ότι αυτό θα το πληρώσετε
πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Φλώρινας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Καλώς ήλθατε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρώτον θα θέλαµε να µας πείτε, επειδή είδαµε
πάρα πολλές τροπολογίες, ποιες από αυτές κάνετε αποδεκτές
και ποιες όχι, για να ξέρουµε ποιες θα πρέπει να συζητήσουµε
και ποιες όχι το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οδηγία αυτή συµπληρώνει σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τα θέµατα εποπτείας
τους, µαζί µε τις ρυθµίσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια και τη
µακροληπτική εποπτεία που καθορίζεται από τον κανονισµό
575/13. Επίσης, ρυθµίζει µε ενιαίο τρόπο για τις επιχειρήσεις τα
θέµατα των επενδύσεων.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι η Αντιπολίτευση σήµερα δέχεται να
ψηφίσει έστω «Παρών» και έχει πειστεί ότι το σχέδιο νόµου, η ενσωµάτωση αυτής της οδηγίας, όπως είπε και ο κ. Τσακαλώτος,
κινείται σε θετική κατεύθυνση και βελτιώνει τις προσπάθειες που
κάνουµε για τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Δεν κατάλαβα, όµως, κάτι που είπε, ότι είµαστε πιο συντηρητικοί από την Κυβέρνηση και παράλληλα πιο ριζοσπάστες. Για
µένα, η µετάφραση αυτού –και θα ήθελα να την ακούσει ο κ. Τσακαλώτος- είναι: «Ε, βρε παιδιά, είπαµε και µια κουβέντα παραπάνω -για να µην πω τίποτα άλλο- δεν υπάρχει εθνικοποίηση των
τραπεζών». Εθνικοποίηση, κρατικοποίηση τραπεζών τέλος! Γιατί,
εάν θέτεις και τη διάσταση αυτή, που είχε ως αρχή η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, δεν µπορείς να προχωρήσεις και να ψηφίσεις
«Παρών» σε αυτήν την οδηγία.
Είναι, όµως, αλήθεια αρκετά από αυτά που είπε ο κ. Τσακαλώτος σε σχέση µε το πώς λειτούργησαν οι τράπεζες, για το πώς
έδιναν ρευστότητα και σε ποιες επιχειρήσεις τα προηγούµενα
χρόνια.
Κύριε Τσακαλώτο, θα σας πρότεινα γι’ αυτό το θέµα να µιλήσετε µε τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή σας, ο οποίος ήταν στη διοίκηση της ΕΤΒΑ από το 1999 µέχρι το 2001, τον κ. Χρυσόγονο.
Ενέκρινε δεκάδες επενδυτικά αιτήµατα. Τα περισσότερα -από
ό,τι γράφει ο κ. Μπήτρος- ήταν στην Βόρεια Ελλάδα. Και όλες οι
επιχειρήσεις που πήραν αυτά τα «θαλασσοδάνεια» έκλεισαν τα
εργοστάσια και πήγαν στην Ανατολική Ευρώπη.
Άρα, έχετε κάποιον που έχει την τεχνογνωσία, ώστε να µπορεί
να σας πει τι συνέβη το προηγούµενο χρονικό διάστηµα –και σας
είπα ότι συµφωνώ µε σας σε µερικά από αυτά- και είναι ο κ. Χρυσόγονος, που υπήρξε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΕΤΒΑ. Θα µπορέσετε να τον ρωτήσετε, για να σας πει τι ακριβώς
συνέβη µε όλα αυτά τα «θαλασσοδάνεια», τις επιχειρήσεις που
έκλεισαν και τις κακές πρακτικές του παρελθόντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οδηγία αυτή αποτελεί ουσιαστικά κωδικοποίηση των µέχρι σήµερα ευρωπαϊκών τραπεζικών
οδηγιών, καθώς αρκετές από τις διατάξεις προϋπήρχαν σε κοινοτικά κείµενα και είχαν ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία µας µε τον
ν. 3601/2007, διατάξεις όπως αυτή για την αδειοδότηση, την πα-
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ροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, την εποπτεία του κράτους-µέλους υποδοχής και του κράτους-µέλους προέλευσης.
Ωστόσο, για να είµαστε ειλικρινείς, η κρίση ανέδειξε µεγάλα
προβλήµατα στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, όπως και µεγάλες
αδυναµίες που µπορούν να εντοπιστούν, κατά την άποψή µου,
σε τρία βασικά σηµεία.
Το πρώτο αφορά τη διαπίστωση όλων µας, ότι πρέπει να υπάρχει κοινή αντιµετώπιση για τα πιστωτικά ιδρύµατα και για τους
οµίλους που αποτελούνται από επιχειρήσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και οτιδήποτε άλλο.
Το δεύτερο αφορά τη δοµή του κεφαλαίου των ιδρυµάτων και
την ανάγκη ύπαρξης αποθεµάτων ασφαλείας, που σε περίπτωση
κρίσης θα µπορέσουν να απορροφήσουν ζηµιές, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη φερεγγυότητα του ιδρύµατος, αλλά και τη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Το τρίτο αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Αυτό που αναγνωρίζουµε όλοι είναι ότι η έλλειψη κοινών υποχρεωτικών κανόνων
στον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών συµβουλίων ήταν ένας
από τους λόγους που ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας επιδόθηκε
σε αλόγιστα ρίσκα σε βάρος τελικά των µετόχων των ιδρυµάτων,
αλλά και των φορολογούµενων, που επωµίστηκαν υποχρεωτικά
το οικονοµικό κόστος της διάθεσής τους.
Γι’ αυτό τον λόγο προκρίθηκε σε πρώτη φάση η έκδοση Κανονισµού µε τον οποίο τίθενται µε ενιαίο τρόπο και σε άµεση εφαρµογή κανόνες για την προληπτική εποπτεία, δηλαδή για τη
σύνθεση και τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων και των αποθεµατικών, που πρέπει να έχει κάθε πιστωτικό ίδρυµα ώστε σε
περιόδους κρίσης να απορροφά ζηµιές χωρίς να υπάρξουν –ελπίζουµε- επιπτώσεις στη φερεγγυότητα και την εύρυθµη λειτουργία τους.
Με τον Κανονισµό διασφαλίζεται σε πρώτη φάση οµοιόµορφη
εφαρµογή των σχετικών κανόνων από τις εποπτικές αρχές, διευκολύνοντας το σωστό υπολογισµό, ιδίως σε περιπτώσεις χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά.
Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται σταδιακά, προβλέποντας
οκταετή µεταβατική περίοδο.
Εκτιµούµε ότι -υπολογίζοντας το υψηλό κεφάλαιο µαζί µε τα
αποθέµατα ασφαλείας και τις απαιτήσεις ρευστότητας- θα µειωθεί το εύρος των συνήθων οικονοµικών κύκλων –και αυτό το
λέµε και το ελπίζουµε- και αυτό το γεγονός θα βοηθήσει κυρίως
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζονται κατ’ εξοχήν στην
τραπεζική χρηµατοδότηση.
Για όλους µας -και νοµίζω για τον καθένα ξεχωριστά- εδώ µέσα
ζητούµενο είναι η ρευστότητα. Το λέω αυτό γιατί, σε σχέση µε
όλα τα προηγούµενα που είπα, αυτό πρέπει να αποδειχθεί και
στην πράξη. Γιατί όλες αυτές οι ρυθµίσεις που θεσπίστηκαν κατά
την περίοδο της κρίσης -και από την ελληνική εµπειρία- έδειξαν
ότι θωρακίστηκαν οι τράπεζες και οι καταθέσεις.
Ωστόσο, για να είµαστε απόλυτα ειλικρινείς µεταξύ µας, οι επιχειρήσεις δεν στηρίχθηκαν µε τον τραπεζικό δανεισµό και τη ρευστότητα και έτσι σήµερα βρίσκονται σε κατάσταση ασφυξίας.
Επίσης, µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου ρυθµίζεται αναλυτικά ο τρόπος χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ιδρύµατα, οι τυπικές προϋποθέσεις, ο έλεγχος όσων έχουν ειδική συµµετοχή,
δηλαδή ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου που τους επιτρέπει να
ασκήσουν επιρροή στη διοίκηση.
Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος άσκησης εποπτείας, αποσαφηνίζοντας τις αρµοδιότητες των εποπτικών αρχών και τα όρια
εξουσίας τους, ιδίως όταν πρόκειται για ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά και τίθενται κανόνες για την εποπτεία
των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ρευστότητας.
Οι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης δεν περιορίζονται
µόνο σε αρχές, αλλά εξατοµικεύονται και προβλέπονται νέες διαδικασίες, που αφορούν τον τρόπο επιλογής για τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων.
Υπάρχει ένα θέµα σχετικά µε τις συνεταιριστικές τράπεζες,
κύριε Υπουργέ, το οποίο συζητήσαµε στην επιτροπή αναλυτικά.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσµεύτηκε ότι θα αποσαφηνίσει κάποια θέµατα, που ελπίζουµε να έχουν ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο. Νοµίζω όµως ότι από τη συζήτηση, αυτό στο οποίο όλοι
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µαζί συµφωνήσαµε, ήταν ότι χρειάζεται πολύ σύντοµα να κάνουµε µια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τις συνεταιριστικές
τράπεζες.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά τον τρόπο ανάδειξης των µελών του διοικητικού συµβουλίου, προκειµένου οι µέτοχοι να µπορούν να επιλέγουν για τη διοίκηση άτοµα που έχουν
γνώσεις, δεξιότητες και τυπικά προσόντα, διασφαλίζοντας καλύτερα την ορθή και συνεπή διαχείριση του ιδρύµατος. Τίθεται περιορισµός στις θέσεις που µπορεί να κατέχει κάποιος σε
διοικητικά συµβούλια ιδρυµάτων, προκειµένου να αφιερώνει
επαρκή χρόνο και να ασκεί τα καθήκοντά του µε συνέπεια. Περιγράφεται όµως εξίσου και ο σηµαντικός ρόλος των µη εκτελεστικών µελών, τα οποία πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να ασκούν εποικοδοµητική κριτική στη στρατηγική του ιδρύµατος.
Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη για τη σύνθεση των διοικητικών συµβουλίων, η οποία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική,
να διασφαλίζει επαρκή διαφοροποίηση στην ηλικία, το φύλο, τη
γεωγραφική κατανοµή, το εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό υπόβαθρο, προκειµένου να υπάρχει ποικιλία απόψεων και εµπειριών,
καθώς διαπιστώθηκε ότι η οµοιοµορφία στη σύνθεση των οργάνων διοίκησης δεν οδήγησε πάντα στις σωστές αποφάσεις.
Μιλάµε για την πολιτική αποδοχών που προϋπήρχε του ν.
3601/2007 και πλέον διέπεται από συγκεκριµένες αρχές, τόσο
για τα διοικητικά στελέχη, όσο και για τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου. Για πρώτη φορά νέοι περιορισµοί τίθενται στις αποδοχές των ανωτέρω προσώπων, όταν το ίδρυµα έχει δεχθεί κρατική ενίσχυση. Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, που οι Έλληνες
φορολογούµενοι πλήρωσαν και στήριξαν το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα, θεωρώ ότι και οι διοικήσεις των ιδρυµάτων αυτών δεν
πρέπει να επαφίενται στη βοήθεια του κράτους και πρέπει να περιορίζουν κατά πολύ τις δικές του απολαβές. Αυτό βέβαια, κύριε
Υπουργέ, µένει να το δούµε αν θα εφαρµοστεί και στην πράξη.
Μέχρι στιγµής ανάλογες διατάξεις υπάρχουν και στη νοµοθεσία κρατών µελών, όπως και στην Ελλάδα µε τον ν.3723/2007 για
τις προνοµιούχες µετοχές του δηµοσίου. Είναι όµως η πρώτη
φορά που σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι σχετικοί περιορισµοί τίθενται
σε σχετικό νοµοθετικό κείµενο. Επίσης, συστηµατοποιούνται και
επαναλαµβάνονται διατάξεις για την ενοποιηµένη εποπτεία, τον
τρόπο δηλαδή παρακολούθησης ιδρυµάτων που είναι θυγατρικές ή µητρικές άλλης επιχείρησης του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα, που εδρεύουν στη χώρα ή σε κάποια άλλη.
Οι υπόλοιπες διατάξεις του νοµοσχεδίου αφιερώνονται στα
αποθέµατα ασφαλείας που διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα µε τους κινδύνους που θέλουν να αντιµετωπίσουν σε περίπτωση ακραίων καταστάσεων. Είναι τεχνικά
ζητήµατα. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλέπεται ο ορισµός εντεταλµένης αρχής σε κάθε χώρα –σε εµάς
εδώ είναι η Τράπεζα της Ελλάδος- για την τήρηση αποθέµατος
ασφαλείας για τα ανοίγµατα εντός της χώρας.
Στο ίδιο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται διατάξεις που µεταφέρονται από τον ν.3601/2007 και αφορούν µέτρα ενισχυµένης εποπτείας, µέτρα εξυγίανσης και τοποθέτησης επιτρόπου, όπως για
παράδειγµα είναι η µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και η σύσταση µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος.
Οι διατάξεις που έχουν ήδη εφαρµοστεί έχουν αποδειχθεί επιτυχηµένες, καθώς συνέβαλαν στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα χωρίς απώλειες -και αυτή είναι µια απάντηση σε αυτά
που είπε ο κ. Τσακαλώτος- για τους καταθέτες και χωρίς να τεθεί
σε κίνδυνο η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Επαναλαµβάνονται επίσης διατάξεις ρυθµιστικού περιεχοµένου που αφορούν την
Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και την άσκηση εποπτείας και επιβολής κυρώσεων στα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και σε εταιρείες
παροχής πιστώσεων.
Ελπίζουµε και ευχόµαστε η οδηγία να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των πολιτών στο χρηµατοοικονοµικό ζήτηµα. Ελπίζουµε να θέσει φραγµούς σε συµπεριφορές που κρίθηκαν
επικίνδυνες, όχι µόνο για τη χρηστή διαχείριση των ίδιων των
ιδρυµάτων, αλλά και για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Μένει να αποδειχθεί, βεβαίως, αν η εφαρµογή των κανόνων θα
είναι αρκετή, όχι µόνο για την αποφυγή και την έγκαιρη αντιµε-
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τώπιση κρίσεων, αλλά κυρίως για την ουσιαστική συµβολή των
τραπεζών στην ανάπτυξη της χώρας, το οποίο νοµίζω ότι είναι
ζητούµενο από όλους.
Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να σας επισηµάνω ένα θέµα που
για µας, κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Το συζητήσαµε στην επιτροπή και µας είπατε ότι θα το ενσωµατώσετε στο
νοµοσχέδιο. Δεν θέλουµε σε καµµία περίπτωση να µην υπάρχει
µέσα στο κείµενο και να µπορεί ο καθένας να εξυπηρετήσει τα
δικά του συµφέροντα από τις διοικήσεις των τραπεζών. Το θέµα
αυτό αφορά τις συλλογικές συµβάσεις των εργαζοµένων. Μας
είπατε ότι αυτό το θέµα θα το ενσωµατώσετε σήµερα. Περιµένουµε να το δούµε, γιατί για µας είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κωνσταντινόπουλε.
Η κ. Ραχήλ Μακρή, ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, έχει τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το Υπουργείο Οικονοµικών κατέθεσε το νοµοσχέδιο: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση
του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις».
Ουσιαστικά, καταθέσατε την ενσωµάτωση µίας ευρωπαϊκής
οδηγίας και τα µέτρα εναρµόνισης ενός κανονισµού, που, ενώ
ισχύει χωρίς ανάγκη ενσωµάτωσης των διατάξεών του, πολλές
φορές απαιτεί υιοθέτηση συγκεκριµένων µέτρων, για να µπορεί
να ισχύει.
Κατά τη γνωστή τακτική σας, βέβαια, εισάγετε και ένα πλήθος
άλλων διατάξεων και τροπολογιών, άσχετων µε το βασικό σώµα
του νοµοσχεδίου. Σ’ αυτές, βέβαια, θα αναφερθούµε, όταν έρθει
η ώρα της βασικής συζήτησης.
Σήµερα θα επικεντρωθούµε στον βασικό κορµό των διατάξεων
που κωδικοποιούνται ως Βασιλεία ΙΙΙ και αποτελούν ένα σύνολο
εργαλείων για την εποπτεία των τραπεζικών ιδρυµάτων. Είναι ένα
καλό σύνολο εργαλείων, αν θέλετε τη γνώµη µας. Πολύ καλές
δέσµες µέτρων εποπτείας, βέβαια, ήταν και οι ισχύουσες, δηλαδή αυτές στη Βασιλεία Ι και Βασιλεία ΙΙ, οι οποίες έχουν λάβει
το όνοµά τους από την οµώνυµη πόλη της Ελβετίας και έχουν
ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε ένα πλήθος νοµοθετηµάτων. Το µόνο πρόβληµα, βέβαια, είναι ότι τόσο οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όσο και η κοινή
Συγκυβέρνηση, δεν εφάρµοσαν ποτέ ουσιαστική εποπτεία στα
τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας.
Στις τοποθετήσεις µας στις συνεδριάσεις της αρµόδιας Επιτροπής Οικονοµικών, όπου συζητήθηκε το παρόν νοµοσχέδιο,
έχω εκθέσει µε σαφήνεια στοιχεία που αποδεικνύουν την ασυδοσία των τραπεζών, αλλά έχω αναλύσει και τους βασικούς πυλώνες, στους οποίους θα µπορούσε να βασιστεί µια κυβέρνηση που
όντως ενδιαφέρεται για το δηµόσιο συµφέρον και το διεκδικεί
ουσιαστικά.
Εσείς έχετε αποδείξει ότι δεν ασκήσατε ουσιαστικό έλεγχο.
Μάλιστα, δεν είναι µόνο αυτό. Σε αντίθεση µε κάθε έννοια χρηστής διοίκησης και παγκόσµιας ορθής πρακτικής, ενώ έχετε κεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες µε χρήµατα των Ελλήνων
φορολογουµένων, σκοπεύετε να τις αποδώσετε πίσω στους τραπεζίτες, χωρίς αυτοί βέβαια να καταβάλουν τουλάχιστον τα χρήµατα που έλαβαν από τους πολίτες για να σώσουν τις τράπεζές
τους από την κακή και αλόγιστη διοίκησή τους.
Δηµοσίευµα του περιοδικού «UNFOLLOW» του Απριλίου του
2014 αναφέρει σχετικά τα εξής: Φαίνεται πως ήρθε η ώρα να ξαναπληρώσουν τις τράπεζες, αφού τα 211,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
που έχουν πάρει µε τη µορφή ζεστού χρήµατος και εγγυήσεων
από το 2008 µέχρι σήµερα δεν ήταν αρκετά. Πώς θα γίνει αυτό;
Το 2013, που πραγµατοποιήθηκε η προηγούµενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η Κυβέρνηση είχε ήδη προβλέψει µια
διαδικασία, προκειµένου οι ιδιώτες να ξαναποκτήσουν τις συστηµικές τράπεζες αγοράζοντας ξανά τις µετοχές τους. Πρόκειται
για τα ονοµαζόµενα «δικαιώµατα προαγοράς». Οι ιδιώτες, που
θα συµµετείχαν µε δικά τους κεφάλαια –τουλάχιστον 10%- στην
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ανακεφαλαιοποίηση, θα είχαν τη δυνατότητα, κατά την αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, να λάβουν επιπλέον µετοχές απ’ αυτές που είχε στην κατοχή του το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας σε προκαθορισµένη τιµή.».
Για µια περίοδο –από δύο έτη για τη Eurobank, µέχρι τεσσεράµισι χρόνια για την Εθνική Τράπεζα, την Πειραιώς και την
Alpha Bank- δόθηκε στους παλαιούς µετόχους το δικαίωµα να
αγοράσουν έναν αριθµό µετοχών σε συγκεκριµένη τιµή.
Το σκεπτικό ήταν ότι τα επόµενα χρόνια η ελληνική οικονοµία
θα ανακάµψει, θα αυξηθούν οι τιµές των µετοχών και έτσι το ελληνικό δηµόσιο θα ανακτήσει ένα σηµαντικό τµήµα από τα χρήµατα που έχει δώσει στις τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίησή
τους, µέσω της πώλησης των µετοχών στους ιδιώτες.
Διακηρυγµένος στόχος ήταν να πάρει πίσω το δηµόσιο τα περισσότερα από τα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ που έδωσε ως ζεστό
χρήµα για τη διάσωση των τραπεζών, χρήµατα τα οποία έχουν
εγγραφεί στο δηµόσιο χρέος.
Συνεχίζει, λέγοντας: «Αυτός ήταν και ο λόγος που οι τράπεζες
Πειραιώς και Alpha Bank έσπευσαν να προκηρύξουν αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, προκειµένου να καλύψουν την ανακεφαλαιοποίησή τους, ενώ και η Εθνική ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει
σε έκδοση νέων µετοχών για τη δική της ανακεφαλαιοποίηση. Οι
τραπεζίτες ουσιαστικά αποκτούν µία µοναδική ευκαιρία να ανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο των τραπεζών τους µε εξευτελιστικό
τίµηµα.».
Σας καταθέτουµε το σχετικό δηµοσίευµα και σας ζητάµε να
επαληθεύσετε όλα τα αναφερόµενα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μένοντας στο θέµα της εποπτείας, σας ζητάµε για ακόµη µία
φορά να εξηγήσετε πού πήγαν τα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ που
είχαν δοθεί, µεταξύ άλλων, για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας Eurobank.
Έχουµε στα χέρια µας έγγραφα, σύµφωνα µε τα οποία τα χρήµατα που έπρεπε να διοχετευθούν ως ενέσεις ρευστότητας της
ελληνικής οικονοµίας έφυγαν σε θυγατρική της τράπεζας στα
νησιά Κέιµαν.
Σας καταθέτω σχετικό έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βέβαια, οι χειρισµοί σας στη Eurobank αποδεικνύουν την ανικανότητα ενός ακόµη πολυδιαφηµιζόµενου και χρυσοπληρωµένου φορέα τον οποίο ιδρύσατε, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας, το οποίο, ενώ αγόραζε τις µετοχές της συγκεκριµένης τράπεζας για 1,54 ευρώ ανά µετοχή, τις πουλούσε µόλις
0,30 ευρώ για κάθε νέα µετοχή, σε οµάδα έξι θεσµικών επενδυτών. Αυτή είναι η εποπτεία και η αποτελεσµατικότητα της πολιτικής σας!
Φυσικά, την αποτυχία των επιλογών των κοµµάτων σας δεν την
αποκαλύπτουµε µόνο εµείς. Την επιβεβαιώνουν και πρώην σύµβουλοι του Προέδρου της Κοµισιόν.
Σύµφωνα µε το τελευταίο φύλλο της κυριακάτικης εφηµερίδας
«ΤΟ ΧΩΝΙ», ο βρετανικής υπηκοότητας Φιλίπ Λεγκρέν, παραιτηθείς σύµβουλος του Μανουέλ Μπαρόζο, παραδέχτηκε σχετικά
µε την κρίση ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες επικεντρώθηκαν λανθασµένα στον δηµοσιονοµικό τοµέα, δηλαδή το δηµόσιο χρέος της
Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, ενώ στην πραγµατικότητα το πρόβληµα ήταν το χρηµατοοικονοµικό αµόκ των τραπεζών.
Συγκεκριµένα, ο Λεγκρέν τόνισε: «η λύση που επιλέχθηκε από
την Ευρώπη για την Ελλάδα ήταν λάθος. Το ελληνικό χρέος
έπρεπε να αναδιαρθρωθεί τον Μάιο του 2010. Αντίθετα, ορµήσαµε στην εφαρµογή αυτοκαταστροφικής λιτότητας και φέραµε
δηµοσιονοµική εποπτεία, που είναι δυσκίνητη και υπονοµεύει τη
δηµοκρατία. Αντί να γίνει επαναδιαπραγµάτευση ή διαγραφή του
χρέους, η τρόικα «πέρασε» δύο «δύσπεπτα» πακέτα διάσωσης
ύψους 200 δισεκατοµµυρίων ευρώ.».
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Εν συνεχεία, αποκαλύπτει την πραγµατική αιτία της κρίσης: «Η
πρωταρχική αιτία της κρίσης ήταν ο άκρατος δανεισµός των γερµανικών και γαλλικών τραπεζών στους Ισπανούς και Ιρλανδούς
ιδιοκτήτες ακινήτων, τους Πορτογάλους καταναλωτές και την ελληνική Κυβέρνηση. Όµως, η κυβέρνηση της Άγκελα Μέρκελ και
οι υπηρέτες της στις Βρυξέλλες εξυπηρέτησαν συστηµατικά το
συµφέρον αυτών των τραπεζών έναντι των πολιτών, µε το να επιµένουν ότι τα τραπεζικά λάθη πρέπει να τα πληρώσουν οι φορολογούµενοι των χωρών αυτών. Το Βερολίνο λανθασµένα
απέδωσε την κρίση στη δηµοσιονοµική ακολασία του Νότου, κάτι
το οποίο φόβισε τους Γερµανούς και άλλους φορολογούµενους
ότι θα επιβαρυνθούν εκείνοι µε τα µεσογειακά χρέη. Έτσι η κ.
Μέρκελ απαίτησε κεντρικό έλεγχο επί των προϋπολογισµών και
η Κοµισιόν άλλο που δεν ήθελε να αποκτήσει περισσότερη εξουσία».
Ο Λεγκρέν υπήρξε καυστικός και µε τον απερχόµενο Επίτροπο
Οικονοµικών Όλι Ρεν, επικρίνοντας ως αντιδηµοκρατικό το γεγονός ότι ένας αποµακρυσµένος, µη εκλεγµένος και τυπικά ανεύθυνος αξιωµατούχος των Βρυξελλών αρνείται στους
ψηφοφόρους να έχουν λόγο στην πολιτική φόρων και δαπανών.
Η διαπίστωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποκαλυπτική.
«Οι θεσµοί της Ένωσης έχουν γίνει όργανα των πιστωτών, ώστε
να επιβάλλουν τη θέλησή τους στους οφειλέτες µε την υποταγή
της ευρωπαϊκής περιφέρειας του Νότου στον πυρήνα του
Βορρά, σε µία σχέση αποικιοκρατική.».
Σας καταθέτουµε βέβαια και το σχετικό δηµοσίευµα από την
εφηµερίδα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γνωρίζουµε ότι για να καλύψετε την ανικανότητά σας και τη
δουλικότητα που επιδείξατε έναντι των αφεντικών σας της τρόικας θα επικαλεστείτε το πλεόνασµα και βέβαια και το κοινωνικό
µέρισµα το οποίο θα αποδώσετε.
Για ποιο κοινωνικό µέρισµα µιλάτε; Αυτό το οποίο δεν µπορεί
να πάρει ο άνεργος, επειδή φιλοξενείται από τους γονείς του;
Ούτε ο άνεργος που έχει δικό του σπίτι το λαµβάνει, γιατί έχετε
βάλει βέβαια τεκµήρια διαβίωσης. Τελικά, σε ποιους θα το δώσετε;
Όσο για το πλεόνασµα, διαβάζουµε πάλι στο φύλλο της εφηµερίδας «ΤΟ ΧΩΝΙ» αυτής της Κυριακής. Εκεί, στο άρθρο µε
τίτλο: «Οι «µάγειρες» της καταστροφής» εξηγεί ότι το «µαγειρεµένο» και «φουσκωµένο προς τα πάνω» έλλειµµα του Γεωργίου
Παπανδρέου, που µας έβαλε στο µνηµόνιο, είναι πολύ µικρότερο
από το «µαγειρεµένο» και «παραποιηµένο προς τα κάτω» έλλειµµα του Σαµαρά, που λέει ότι δήθεν µας έβγαλε από το µνηµόνιο.
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι τον Ιούλιο του 2013 ο Πρωθυπουργός σας κανόνισε µε την τρόικα να µην υπολογιστούν τα 19
δισεκατοµµύρια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στο
έλλειµµα της χρονιάς. Έτσι, βγήκε και πανηγύριζε για ένα ψεύτικο «πρωτογενές πλεόνασµα» 3,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Στην
πραγµατικότητα, εάν το υπολόγιζε, όπως ο ίδιος το υπολόγισε
και την περασµένη χρονιά, τότε έχει πρωτογενές έλλειµµα
15,887 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Τη Δευτέρα 14 Απριλίου η ΕΛΣΤΑΤ δηµοσιοποίησε το δελτίο
µε τα δηµοσιονοµικά στοιχεία της περιόδου 2010-2013. Μας
είπαν ότι απ’ αυτά τα στοιχεία και τους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνεται το πρωτογενές πλεόνασµα της Κυβέρνησης.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
εξέδωσε την ίδια µέρα δελτίο Τύπου, µε το οποίο µάς έλεγε ότι
η Στατιστική Υπηρεσία επιβεβαιώνει τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις της Κυβέρνησης για την ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσµατος το 2013. Οι δηλώσεις του έγιναν τίτλοι των δηµοσιευµάτων και η είδηση πέρασε απολύτως θετικά για την Κυβέρνηση.
Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι στο επίσηµο δελτίο της η ΕΛΣΤΑΤ
αναφέρει επακριβώς: «Πρωτογενές ισοζύγιο για το 2013 15,887
δισεκατοµµύρια ευρώ.». Στην τελευταία σελίδα του δελτίου
Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ βρήκαµε το µυστικό. Ο συντάκτης µάς λέει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι µετράει αλλιώς η ΕΛΣΤΑΤ, που ακολουθεί τους κανόνες της
EUROSTAT, και αλλιώς η Κυβέρνηση.
Μας έλεγαν δε όλες τις τελευταίες µέρες οι διάφοροι ειδικοί
αναλυτές ότι η EUROSTAT θα επιβεβαιώσει το πρωτογενές πλεόνασµα της Κυβέρνησης και µάλιστα χωρίς αστερίσκους. Επρόκειτο για ξεκάθαρη προπαγανδιστική διαρροή της Κυβέρνησης,
που, εκµεταλλευόµενη την ασχετοσύνη των ειδικών αναλυτών,
καλλιεργήθηκε και έγινε γενικό αξίωµα στον κόσµο, που ακόµη
δεν το είδε, βέβαια, εγκριθέν πλεόνασµα το βάπτισε!
Η αλήθεια είναι ότι η EUROSTAT ποτέ δεν ανακοινώνει τα πρωτογενή πλεονάσµατα της κάθε χώρας. Ανακοινώνει τα βασικά µεγέθη, όπως το δηµοσιονοµικό γενικό έλλειµµα και τους τόκους
τους οποίους πλήρωσε η κάθε χώρα και από εκεί και πέρα, βάσει
συγκεκριµένης µεθοδολογίας, ο κάθε αναλυτής µπορεί να βγάλει
τα παράγωγα µεγέθη της κάθε οικονοµίας, όπως αυτό του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Άρα εξαρχής από τη EUROSTAT το
µόνο που περιµέναµε ήταν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της
χώρας, για να κάνουµε την αφαίρεση από µόνοι µας.
Τα ανωτέρω ως αναφερόµενα επιβεβαιώνονται, βέβαια, και
από τον διεθνή Τύπο. Ο βρετανικός «THE GUARDIAN», οι «FINANCIAL TIMES», το πρακτορείο «BLOOMBERG», καθώς και
άλλες οικονοµικές και µη εφηµερίδες, συµπεριλαµβανοµένων και
γερµανικών, το επιβεβαιώνουν. Καταθέτουµε σχετικά δηµοσιεύµατα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για να συνοψίσουµε, η ελλιπής εποπτεία των τραπεζών οδήγησε στην κρίση, την οποία διαχειρίστηκαν οι κυβερνήσεις των
κοµµάτων σας µε λάθος τρόπο, επιζήµιο προς την ελληνική οικονοµία. Αυτό το οποίο δεν σάς έλειπε σίγουρα ήταν τα εργαλεία
ούτε το νοµοθετικό πλαίσιο. Αυτό το οποίο σας έλειπε ήταν η
πολιτική απόφαση. Ακόµη µία απόδειξη αυτού ήταν η απάντηση
που δώσατε στη µε αριθµό πρωτοκόλλου 2705/339 ερώτηση, την
οποία σάς είχα καταθέσει µαζί µε τον κ. Καπερνάρο, Βουλευτή
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών, όπου
ούτε λίγο ούτε πολύ τόσο εσείς όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος
παραδεχθήκατε την ανικανότητα άσκησης ορθής πολιτικής εποπτείας.
Δυστυχώς, ακόµη και η κυβέρνηση του Πακιστάν έχει ασκήσει
καλύτερα από εσάς τη ρυθµιστική αρµοδιότητα του κράτους
στον συγκεκριµένο τοµέα ελέγχου του τραπεζικού συστήµατος.
Για όλους, λοιπόν, αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε επί
της αρχής το νοµοσχέδιο, όχι γιατί δεν θεωρούµε θετικά τα
µέτρα εποπτείας της ευρωπαϊκής οδηγίας και του κανονισµού,
αλλά για να υπογραµµίσουµε για µια ακόµη φορά την ανικανότητα και την απροθυµία εφαρµογής τους από τη συγκυβέρνησή
σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Μακρή.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πάµπολλες φορές σε αυτήν εδώ την Αίθουσα λέγονται πράγµατα και µιλάµε γύρω από δείκτες, µιλάµε γύρω από την ανάπτυξη, µιλάµε για ένα παρωχηµένο τραπεζικό σύστηµα, µιλάµε
για πράγµατα τα οποία ο λαός µας πλέον δεν τα αντιλαµβάνεται,
γιατί σε αυτήν εδώ τη χώρα, ακόµα και την εποχή του µνηµονίου,
ακόµη και τα τέσσερα τελευταία χρόνια εν µέσω κρίσης, οι τράπεζες δείχνουν µόνο κέρδη. Αυτό έχει κάτι να πει. Έχει να πει ότι
αρπάζουν τη δηµόσια και την ιδιωτική περιουσία, αρπάζουν το
δηµόσιο χρήµα, τους χαρίζονται οι φόροι που τους αναλογούν
και αυξάνουν τα κέρδη τους, τη στιγµή που η ελληνική κοινωνία
υποφέρει, πένεται και το κοινωνικό κράτος είναι ανύπαρκτο.
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι τράπεζες σε αυτήν εδώ
τη χώρα είναι αυτά που αυξάνουν την αξία τους. Για να τα πάρουν αυτά, δεν έχουν καταβάλει τίποτα ως αντίτιµο, ενώ την ίδια
στιγµή έχουν πάρει εκατοµµύρια, δεκάδες δισεκατοµµύρια ως
κρατική ενίσχυση. Από την άλλη, ο Έλληνας πολίτης διώκεται και
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τα χρέη του πολλαπλασιάζονται µε πρόστιµα, συρρικνώνοντας
τα εισοδήµατά του, τα οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτα.
Τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ρυθµίσεις να προτείνει και
τι να ψηφίσουµε εµείς εδώ, όταν έχουµε φοροαπαλλαγές, όπως
είναι το µέγα σκάνδαλο της Τράπεζας Πειραιώς, και όταν προσπαθούµε αναδροµικά να καλύψουµε περιόδους εξαγορών και
απορροφήσεων των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών και
όταν κοιτάζουµε µόνο το συµφέρον των µεγαλοτραπεζιτών; Οι
µέτοχοι, ο λαός είναι αµέτοχοι.
Μιλήσατε για εξυγίανση των τραπεζών. Ποια εξυγίανση; Οι συστηµικές τράπεζες είναι αυτές που κάνουν το παιχνίδι µαζί µε την
Τράπεζα της Ελλάδος. Τώρα, λοιπόν, που προέκυψαν σοβαρά
προβλήµατα για την καταβολή των φόρων και των τελών των µεταβιβάσεων, τι θα γίνει; Πάλι απαλλαγή; Πάλι καινούργια σκάνδαλα; Τι να πούµε; Για την Αγροτική, για την Proton, για το
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο; Όµως όχι! Η ελληνική Κυβέρνηση δεν
πουλάει τη χώρα, αλλά τη δίνει τσάµπα!
Χάθηκαν περιουσιακά στοιχεία δισεκατοµµυρίων και κανένας
δεν µιλάει για αυτά. Πού είναι οι φόροι; Πού είναι αυτά που πρέπει να δώσουν οι τραπεζικοί σε αυτόν εδώ τον τόπο; Πουθενά!
Και τώρα µιλάµε για εξυγίανση, µιλάµε για οδηγίες οι οποίες µπορούν να σώσουν τις τράπεζες στην Ελλάδα. Να πούµε για ένα
νοµοσχέδιο, όπου, εκτός από την ενσωµάτωση της κοινοτικής
οδηγίας, έχουµε τις κληρονοµιές και τις περιουσίες προς το ελληνικό δηµόσιο; Και ω, σαν θαύµα, τι βλέπουµε; Βλέπουµε παραλείψεις
διαγωνισµών,
προµήθειες
και
υπηρεσίες
κατεπειγόντως, χωρίς διαγωνισµό. Θα µου πείτε, όµως, ότι µιλάµε για κατηγοριοποίηση, σύµφωνα µε τις αξίες. Αυτό είναι συνηθισµένη πρακτική: Ένας ιδιοκτήτης να έχει ο ίδιος τρεις
εταιρείες, µε απευθείας αναθέσεις.
Άλλωστε και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
-ακόµα και αυτή- µιλάει για απώλεια εσόδων από την απαλλαγή
της εταιρείας. Μιλούµε τώρα για το µεγαλύτερο «φιλέτο» της
χώρας, δηλαδή από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας µέχρι το Σούνιο, το παράκτιο αττικό µέτωπο: διαχείριση χωρίς τέλη και χωρίς
φόρους.
Να µιλήσουµε -και θα µιλήσουµε βέβαια εκτενώς- για τον
ΟΠΑΠ Εδώ γίνεται το έλα να δεις: Άδειες, ρυθµίσεις… Καλά, οι
άδειες του ΟΠΑΠ ξέρετε πώς δίνονται στην Ελλάδα, έτσι; «Πράσινος», «µπλε», αναλόγως έδινε και τις άδειες στους δικούς του
ανθρώπους, λες και τους έκανε µεγάλη χάρη. Πλέον, ακόµα και
αυτή η κατηγορία των συνανθρώπων µας υποφέρει, πένεται,
εκτός των ολίγων. Άδειες κοµµένες και ραµµένες σε κοµµατικά
µέτρα. Στην παράγραφο 6 αναφέρεται το εξής: «η φορολόγηση
θα είναι 0,5 επί του µεικτού κέρδους».
Μέχρι σήµερα ήταν στο 30%, κύριε Υπουργέ, για το µεικτό;
Κάνω λάθος; Ναι, ήταν γύρω στο 30%. Γι’ αυτό λέµε εµείς ότι
είναι το ελάχιστο. Μείωση δηλαδή των εσόδων. Ουσιαστικά, λοιπόν, τι γίνεται Μια ολόκληρη Ελλάδα ένα απέραντο Λας Βέγκας!
Tα τυχερά παίγνια δυστυχώς ευηµερούν και θα ευηµερήσουν
ακόµα περισσότερο. Όσο περισσότερη φτώχεια υπάρχει, τόσο
περισσότερο ο λαός, απελπισµένος, απευθύνεται στην τύχη.
Ο ΟΠΑΠ µε ποια τράπεζα θα συνεργάζεται; Με τα καζίνα. Τα
καζίνα είναι εκτός. Και θα δοθούν και άδειες για εποχικά καζίνα.
Δηλαδή όποιος θέλει για ένα διάστηµα θα ανοίγει ένα καζίνο και
µετά θα το κλείνει.
Στην Ελλάδα, λοιπόν, των µνηµονίων, στην Ελλάδα που πένεται, στην Ελλάδα που υποφέρει, ο τζόγος ανθεί. Θα σας θυµίσω
τις αρχές της δεκαετίας του ’90, τι συνέβη τότε µε τα λεγόµενα
«φρουτάκια». Ανεξέλεγκτα καταστράφηκαν οικογένειες, καταστράφηκαν σπίτια και τώρα µάλλον γυρίζουµε ξανά σε εκείνην
την εποχή.
Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει η χώρα µας από
το τέλµα µε τέτοια µέτρα. Ελπίζουµε σε µια αλλαγή πολιτικής,
που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Εµείς εδώ θα είµαστε και
τις επόµενες ηµέρες θα διατυπώσουµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση εµπεριστατωµένες απόψεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Βουλευτής κ. Νάντια-Όλγα Βα-
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λαβάνη ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για το
χρονικό διάστηµα από 28 Απριλίου µέχρι και την 1η Μαΐου 2014.
Επίσης, η Βουλευτής κ. Βασιλική Κατριβάνου ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για το χρονικό διάστηµα από
28 Απριλίου 2014 έως και τις 30 Απριλίου 2014.
Τέλος, ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Διαµαντόπουλος ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για το χρονικό διάστηµα
από τις 28 Απριλίου 2014 έως και την 1η Μαΐου 2014.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνα
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη έχει τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Σας ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο µέρος του σχεδίου νόµου ενσωµατώνει στην ελληνική νοµοθεσία την οδηγία
2013/36 σχετικά µε «την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυµάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων».
Με την εν λόγω οδηγία, σε συνδυασµό µε τον κανονισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 575/2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις
επενδύσεων, συγκροτείται το κοινό νέο νοµικό πλαίσιο που θα
διέπει από την 1η Ιανουαρίου του 2014 τις τραπεζικές δραστηριότητες, το εποπτικό πλαίσιο, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και
τους κανόνες προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων επενδύσεων.
Με την εν λόγω νοµοθετική πρωτοβουλία στην ουσία µεταφέρονται στην Ευρώπη τα διεθνή πρότυπα σχετικά µε τα τραπεζικά
κεφάλαια που συµφωνήθηκαν σε επίπεδο G20 και είναι ιδιαίτερα
γνωστά ως «Συµφωνία της Βασιλείας III».
Ο γενικότερος στόχος, λοιπόν, των νέων κανόνων της κεφαλαιακής επάρκειας, η Βασιλεία ΙΙΙ, είναι η ενίσχυση της αυθεντικότητας του τραπεζικού συστήµατος, έτσι ώστε να είναι σε
καλύτερη θέση να απορροφήσει οικονοµικά σοκ, διασφαλίζοντας
παράλληλα ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να χρηµατοδοτούν
την οικονοµική δραστηριότητα και ανάπτυξη.
Το να υπάρξει χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας
και της ανάπτυξης -ιδιαίτερα για τη χώρα µας- είναι το µεγάλο
ζητούµενο. Καθυστερεί, όµως, δραµατικά, παρά τα επαναλαµβανόµενα µέτρα στήριξης και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών.
Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εισήλθαν στην τελευταία
κρίση µε ανεπαρκή κεφάλαια, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο
και από πλευράς ποσότητας, µε αποτέλεσµα να απαιτηθεί µία
άνευ προηγουµένου -όπως έγινε και σε εµάς- στήριξή τους από
τις εθνικές αρχές.
Οι νέοι, λοιπόν, κανόνες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου
του 2014 αντιµετωπίζουν τρωτά σηµεία των ιδρυµάτων που έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως το ανεπαρκές
επίπεδο του κεφαλαίου απαιτήσεων, το οποίο ανέφερα, που είχε
ως αποτέλεσµα την ανάγκη στήριξής τους από τις εθνικές αρχές.
Επίσης, θέτουν αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες, ζητώντας τους να διαχειρίζονται επαρκώς τους κινδύνους που συνδέονται µε τις δραστηριότητές τους,
απορροφώντας παράλληλα ενδεχόµενες ζηµίες που µπορεί να
προκύψουν από την άσκηση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.
Αναλυτικότερα, αυτή η οδηγία, που γίνεται νόµος του κράτους, περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε την αδειοδότηση των
πιστωτικών ιδρυµάτων, την ειδική συµµετοχή και την άσκηση της
ελεύθερης εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τις γενικές αρχές εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων και
των επιχειρήσεων επενδύσεων, τις σχέσεις των εποπτικών αρχών
µε τις τρίτες χώρες.
Δεύτερο πολύ σηµαντικό θέµα είναι η εταιρική διακυβέρνηση.
Ενισχύονται οι απαιτήσεις όσον αφορά τις διευθετήσεις και τις
διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και εισάγονται νέοι κανόνες, µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επο-
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πτείας των κινδύνων από τα εποπτικά συµβούλια. Δηµιουργούνται τρεις νέες επιτροπές για τη διοίκηση των ιδρυµάτων, αποτελούµενες και από µη εκτελεστικά µέλη, δηλαδή η Επιτροπή
Ανάδειξης Υποψηφίων, η Επιτροπή Κινδύνων, η Επιτροπή Αποδοχών.
Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση
κατά την οποία τα ιδρύµατα καταστρατηγήσουν τις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία εξασφαλίζει ότι όλες οι εποπτικές αρχές θα είναι σε θέση να επιβάλουν κυρώσεις που θα
είναι πραγµατικά αποτρεπτικές αλλά και αποτελεσµατικές και
αναλογικές. Πράγµατι, τα διοικητικά χρηµατικά πρόστιµα που θα
επιβάλλουν οι αρχές είναι αρκετά υψηλά, ώστε να αντισταθµίζουν τα αναµενόµενα οφέλη και να λειτουργούν αποτρεπτικά
ακόµη και για τα µεγαλύτερα ιδρύµατα και για τα διευθυντικά
τους στελέχη.
Ένα άλλο πολύ σηµαντικό θέµα είναι οι εξωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας και η ανάδειξη, για πρώτη
φορά, του ρόλου των εσωτερικών αξιολογήσεων. Επιδιώκεται,
δηλαδή, η κατά το δυνατόν µείωση της εξάρτησης των ιδρυµάτων από εξωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας,
µέσω της απαίτησης όλες οι επενδυτικές αποφάσεις να στηρίζονται όχι µόνο σε αυτές τις εξωτερικές γνωµοδοτήσεις, αλλά
και στις εσωτερικές γνωµοδοτήσεις περί πιστοληπτικής ικανότητας.
Το µεγάλο θέµα, που είναι και το πρωταρχικό αυτής της οδηγίας, είναι το θέµα των κεφαλαιακών αποθεµάτων. Με την οδηγία
απαιτείται από τις τράπεζες να διαθέτουν περισσότερα και καλύτερης ποιότητας κεφάλαια, για να αντισταθµίσουν τα µελλοντικά πλήγµατα από µόνες τους κι όχι να προσφύγουν, όπως είπα
µέχρι τώρα, στην εθνική στήριξη.
Εισάγονται πέντε νέα κεφαλαιακά αποθέµατα, όπως το απόθεµα ασφάλισης διατήρησης κεφαλαίου -ενιαίο για όλες τις τράπεζες-, το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα, το απόθεµα
ασφαλείας, το απόθεµα ασφαλείας των λοιπών συστηµικά σηµαντικών ιδρυµάτων και το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου.
Είναι θετική αυτή η διάταξη. Σύµφωνα, όµως, µε όλες τις εκτιµήσεις, οι αυξηµένες κεφαλαιακές ανάγκες που δηµιουργεί η
προσαρµογή στο νέο θεσµικό πλαίσιο καθιστούν ακόµη πιο δύσκολη τη χορήγηση πιστώσεων και συνεπώς και τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας και της ανάπτυξης. Σε αυτό το θέµα, όπως
και σε άλλα ζητήµατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε, µετά
από σκληρές διαπραγµατεύσεις, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
να έχουν ειδική µεταχείριση για την αποφυγή αύξησης του κόστους χρηµατοδότησής τους από τις τράπεζες. Μάλιστα, δάνεια
προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις ως 1,5 εκατοµµύριο ευρώ δεν
απαιτούν υψηλότερες κεφαλαιακές ενισχύσεις.
Στον σχετικό κανονισµό 575 προβλέπεται ότι θα επανεξεταστούν οι εν λόγω ρυθµίσεις ως προς τις επιπτώσεις τους στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, το τονίζω γιατί είναι ένα θέµα στο
οποίο πρέπει να δώσουµε κι εµείς τη µάχη µας. Μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πέτυχε κάποιες αναφορές σε αυτά τα
θέµατα. Εµείς έχουµε περισσότερο ανάγκη να πετύχουµε ουσιαστικότερες ρυθµίσεις. Λείπει ο κύριος Υπουργός, για να συµπληρώσει κάποια θέµατα. Διότι πραγµατικά η συµµόρφωση προς
αυτήν την οδηγία δεν σηµαίνει µόνο συµµόρφωση ως προς τα
θέµατα των κεφαλαίων, της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά πως
αυτή η οδηγία θα βοηθήσει τα τραπεζικά ιδρύµατα να παίξουν
τον ρόλο τους στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας και της ανάπτυξης.
Είναι, βέβαια, αντιληπτό ότι η εν λόγω οδηγία 2013 σε συνδυασµό µε τον κανονισµό 575 αποτελούν βασικά εργαλεία της µακροληπτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε απώτερο
στόχο αυτά να συµβάλλουν στη διαφύλαξη της σταθερότητας
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ως συνόλου, µεταξύ άλλων
ενισχύοντας την ανθεκτικότητά του και µειώνοντας τη συσσώρευση συστηµικών κινδύνων, διασφαλίζοντας µε αυτόν τον
τρόπο τη διατηρήσιµη συµβολή του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
στην οικονοµική ανάπτυξη.
Στο Ευρωκοινοβούλιο η οδηγία είχε ευρεία αποδοχή µε 608
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υπέρ, 33 κατά και 65 παρών. Πάρα ταύτα πρέπει να προσθέσουµε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την εν λόγω οδηγία, τον κανονισµό 575 και την υπό συζήτηση για έγκριση οδηγία, που
αφορά στην εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, επιχειρεί να συγκροτήσει ένα νέο νοµικό πλαίσιο και ειδικότερα την
ενωσιακή της πολιτική που θα διέπει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Πέρα από τα θετικά στοιχεία αυτού του πλαισίου, φοβάµαι ότι
ο βασικός προσανατολισµός όλων αυτών των οδηγιών ήταν
πρώτα η σταθεροποίηση του συστήµατος. Μετά τη σταθεροποίηση -κι όχι ταυτόχρονα, όπως κατά τη δική µας γνώµη είναι αναγκαίο- θα έρθει η συµβολή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
στην οικονοµική ανάπτυξη και τη χρηµατοδότησή της. Αυτό µάς
θυµίζει κάτι και από πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής
της χώρας. Συνεχώς σταθερότητα και σταθεροποίηση. Η ανάπτυξη δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει και κυρίως η χρηµατοδότησή
της.
Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει, κατά τον τίτλο του, ρυθµίσεις
για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, αλλά και συρραφή
άλλων διατάξεων.
Βασικό είναι το άρθρο 167, που αφορά στις συνεταιριστικές
τράπεζες. Πάγια θέση µας είναι ότι πρέπει να διασωθούν, γιατί
πράγµατι αποτελούν ευέλικτα χρηµατοδοτικά εργαλεία και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να επανασχεδιαστεί το θεσµικό
τους πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η διαφανής λειτουργία τους.
Ενώ φαίνεται πως το άρθρο αυτό επιχειρεί να εκσυγχρονίσει
τον θεσµό των συνεταιριστικών τραπεζών, απέχει πολύ από το
να δηµιουργήσει ένα αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο και παραµένει στο επίπεδο των αποσπασµατικών διατάξεων. Έτσι συνεχίζει να πλανάται κάποια εχθρότητα -θα λέγαµε- προς τον θεσµό,
ενώ θα έπρεπε οι συνεταιριστικές τράπεζες να αναλαµβάνουν
πιο ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, των κοινωνικών συνεργατικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων κι εν τέλει να παρέχουν ένα βιώσιµο εναλλακτικό
τραπεζικό µοντέλο, όπως γίνεται στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι προτάσεις, λοιπόν, της Κυβέρνησης αποτελούν αποσπασµατική προσέγγιση στο πρόβληµα. Δίνουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε συνεταιριστές µε περισσότερα κεφάλαια, χωρίς να
κατοχυρώνουν τη δυνατότητά τους να ελέγχουν τη διοίκηση.
Μήπως µια τέτοια ρύθµιση µπορεί να ενισχύσει τις δοµές ελέγχου από κάποιους συνεταιριστές που θα συνδέονται µε αυτούς
που επενδύουν, εκπροσωπούµενοι από υπάρχοντα σχήµατα συµφερόντων;
Είµαστε επιφυλακτικοί, λοιπόν, µε αυτήν τη ρύθµιση. Δίνει τη
δυνατότητα σε συνεταιριστή να µετέχει µε αριθµό µεριδίων υψηλότερο από το 2%, κάτι που µας βρίσκει σύµφωνους. Ενισχύει
τις αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στον προληπτικό
έλεγχο των µελών της διοίκησης των συνεταιριστικών τραπεζών,
κάτι µε το οποίο συµφωνούµε.
Στην κατ’ άρθρον συζήτηση θα κάνω και σχετικές προτάσεις
βελτίωσης αυτού του άρθρου.
Άρθρο 168: Προκαλεί ανησυχία και χρήζει περαιτέρω εξηγήσεων, καθώς γίνεται αναφορά στο άρθρο 68 του ν. 4150, το
οποίο έχει έρθει δύο φορές µε τη µορφή τροπολογίας και µάλιστα φωτογραφικής. Τώρα επιχειρείται περαιτέρω διασφάλιση και µάλιστα αναδροµικά- της ιδιωτικής σύµβασης ως νόµιµος
τίτλος µεταβίβασης. Η προτεινόµενη ρύθµιση αποτελεί ουσιαστικά µείωση του κόστους απορρόφησης των κυπριακών κυρίως
τραπεζών από τις συστηµικές τράπεζες µε την απάλειψη κάθε
φορολογικού βάρους. Παραβλέπεται το γεγονός ότι η ίδια η παρουσία και η συγκρότηση των συστηµικών τραπεζών γίνεται µε
την κεφαλαιακή τους ενίσχυση από χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου, των Ελλήνων πολιτών.
Θα ήταν, λοιπόν, προτιµότερο να υπολογιστούν αυτές οι επιβαρύνσεις µε πρόβλεψη αποπληρωµής τους σταδιακά, σε βάθος
χρόνου, µετά από πάροδο επαρκούς χρονικής περιόδου. Κάτι τέτοιο αποκαθιστά τη δυνατότητα του δηµοσίου να ανακτήσει
µέρος της µη εισπραχθείσης περιουσίας τους, που αλλιώς και
υπό τη µέριµνα της Κυβέρνησης και την ταχεία ιδιωτικοποίηση
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των τραπεζών θα γίνει απλώς προίκα στους νέους παλιούς ιδιοκτήτες. Για αυτό εµείς αυτό το άρθρο δεν θα το ψηφίσουµε.
Με το άρθρο 169 προβλέπεται η κατάργηση του προσωρινού
συστήµατος στην ασφάλιση αυτοκινήτου και η άµεση πληρωµή
του ασφαλίστρου µε τη λήξη της περιόδου ασφάλισης και γενικότερα θέµατα εξορθολογισµού του συστήµατος.
Επιπρόσθετα, µε το άρθρο 170 ορίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να παρακολουθεί, µε την έκδοση κανονιστικών
πράξεων, τις κατευθυντήριες γραµµές, συστάσεις κ.λπ.. Γιατί
λέει, όµως, «δύναται»; Πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος να παρακολουθεί την έκδοση κανονιστικών πράξεων και κ.ο.κ. και όχι
απλώς να «δύναται».
Δεύτερο κεφάλαιο Β’: Στο άρθρο 171 υπάρχουν τροποποιήσεις στον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών. Έχουµε, όµως, κάποιες παρατηρήσεις. Η µία έχει να κάνει µε το παράθυρο που
αφήνετε στην παράγραφο 5 για απευθείας αναθέσεις, εφόσον
συντρέχουν ειδικοί λόγοι κατεπείγοντος, και η δεύτερη αφορά
στην κατάργηση της δηµοσιοποίησης των προκηρύξεων στον έντυπο Τύπο.
Το άρθρο 172 αποτελεί µία συµπληρωµατική ρύθµιση για την
απευθείας παραχώρηση του δικαιώµατος της απλής χρήσης αιγιαλού. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις για αυτό το θέµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα δύο λεπτά ακόµη.
Η δυνατότητα να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο η προβολή
του δηµόσιου κτίσµατος και µόνο για απλή χρήση του αιγιαλού
που είναι µπροστά, για να έχει και το πίσω κτίσµα τα ευεργετήµατα της χρήσης αιγιαλού που έχουν τα άλλα ιδιωτικά κτήµατα
που είναι απευθείας στον αιγιαλό, φαίνεται ως λογική ρύθµιση,
και αντικειµενική ρύθµιση.
Φοβάµαι, όµως -θα τη συζητήσουµε και στην κατ’ άρθρον συζήτηση- µήπως δηµιουργεί κάποια άλλα κεκτηµένα για τις πίσω
από το δηµόσιο κτήµα ευρισκόµενες ιδιωτικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία κ.λπ..
Το άρθρο 173 έχει σηµαντικές τροποποιήσεις του θεσµικού
πλαισίου για τα τυχερά παιχνίδια. Το θέµα των ρυθµίσεων για τα
τυχερά παιχνίδια είναι τεράστιο, αν σκεφτούµε ότι περίπου 4,5
δισεκατοµµύρια παίζονται κάθε χρόνο στον παράνοµο τζόγο. Για
πολλοστή φορά, όµως, έρχονται ρυθµίσεις που αφορούν τα τυχερά παιχνίδια πάλι αποσπασµατικά. Διερωτόµαστε γιατί δεν έρχονται ως ένα ενιαίο νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι αν συνεχιστεί το να
έρχεται αποσπασµατικά ένα τόσο κρίσιµο θέµα, ο καθένας θα
µπορεί να πιέζει να γίνονται τροποποιήσεις που θα αλλοιώνουν
αυτό το οποίο θέλει να πετύχει µε την αιτιολογική έκθεση το νοµοσχέδιο, δηλαδή να βάλει αυστηρούς κανόνες και να ελέγχει
µε την ανεξάρτητη αρχή της επιτροπής συστηµατικά όλη αυτήν
τη διαδικασία του τζόγου, είτε είναι νόµιµος και πολύ περισσότερο τον παράνοµο.
Βέβαια, η Εθνική Επιτροπή Παίγνιων αυτή έχει να επιτελέσει
ένα πάρα πολύ µεγάλο έργο. Ακόµα και τώρα -όπως και πέρυσι
σε άλλο νοµοθέτηµα- η οργάνωση αυτής της επιτροπής και η
συµπλήρωση του προσωπικού της παραπέµπονται στο µέλλον.
Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει και θα επιτελέσει το έργο.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε το άρθρο 179.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι θα έρθει ο αρµόδιος Υπουργός Ανάπτυξης για να δει τα πολλά θέµατα τα οποία σάς έθεσα και εγώ
και άλλοι συνάδελφοι –συνάδελφοι και από την Κυβέρνηση- των
υπό εκκαθάριση πρώην θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΜΜΕΧ. Δεν
βλέπω, όµως, ακόµη να γίνεται κάποια βελτίωση σε αυτό το θέµα
και ιδιαίτερα στο θέµα της αντιµετώπισης των εργαζοµένων που
απολύονται.
Οι θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ έχουν µπει από τον Φεβρουάριο
του 2012 σε εκκαθάριση, χωρίς να έχει προβλεφθεί η τύχη των
εργαζοµένων. Επί δύο χρόνια δεν είναι ούτε εργαζόµενοι ούτε
άνεργοι, αφού δεν έχουν δικαίωµα να ενταχθούν στα µητρώα του
ΟΑΕΔ. Σήµερα τελούν σε επίσχεση εργασίας, περιµένοντας να
δοθεί οριστική λύση στο θέµα τους.
Στο ενδιάµεσο διάστηµα, σε διάφορες συναντήσεις µε τους
Υπουργούς, τους είχε δοθεί η υπόσχεση ότι θα γίνει και γι’ αυτούς χρήση της κινητικότητας. Με τις διατάξεις αυτού του άρ-
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θρου προσπαθείτε να λύσετε το πρόβληµα απολύοντάς τους
αναδροµικά, είκοσι έξι µήνες µετά! Αυτό το θέµα πραγµατικά παραβιάζει τη σύµβαση εργασίας και κάθε αρχή δικαίου για τον εργαζόµενο, αφού τελικά επιχειρείτε µε αυτήν τη ρύθµιση ακόµη
και τα δεδουλευµένα να µην τα αποδώσετε, πόσω µάλλον να
δείτε το µέλλον αυτών των εργαζοµένων και να διασφαλίσετε
ορισµένες συνθήκες γι’ αυτούς.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, θέλοντας να τονίσω ότι είναι πολλές και διαφορετικές οι τροπολογίες µεταξύ τους που κατέθεσαν
οι Υπουργοί. Ορισµένες έχουν ενδιαφέρουσες διατάξεις. Θα µιλήσουµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Εγώ απλώς ήθελα να κάνω
αναφορά σε µια τροπολογία που καταθέσαµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα, η οποία νοµίζω ότι προβληµατίζει την Κυβέρνηση.
Πρέπει να επανέλθει στα επιµελητήρια το παλιό καθεστώς και να
µην καταργηθεί η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα
κατά τόπους επιµελητήρια. Θα το αναπτύξω περισσότερο αυτό
το θέµα στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαοκτώ µαθητές και µαθήτριες και δυο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο του Ληξουρίου της
Κεφαλλονιάς.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σας καλωσορίζουµε.
Τον λόγο έχει εκ µέρους των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, ως ειδικός αγορητής, ο κ. Μίµης Ανδρουλάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι,
φαίνεται πως κάτι αλλάζει. Μπαίνει η κρίση σε µια νέα φάση στην
Ελλάδα και δεν εννοώ µόνο -ας πούµε- αυτό το «ξεκλείδωµα»
των αγορών οµολόγων της περιφέρειας της Ευρωζώνης, αλλά
ένα άλλο δικό µου κριτήριο που έχω, που το έχω γράψει πριν από
δέκα χρόνια σε ένα βιβλίο.
Επειδή είµαι ορεινός, άµα χαθεί κανένας βοσκός ή κανένας
γάιδαρος ή κανένα κοπάδι, εµείς δεν το ψάχνουµε, αλλά κοιτάζουµε τον ουρανό, να δούµε, δηλαδή, πού κάνουν τα όρνια κύκλους γύρω-γύρω. Αυτό συµβαίνει και µε τις κρίσεις. Κοίταζα
τόσο καιρό ψηλά, τα όρνια κάνανε πολύ µακρινούς κύκλους, δεν
τολµούσανε να κατέβουν, τώρα όµως έχουν χαµηλώσει αρκετά
και ορισµένα µάλιστα δείχνουν και µεγαλύτερη γενναιότητα και
κατεβαίνουν στη γη. Αυτό γίνεται διότι πάντα σε µια µεγάλη
κρίση -και µάλιστα ιστορική- του καπιταλισµού, όπως αυτή, κάποιος πρέπει να φάει τα πτώµατα και όλο το ζήτηµα είναι -ας
πούµε- να διαλέξει το σωστό πτώµα, µη φάει το λάθος. Υπάρχει,
δηλαδή, ένας εγγενής κανιβαλισµός στην ανασυγκρότηση του
καπιταλιστικού συστήµατος.
Θα ήθελα σε αυτούς οι οποίοι ακούν τα κρωξίµατα των όρνιων
και νοµίζουν ότι ακούν το κελάηδισµα του κορυδαλλού ή του κοτσυφιού, να τους πω ότι ίσως αυτοί θα κλάψουν πρώτοι περισσότερο όταν έρθει ο λογαριασµός, δηλαδή το µπουγιουρντί για
τα δάνειά τους, διότι πολλοί σε αυτήν τη χώρα κάνουν τους µεγάλους και τους τρανούς, χωρίς να πληρώνουν τα δάνειά τους,
χωρίς να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη µέσα στην κρίση, χωρίς
να πληρώνουν τους φόρους τους κ.λπ..
Μάλιστα, αντίθετα από ορισµένες –έτσι- µόδες αντιγερµανικές
που έχουµε στην Ελλάδα σήµερα, οι γύπες αυτοί, κύριοι συνάδελφοι, φέρουν αποκλειστικά αγγλικά ονόµατα, αµερικανικά ονόµατα ή αµερικανοκαναδικά ονόµατα. Για παράδειγµα, λέµε
distress funds, λέµε vulture funds, vulture capitalism, λέµε hedge
funds, λέµε asset managers, λέµε capital, λέµε «BLACKROCK»,
η οποία διαχειρίζεται 4,5 τρισεκατοµµύρια δολάρια, λέµε «FIDELITY», λέµε «FAIRFAX». Αυτά λέµε σήµερα και προσευχόµαστε να µην είναι µόνο flash boys, που λένε, αλλά να είναι και
κανείς buffet, δηλαδή στρατηγικός επενδυτής.
Κύριοι συνάδελφοι, σας κάνει εντύπωση που ξεκίνησα έτσι.
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Πράγµατι µπαίνουµε σε µια νέα κατάσταση και πρέπει κάθε
κόµµα στο δικό του πεδίο, στη δική του στρατηγική, να κάνει ορισµένες αναπροσαρµογές. Ούτε success guru να έχουµε ούτε catastrophe guru ούτε placebo, δηλαδή υπερεπένδυση σε θετικές
προσδοκίες ή ψευδαισθήσεις, ούτε nocebo, δηλαδή υπερεπένδυση στα κακά νέα.
Βλέπω τον Ευκλείδη τώρα εδώ, ο οποίος είπε στην επιτροπή δεν το επανέλαβε εδώ- ότι δεν επενδύουµε στο «όσο χειρότερο,
τόσο καλύτερα». Το είπες ή όχι;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι σηµαντικό
αυτό.
Άρα, λοιπόν, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Crisis management µε
τρία και µισό σενάρια. Βέβαια, οι µη µυηµένοι -ας το πούµε έτσιστη µεταφυσική των αγορών ή στα βίτσια των αγορών λένε εύλογα σήµερα: «Καλά, τι στο καλό; Με το 130% χρέος στο ΑΕΠ
µάς πετάξανε εκτός των αγορών, µε το 177% πώς τέλος πάντων
τις τράπεζες µας τις ξεκλειδώσανε ή πώς η Πορτογαλία, η Ιρλανδία κι εµείς στο µισό τις ξεκλειδώσαµε;»
Κύριοι συνάδελφοι, όταν λέµε στις οικονοµίες της αγοράς για
τιµές και επιτόκια, αυτά δεν αντανακλούν µόνο τον συσχετισµό,
την ισορροπία προσφοράς-ζήτησης ή αποταµιευτών-επενδυτών
ή τα θεµελιώδη δεδοµένα, τα fundamentals που λέτε εσείς οι Εγγλέζοι κ.λπ., αλλά και κάτι άυλο, άπιαστο, που γενικά συνηθίζουν
να το λένε οι οικονοµολόγοι «προσδοκίες», είτε εύλογες είτε φανταστικές είτε µεταφυσικές, αλλά πάντως προσδοκίες. Μάλιστα
στην ιστορία έχουµε µεγάλους και µικρούς κύκλους αισιοδοξίαςαπαισιοδοξίας, κύκλους ευφορίας, κύκλους πανικού.
Σε µία προηγούµενη συζήτηση πριν από τις γιορτές, πριν από
την Μεγάλη Εβδοµάδα, υπενθύµισα στους συναδέλφους εδώ
έναν καβγά. Και επειδή έλειπε ο Ευκλείδης, θα το πω να το ακούσει και ο Υπουργός. Μίλησα για έναν καβγά του Ελευθερίου Βενιζέλου µε τον Κέυνς, τον νεαρό Κέυνς, το 1917 στο πλαίσιο της
προετοιµασίας της Συνθήκης των Βερσαλλιών.
Λέει, λοιπόν, ο νεαρός Κέυνς στον Βενιζέλο: «Λεφτά δεν έχω
να σου δώσω. Ξέχνα το. Σου δίνω, όµως, την εµπιστοσύνη.
Κλείνω το µάτι εκ µέρους της τρόικας τότε και βγες εσύ να βρεις
λεφτά στις αγορές.». Αυτό τού είπε.
Ήθελα να σας υπενθυµίσω τώρα και να σας πάω, κύριοι συνάδελφοι, εκατόν ενενήντα χρόνια πριν, τέτοιες µέρες, ήταν
Απρίλης του 1824, όταν αυτό το µόρφωµα το ηµικρατικό µε τον
Κουντουριώτη και τον Μαυροκορδάτο εγκέφαλο, κ.λπ., κατάφερε να βγει στις αγορές -προσέξτε τώρα- χωρίς να υπάρχει
κράτος. Και πότε; Στη µεγαλύτερη αβεβαιότητα, όταν οι Ρουµελιώτες καπετάνιοι ετοίµαζαν το ρεσάλτο στον Μοριά για πλιατσικολόγηµα, όταν ο Ιµπραήµ επιβιβαζόταν στα σκάφη στην
Αλεξάνδρεια για να έρθει στη Μεθώνη, Κορώνη και στο λιµάνι
της Σούδας, που ο µέγας Πάγκαλος δεν το γνώριζε.
Και όχι µόνο εµείς, η Ελλάδα, που δεν ήµασταν καν κράτος.
Εκείνην τη χρονιά, κύριοι συνάδελφοι, ένα ανύπαρκτο κράτος
έβγαλε οµόλογα -οι δηµοσιογράφοι το κανόνιζαν και τότε του
Λονδίνου- και επειδή κατέρρευσε η ισπανική αυτοκρατορία, όλα
τα νέα ελεύθερα κράτη µπήκαν στις αγορές, Κολοµβία, Χιλή, Αργεντινή, τότε. Τα λέω, λοιπόν, αυτά για να καταλάβουµε πώς δουλεύουν οι αγορές, ποια είναι η µεταφυσική των αγορών.
Τώρα σε εµάς -και στην Ευρωζώνη, στην περιφέρεια- πώς
έγινε αυτό έστω το µερικό αµφίβολο, αβέβαιο ξεκλείδωµα; Προφανώς, ο Γιάννης ο Στουρνάρας θα µου πει -και εύλογα- ότι είναι
το πλεόνασµα. Κάποιος άλλος, όπως εγώ, θα ρωτήσει, όπως εγώ
έχω πει στο παρελθόν από αυτό το Βήµα πριν από πολλά χρόνια,
ποιος είναι ο πάτος; Υπάρχουν τα µαθηµατικά του πάτου, δεν
είστε υποχρεωµένοι να τα γνωρίζετε. Ο πάτος είχα πει ότι είναι
180 δισεκατοµµύρια. Εκεί χτυπάς πάτο. Τους µαθηµατικούς πάτους, όµως, δεν πρέπει να τους εµπιστευόµαστε. Τώρα, όµως,
περίπου λειτούργησε ο πάτος. Κάποιος κ. Νάπιερ, που έχει ένα
όνοµα ιστορικό για την Ελλάδα –εσείς, κύριε Βορίδη, θα το ξέρετε- υπολόγισε ότι ο πάτος στα χρηµατιστήρια είναι το 666 προσέξτε- ο «αριθµός του θηρίου». Λέω, λοιπόν, µπορεί να είναι
ο πάτος.
Κάποιος άλλος µπορεί να πει ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι
περισσότερο ανακεφαλαιοποιηµένες από την Deutsche Bank –
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προσέξτε, δεν το λέω τυχαία αυτό-, η οποία παρασκηνιακώς πιέζεται να αυξήσει τα κεφάλαιά της. Ή µπορεί να πει ότι οι δικές
µας τράπεζες, µε όλες τις αµαρτίες που σέρνουν -εν πάση περιπτώσει είναι και µεγάλος ο τραπεζικός µας τοµέας- είναι µόλις
το 150% του ΑΕΠ το ενεργητικό τους, όταν στην Πορτογαλία
είναι 250%, στην Ευρωζώνη είναι 260% -δεν ξέρω αν είναι σωστά
τα νούµερα περίπου- ή όταν η Κύπρος είχε τέσσερις - πέντε
φορές το ΑΕΠ, το ίδιο και η Ιρλανδία. Άρα, σου λέει, όταν πουλάµε και τη Eurobank 0,30 και οι αποδόσεις είναι µεγάλες; Ή
µπορεί να σου πει κανείς αυτό που λένε στα χρηµατιστήρια:
«Don’t wait to hit bottom», δηλαδή µην περιµένεις να χτυπήσεις
πάτο, λίγο πριν αγόραζε, γιατί µετά δεν ξέρεις τι γίνεται.
Όλα αυτά σωστά είναι, κύριε Υπουργέ, κύριε Στουρνάρα, αλλά
θέλω να σας πω ποιο είναι το βαθύτερο µυστικό. Είναι µια προσδοκία ισχυρή, που, αν διαψευστεί, θα έχουµε παλινδρόµηση απότοµη της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Ποια είναι η ισχυρή
προσδοκία σήµερα; Είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όχι µόνο δηλώσεις βουντού, που έχουν αποτελέσµατα παρ’ όλα
αυτά- θα κόψει νέο χρήµα. Αυτή είναι πλέον η βάσιµη προσδοκία.
Παλιά, όταν σας τα έλεγα αυτά, λέγατε ότι αυτά δεν γίνονται,
είναι εκτός του κανονισµού της Ευρώπης, αλλά είπε ο Ντράγκι
πριν από ενάµιση χρόνο «θα κάνω ό,τι µπορώ» και δεν έκανε τίποτα. Και µόνο η δήλωση βουντού - µαύρη µαγεία των αγορών
είχε ένα αποτέλεσµα σταθεροποιητικό. Τώρα, όµως, πρέπει να
κάνει, πρέπει να κόψει χρήµα ακόµα και ο Βάιντµαν της Bundesbank. Βλέπετε τη δύναµη των πραγµάτων ποια είναι. Δεν είναι
µόνο η δύναµη των συσχετισµών, είναι η δύναµη των πραγµάτων.
Ο διευθύνων διοικητής της Bundesbank λέει: «Εντάξει, πρέπει
να το δούµε.».
Εδώ, αγαπητέ Υπουργέ, πρέπει να δραστηριοποιηθείτε, για να
επηρεάσετε την εργαλειοθήκη του «κόβω χρήµα».
Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα που να είναι
συµβατό µε εµάς; Το να βάλει αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις
των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν λύνει το
δικό µας πρόβληµα.
Το µυαλό µας –σας έχω κάνει και χιλιάδες ερωτήσεις- πρέπει
να είναι στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στο πώς δίνουµε, µε ένα
από τα τρία- τέσσερα πιθανά µοντέλα, χρήµα. Εγώ τολµώ ακόµα
να πω και την τιτλοποίηση δανείων, που είναι βάσιµα, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων υπό τον άµεσο έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας κ.λπ. ή το ζήτηµα του αναπτυξιακού οµολόγου ή του
δοκιµαστικού ευρωοµολόγου. Όλα πρέπει να είναι στον λογαριασµό. Πάντως, αυτό είναι ισοδύναµο της αποµείωσης του χρέους µας, δηλαδή το να κοπεί χρήµα.
Τώρα, περνώ στην οδηγία. Κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα
πει όποιος το διαβάσει -άλλωστε το ξέρουµε εδώ και καιρό- ότι
είναι µία πρόοδος θετική το ότι επιβάλλουν ένα απόθεµα ασφαλείας έναντι προφίλ κινδύνων. Δεν θα πω τίποτα σήµερα που δεν
το έχω γράψει πριν από δέκα χρόνια ή πριν από οκτώ χρόνια. Η
άποψή µου ήταν ότι το τραπεζικό σύστηµα έπρεπε να είναι πολύ
διαφορετικό. Αντι-Μίνσκι, το λέω µεταφορικά, καµπύλη Μίνσκι το
αντίστροφο, δηλαδή χαλινάρι στην άνοδο, στο µπουµ, αποδέσµευση κεφαλαίων στην υποχώρηση, στην ύφεση. Ξεφεύγουµε,
δηλαδή, απ’ αυτόν τον κύκλο, δηλαδή οι τράπεζες να ρίχνουν
λάδι στη φωτιά και πάγο στην παγωνιά. Όχι, κύριοι συνάδελφοι.
Στο ερώτηµα: Η οδηγία αυτή µπορεί να επηρεάσει άµεσα το
πρόβληµα που έχουµε, δηλαδή την υπέρβαση της κρίσης, δηλαδή την ανάκαµψη; Πιθανόν ο Υπουργός να µου πει ότι ίσως,
στον βαθµό που αυξάνει τη συστηµική ασφάλεια, αυτό βοηθάει
στο να δουλέψουν οι αγορές κ.λπ.. Μπορεί να το αµφισβήτησε
λίγο ο Ευκλείδης, αλλά είναι αντικειµενικό αυτό. Το ότι ξαφνικά
σφίγγουν τις τράπεζες, τις υποχρεώνουν εν µέσω κρίσης να αυξήσουν τα αποθέµατά τους, έχει και την ακούσια συνέπεια ότι
δεν µπορούµε να έχουµε πιστωτική επέκταση, ειδικά σε ελληνικές τράπεζες, διότι δεν έχουν φράγκο. Οι τράπεζες αυτήν τη
στιγµή λειτουργούν αυτοναφορικά. Δεν λειτουργούν προς την
κοινωνία, δεν µπορούν εκ των πραγµάτων.
Τώρα, να απαντήσουµε στο άλλο ερώτηµα: Αν είχαµε τη Βασιλεία ΙΙΙ το 2000, θα φτάναµε στη σηµερινή κρίση;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: «Ναι» είναι η απάντηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Η απάντηση είναι
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«ναι». Πολύ σωστά. Ίσως η µορφή να ήταν διαφορετική. Ίσως η
ένταση να είναι διαφορετική, αλλά µην ξεχνάτε, κύριοι συνάδελφοι, ότι η κρίση αυτή είναι ιστορική. Δεν είναι µία κυκλική κρίση.
Έχει σχέση µε τη µετατόπιση των τεκτονικών πλακών του παγκόσµιου καπιταλισµού, µε την πληροφορική επανάσταση, µε το
νέο άνοιγµα των αγορών, µε την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης, µε την ανάδυση της Κίνας κ.λπ.. Θα άλλαζε απλώς η
µορφή, το κανάλι που θα εξελισσόταν η κρίση.
Εδώ, πρέπει να θυµηθούµε πόση αυταπάτη υπήρχε σε όλες
τις πλευρές -προσωπικά δεν είχα καµµία- δηλαδή, η antiglobal,
κινηµατική, πολύχρωµη Αριστερά, αλλά και η Δεξιά ή για παράδειγµα οι σοσιαλιστές, οι µαρξιστές, τύπου Σαµίρ Αµίν, Παπανδρέου, Φράνκ, Μπάραν, Σουίζι κ.λπ. και οι νεοκεϋνσιανοί που η
αµερικάνικη Αριστερά τους εξειδικεύει αυτή τη στιγµή.
Για παράδειγµα ο Μπερνάνκι, να µην το ξεχνάτε ποτέ, κύριε
Υπουργέ, στην πορεία έδρασε θετικά µετά από ένα διάστηµα. Ο
Μπερνάνκι έγραψε το «Great moderation», δηλαδή ξεχάστε τα
παλιά βιβλία και τις απότοµες κρίσεις κ.λπ.. Όλοι αυτοί περίµεναν
τις κρίσεις τύπου Αργεντινής στην περιφέρεια. Αυτό δεν ήταν;
Αντίθεση κέντρου – περιφέρειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα µιλήσω στα άρθρα. Θέλω να µου δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο.
Όµως, η κρίση χτύπησε την καρδιά του συστήµατος µε µία αλληλουχία σεισµικών δονήσεων. Δηλαδή, έσκασε η φούσκα των
χρηµατιστηρίων και την αντιµετώπισαν µε φθηνό χρήµα. Έφτιαξαν τη φούσκα τη χρηµατοπιστωτική. Έσκασε κι αυτή. Τα µόνα
εργαλεία που είχαµε είναι τα οµόλογα, δηλαδή η φούσκα του δηµοσίου χρέους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Το ερώτηµα, κύριε συνάδελφε, που ετέθη από πολλούς συναδέλφους είναι: τι γίνεται µε την επόµενη κρίση; Το πιθανότερο,
κύριοι συνάδελφοι, είναι η Βασιλεία ΙΙΙ να λειτουργήσει όπως και
η Βασιλεία ΙΙ ενώπιον της κρίσης.
Δηλαδή, είναι το σύνδροµο της γραµµής Μαζινό. Φτιάχνουµε
τα οχυρωµατικά έργα µε τα δεδοµένα του προηγούµενου πολέµου και βέβαια ο εχθρός θα περάσει από άλλη πλευρά. Δηλαδή,
τραβούµε σε µια κατεύθυνση και φτάνουµε στην κρίση. Τραβούµε στην αντίθετη, πάλι έχουµε κρίση. Γιατί; Δεν µπορούµε
κατ’ αρχάς να ξέρουµε ποια θα είναι η επόµενη κρίση. Μην ξεχνάτε πώς προέκυψε και η Βασιλεία ΙΙ και τα µοντέλα διαχείρισης
κινδύνων της Βασιλείας ΙΙ γενικώς.
Επειδή είναι ο Παναγιώτης απέναντί µου, θα του υπενθυµίσω
τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 1987, τη Μαύρη Δευτέρα, µια και είναι
οι παλιοί εδώ πέρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τις Βασιλείες οι τράπεζες τις
φτιάχνουν και έρχονται οι πολιτικοί και τις εγκρίνουν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό λέω.
Παίρνω τον Χαρίλαο και του λέω: «Ξέρεις, το «REUTERS» λέει
ότι κατέρρευσε το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και θα γίνει
κάτι το φοβερό». Και εκείνος µου λέει: «Γιατί; Έχεις µετοχές και
σε νοιάζει;».
Τότε, λοιπόν, επειδή είχαµε αυτά τα απότοµα σορταρίσµατα
στα χρηµατιστήρια και δεν λειτούργησε το Portfolio insurance,
έφτιαξαν αυτά τα εξεζητηµένα µοντέλα -µην το βλέπετε εκ των
υστέρων- αυτό που λέµε securitizations, τιτλοποιήσεις, τα παράγωγα προϊόντα, µε περίτεχνα µαθηµατικά µοντέλα, όπως η κωνοειδής καµπύλη Γκάους. Όπως τώρα η «BLACKROCK» έχει το
Μόντε Κάρλο. Πρόκειται για τα µαθηµατικά που κάναµε στην πυρηνική φυσική, που δεν λειτούργησαν. Βλέπετε ότι τα σάρωσε
όλα αυτά η κρίση. Μάλιστα, τονίζω εδώ ότι η απάντηση δεν είναι
απλά ένας κρατισµός στο τραπεζικό σύστηµα.
Μου έλεγε ο Αλογοσκούφης: «Έλα µωρέ, τα Northern Rock,
τα στεγαστικά, είναι εγγυηµένα από το κράτος». Funny Freddy!
Πρέπει, Τσακαλώτο, να κάνεις µια διάλεξη στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ
για να πεις την εµπειρία αυτή.
Κύριοι συνάδελφοι, το αµερικανικό δηµόσιο έχει εγγυηθεί δάνεια 5 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν,
ποιο είναι το πρόβληµα και πόσο περίπλοκο είναι.
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Σχετικά µε τη Βασιλεία ΙΙΙ, πιάνει το minimum που θα θέλαµε
στις τράπεζες; Δεν λέω το maximum, θα το πω µετά. Εγώ είµαι
από πολύ παλιά στη λογική ότι η βασική τραπεζική µη επενδυτική
πρέπει να τείνει στο utility και λοιπά. Πιάνει τώρα το minimum;
Banking Union; Τίποτα! Και να µην το έκαναν, καλύτερα θα
ήταν, µε 55 δισεκατοµµύρια απόθεµα για διαχείριση κινδύνων.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μία τράπεζα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Με µία τράπεζα το
πολύ. Αν είναι παραδείγµατος χάριν η Deutsche Bank, δεν φτάνει. Ενώ εγώ λέω ότι απλώς στοιχειωδώς χρειάζονται -ως δυνατότητα, δεν λέω να µένουν στο σεντούκι- 1,3 τρισεκατοµµύρια.
Τόσα έπρεπε να έχει αυτό.
Δεύτερον, πάµε στο αιώνιο, παλαιό πρόβληµα, που είναι ο διαχωρισµός ανάµεσα στις επενδυτικές τράπεζες και στις συνήθεις
λιανικές εµπορικές τράπεζες. Δεν έχουν απαντήσει ακόµα, επτά
χρόνια µετά την κρίση.
Τρίτον, όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις, τι πρέπει να κάνουµε,
ποια είναι η διαχείριση κινδύνων, ποιες είναι οι επιτρεπτές, ποιες
δεν είναι; Και αυτό µένει στον αέρα.
Τα παράγωγα προϊόντα ποια είναι; Ποια δεν είναι; Ο καθένας
κάνει ό,τι θέλει αυτή τη στιγµή. Θα µου πείτε, «και γιατί δεν τα
καταργούµε τα παράγωγα προϊόντα;». Δεν είναι απλό. Όταν
ακούτε «futures», δεν είναι µόνο το εξωτικό. Είναι και στοιχήµατα
τα οποία παίζουν ένα ρόλο προγραµµατισµού στις αγορές.
Πριν τετρακόσια χρόνια ερχόταν ο Βενετσιάνος ή ο Μαρσεγιέζος έµπορος στην Κρήτη και έλεγε, «θα σου πληρώσω του χρόνου την οκά το κρασί Μαλεβιζίου τόσο». Προσέξτε το στοίχηµα.
Εδώ είναι «futures», είναι παράγωγο προϊόν. Αν, µεν, ανέβει πολύ
η τιµή -ας το πούµε έτσι- θα χάσω. Αν πέσει, κερδίζω. Δηλαδή,
εδώ είναι τα παιχνίδια.
Δεν µπορείς να το καταργήσεις αυτό. Βεβαίως, όµως, δεν
µπορώ να πηγαίνω σε παράγωγα όπου µε ένα άρτο που κάνει 2
ευρώ χτίζω πάνω µία πυραµίδα 60 ευρώ επί 30 µε παράγωγα
προϊόντα. Δηλαδή, έχω στα χρηµατοοικονοµικά το θαύµα των
επτά άρτων, µε το οποίο χόρτασαν τέσσερις χιλιάδες άτοµα στην
έρηµο ή το θαύµα του γάµου της Κανά.
Το βασικό πρόβληµα είναι ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει σήµερα το
καθιερωµένο τραπεζικό σύστηµα. Διότι αυτό είναι, Ευκλείδη, σε
τελική ανάλυση το ζήτηµα. Ποιος δηµιουργεί χρήµα, πότε, πόσο
και πώς; Διότι µην φαντάζεστε ότι µόνο η Κεντρική Τράπεζα δηµιουργεί χρήµα ούτε ότι οι τράπεζες είναι ένας απλός µεσολαβητής ανάµεσα στους αποταµιευτές και στους επενδυτές.
Είπα πριν ότι υπάρχουν δέκα, είκοσι, τριάντα τρόποι που το
τραπεζικό σύστηµα ή το µη τραπεζικό σύστηµα ή και εµείς οι
ιδιώτες επηρεάζουµε την ποσότητα του χρήµατος. Μέχρι σήµερα δεν το έχουµε ξεκαθαρίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Πού να ολοκληρώσω; Να µε συγχωρήσετε. Μόνο ένα λεπτό να µου δώσετε,
επειδή είναι ο Υπουργός απέναντι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε ξεπεράσει τα
είκοσι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, αλλά είπα και
ιστορίες από το παρελθόν που βγαίνουν εκτός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πας
σε µία διαπραγµάτευση για την ελάφρυνση –αποµείωση λέω
εγώ- του χρέους. Εγώ ξέρω να διαβάζω µε ένα δικό µου κρητικό
τρόπο το τι θα σου πουν. Είναι πολύ πιθανόν να σου πουν και να
πουν σε όλους, «ρε εσείς τι θέλετε; Πόσο πληρώνετε για τόκους;
Θα πληρώσουµε 4,1% του ΑΕΠ συνολικά.».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πιο
κάτω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Πιο κάτω, λέει. H
Ισπανία θα πληρώσει 3,5%; Πόσο πληρώνουν οι Ιταλοί; Δηλαδή,
θα σου πουν ότι «αυτήν τη στιγµή πληρώνεις σε τόκους λιγότερα
από όσα πλήρωνες το 1986, το 1987. Τι τα θες και µε τρελαίνεις
εδώ πέρα µε ελαφρύνσεις και µε αναδιαρθρώσεις -άλλος µε κουρέµατα- αφού είναι βιώσιµο αυτό;».
Εδώ είναι η µεγάλη παγίδα, κύριε Υπουργέ. Όταν σου λένε
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«ξέχνα το Γιάννη», θα πεις «δεν ξεχνώ τίποτα». Διότι, καλό είναι
να πάρουµε τα πενήντα χρόνια επιµήκυνση και ακόµα καλύτερο
είναι η σταθεροποίηση του κυµαινόµενου επιτοκίου. Διότι εµένα
το άγχος µου πάντοτε είναι µια χρεoκοπία εν µέσω ανάκαµψης,
δηλαδή να έχεις 2% ανάπτυξη και 4%-5% όταν θα αυξηθούν τα
επιτόκια και να χρεοκοπήσεις, όταν έχεις από πάνω τη ροµφαία
του 150% µε 170% χρέος. Άρα λοιπόν, πρέπει να κρατάς διαρκώς στη διαπραγµατευτική ατζέντα µε επίµονο τρόπο την αποµείωση του χρέους, το πέρασµα του κεφαλαίου που πήγε στις
τράπεζες στον ESM, την αµοιβαιοποίηση του χρέους, όλα αυτά
που λέµε, το ευρωοµόλογο. Όλα αυτά πρέπει να τα κρατάς στην
ατζέντα µε επίµονο τρόπο.
Και τελειώνω µε την εξής φράση. Όλα αυτά τα καλά νέα θα
περάσουν στην πραγµατική οικονοµία και πότε; Δεν µπορώ να
υπολογίσω καµµία ηµεροµηνία, όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά
για όλη την περιφέρεια της Ευρωζώνης.
Για την Ελλάδα τι θα πω εγώ σε έναν νέο τώρα; Όλα αυτά τα
καλά νέα που ακούει πότε θα µειώσουν την ανεργία των νέων;
Δεν µου αρέσει να είµαι πεσιµιστής τώρα πια. Αρκετά υπήρξα
την προηγούµενη δεκαετία. Λέω, όµως, ότι θα ζήσουµε την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την ανεξαρτησία της Ελλάδας
χωρίς να είµαστε σε θέση να επανέλθουµε στα προ κρίσης επίπεδα της απασχόλησης.
Τώρα είχαµε, κύριε Υπουργέ, και ένα εργαλείο για το οποίο
αγωνίστηκα πριν δέκα χρόνια, το Εθνικό Επενδυτικό Ταµείο, που
έχει συρρικνωθεί. Θα ήταν ένα εργαλείο µε το οποίο θα εκβιάζαµε τις τράπεζες να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις της
πραγµατικής οικονοµίας µε βάση ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης
για το οποίο φωνάζαµε τόσα χρόνια. Τι έγινε; Τώρα προεκλογικά
το πάτε στο Eurogroup. Κρίµα!
Τέλειωσα και ο Θεός βοηθός!
(Χειροκροτήµατα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θα
κάνω οµιλία. Απλά επειδή ετέθησαν ορισµένα ερωτήµατα και
υπάρχει µια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα ήθελα και εγώ να
συµβάλω σε αυτήν.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά αυτό το νοµοσχέδιο στο οποίο υιοθετούµε κοινοτικές τραπεζικές οδηγίες, ο κ. Τσακαλώτος µου
έθεσε το ερώτηµα, αν πιστεύω ότι µε αυτόν τον τρόπο θα εξαλειφθούν οι τραπεζικές κρίσεις. Νοµίζω ότι θα ήταν υπερφίαλο
για οποιονδήποτε να πει ότι θα εξαλειφθούν οι τραπεζικές κρίσεις στο µέλλον. Το ερώτηµα είναι, έχουµε γίνει σοφότεροι; Μπορούµε να πούµε ότι οι όποιες κρίσεις θα έχουν µικρότερη
διάρκεια; Μπορούµε να πούµε ότι οι οικονοµικοί κύκλοι -που
πάντα θα υπάρχουν- θα έχουν µικρότερο µέγεθος; Και µπορούµε
να πούµε ότι τουλάχιστον οι φτωχότεροι άνθρωποι δεν θα επηρεάζονται από αυτούς; Περί αυτού πρόκειται.
Όλοι ξέρουµε ότι ο καπιταλισµός, όπως είπε και ο Ουίνστον
Τσώρτσιλ, είναι ένα κακό σύστηµα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει
καλύτερο και αυτό απεδείχθη.
Προσπαθούµε, λοιπόν, να κάνουµε τον καπιταλισµό περισσότερο αποτελεσµατικό, διότι απεδείχθη στην πράξη ότι δεν υπάρχει καλύτερο σύστηµα. Όλα τα άλλα έχουν αποτύχει.
Είχα ρωτήσει πριν από πολλά χρόνια ίσως τον καλύτερο νοµπελίστα εν ζωή, τον Σόλοου, εάν υπάρχει κάποιος κανόνας στην
οικονοµική πολιτική. Και µου είπε: «Τρία πράγµατα φίλε µου,
κοινή λογική, ρεαλισµός και ευελιξία». Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε.
Σαφώς το µάθηµα που έχουµε πάρει τώρα από την κρίση είναι
ότι πρέπει να έχουµε καλύτερο συντονισµό µεταξύ κρατών, καλύτερη εποπτεία, αντικυκλικά αποθεµατικά. Αυτό δηλαδή που
προσπαθεί το νοµοσχέδιο να φέρει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εισερχόµαστε στον
κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει η κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου για επτά
λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την ενσωµάτωση στην εθνική µας νοµοθεσία της οδηγίας
2013/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία συµπληρώνει το
ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυµάτων που
δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό τοµέα αλλά και τις κεφαλαιαγορές, το οποίο θεσπίζεται µε τον κανονισµό 575/2013 και έρχεται να θωρακίσει ακόµα περισσότερο το τραπεζικό µας
σύστηµα και κατ’ επέκταση τους καταθέτες, τις επιχειρήσεις,
αλλά και την εθνική µας οικονοµία.
Η οδηγία αυτή αποτελεί τµήµα της δέσµης κανόνων που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία βασίζεται στις
εµπειρίες που αντλήθηκαν από την πρόσφατη οικονοµική κρίση,
η οποία αποκάλυψε τα τρωτά σηµεία του τραπεζικού µας συστήµατος τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά
και το πόσο αυτά µπορούν να αποσταθεροποιήσουν την οικονοµία.
Η οδηγία εκτός από την εφαρµογή των νέων ρυθµιστικών κανόνων για την τραπεζική κεφαλαιακή επάρκεια αλλά και τη ρευστότητα που αναφέρονται -όπως είπε ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας- συνολικά ως Βασιλεία ΙΙΙ, εισάγει µια σειρά από σηµαντικές αλλαγές στο τραπεζικό ρυθµιστικό πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ σε αυτές. Θα πω, όµως, ότι το νέο πλαίσιο θα καταστήσει
τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο σταθερές και θα ενισχύσει την ικανότητά τους να διαχειρίζονται επαρκώς τους κινδύνους που συνδέονται µε τις δραστηριότητες τους.
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο, και µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο, να σταθώ στη µεγάλη συνεισφορά που έχει η Ελληνική
Προεδρία, αλλά και στην προσωπική σας συµβολή, κύριε
Υπουργέ, σε αυτόν τον κρίσιµο τοµέα µε πιο σηµαντική επιτυχία,
µέχρι στιγµής βέβαια, τη συµφωνία για τον ενιαίο µηχανισµό εξυγίανσης των τραπεζών, το γνωστό SRM, που θα διασφαλίσει ότι
οι αποφάσεις για την εξυγίανση των τραπεζών θα λαµβάνονται
συντονισµένα και αποτελεσµατικά, µειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, εξαλείφοντας την
εξάρτηση των τραπεζών από την πιστοληπτική αξιοπιστία των
εθνικών κυβερνήσεων, µε απώτερο στόχο βέβαια –που ενδιαφέρει όλους µας- τη µη επιβάρυνση των φορολογουµένων σε περίπτωση εκκαθάρισης της τράπεζας.
Προσωπικά θεωρώ δεδοµένη, κύριε Υπουργέ, την επιτυχία µας
και κατά το δεύτερο µέρος της Ελληνικής Προεδρίας όπου θα
εστιάσετε στην προώθηση σηµαντικών φακέλων όπως είναι τα
benchmarks, το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, τα µακροπρόθεσµα
χρηµατοδοτικά εργαλεία αλλά και την οδηγία για τις υπηρεσίες
πληρωµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου δεν αφορούν µόνο τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, αλλά επηρεάζουν το σύνολο των πολιτών
και το σύνολο των επιχειρήσεων. Διότι η σταθερότητα, η σωστή
λειτουργία, η ρευστότητα, αλλά και η ευρωστία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες σταθερότητας και ευηµερίας για τη χώρα µας.
Παράγοντες βέβαια που ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να αγνοεί, καθώς
επιδιώκει µε τον τρόπο του την πλήρη αποσταθεροποίηση και σε
αυτόν τον τοµέα. Και αυτό το βλέπει κανείς στην διακήρυξή του
για τις ευρωεκλογές του 2014, στην οποία φαίνεται να θέλει
µέχρι και τη διάλυση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαβάζω από τη διακήρυξη: «Η Αριστερά αγωνίζεται και διεκδικεί ακύρωση των εθνικών και ευρωπαϊκών µνηµονίων καθώς
επίσης των συνθηκών και των κανονισµών από το Μάαστριχτ
µέχρι το δηµοσιονοµικό σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης,
που έχουν µετατρέψει την ΟΝΕ σε ζώνη γερµανικής επικυριαρχίας».
Και συνεχίζω: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει σε µία Ευρώπη χωρίς Σένγκεν, FRONTEX, στρατόπεδα κράτησης µεταναστών».
Για να επανέλθω στο θέµα των τραπεζών, υποστηρίζετε στη
διακήρυξή σας, κύριε Λαφαζάνη, ότι «θα οικοδοµήσετε ένα τραπεζικό σύστηµα υπό δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο, θα αποτρέψετε την τραπεζική ενοποίηση, θα απαγορεύσετε, βέβαια, την
κερδοσκοπία µε χρηµατοπιστωτικά παράγωγα και θα προσανα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚZ’ - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

τολίσετε τις τράπεζες στην αποταµίευση και τη χρηµατοδότηση
παραγωγικών επενδύσεων».
Και ερωτώ, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ: Εάν αυτή είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τράπεζες,
τότε γιατί συζητάτε µαζί µας αυτό το νοµοσχέδιο που αφορά
στην ενσωµάτωση µιας κοινοτική οδηγίας για τις τράπεζες; Τι
σχέση έχει µε εσάς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς το φέρατε, δεν το φέραµε
εµείς.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Γενικώς, τι να µας πει η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν
παρουσιάζει µια διακήρυξη για τις ευρωεκλογές, η οποία –µου
επιτρέπετε- εύστοχα χαρακτηρίστηκε στον τύπο από έναν δηµοσιογράφο ως «µανιφέστο δεκαπενταµελούς» και όχι ένα σοβαρό
πολιτικό κείµενο θέσεων προς συζήτηση;
Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί η διακήρυξη όταν λέει: «καµµία
θυσία για το ευρώ». Τι έγινε η δήλωση του κ. Τσίπρα στο Τέξας
που έλεγε ότι άµα φύγουµε από το ευρώ θα καταστραφούµε;
Ας είµαστε σοβαροί και ας πούµε στον ελληνικό λαό ότι εάν
ίσχυε ποτέ το δόγµα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή «καµµία θυσία για το
ευρώ», σήµερα ο ελληνικός λαός, που έκανε τόσες θυσίες, θα
ήταν αντιµέτωπος µε άλλα πιο δυσεπίλυτα και ουσιαστικά προβλήµατα και δεν θα είχαµε την πολυτέλεια να είµαστε εδώ και να
συζητούµε την ενσωµάτωση µιας κοινοτικής οδηγίας.
Μήπως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το πραγµατικό σλόγκαν θα έπρεπε να είναι όχι «καµµία θυσία για το ευρώ»,
αλλά «πάση θυσία στην εξουσία»;
Τις πιθανές συνέπειες των θέσεων σας θα πρέπει να τις πείτε,
όµως, στον ελληνικό λαό πριν τις ευρωεκλογές, να εξηγήσετε τη
διακήρυξή σας, να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό τι µπορεί να
συµβεί.
Εγώ έχω να σας πω µόνο το εξής, µε αφορµή και αυτό το νοµοσχέδιο και θα το ακούσετε πολλές φορές: Όποιος και αν είναι
ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιουδήποτε άλλου που θέλει να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, εµείς που στηρίζουµε την Κυβέρνηση
του Αντώνη Σαµαρά, θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε και θα
εξασφαλίσουµε πάση θυσία ότι καµµία θυσία του ελληνικού λαού
δεν θα πάει χαµένη. Εκφράζω την πεποίθηση ότι ο ελληνικός
λαός, ο οποίος είναι και ο τελικός κριτής όλης αυτής της ιστορίας, θα επιλέξει υπεύθυνα. Και θα επιλέξει τη σταθερότητα και
θα στηρίξει την εθνική προσπάθεια να φτιάξουµε µία νέα Ελλάδα
ανταγωνιστική, εξωστρεφή, όπως µας αξίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για το νοµοσχέδιο µίλησε η
κυρία; Δεν είπε ούτε µία κουβέντα για το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
είπε αυτά που ήθελε να πει.
Τον λόγο έχει ο κ. Γελαλής για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κύριε συνάδελφε, εδώ θα είµαστε,
όποια νοµοσχέδια και να κατεβάσετε, και θα έχουµε τις απόψεις
µας και θα τις λέµε στον ελληνικό λαό, γιατί πιστεύουµε ότι αυτή
η πολιτική την οποία εφαρµόζετε εδώ και χρόνια είναι καταστροφική, τα αποτελέσµατα είναι καταστροφικά και τα βιώνει ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς εσείς δεν το καταλαβαίνετε, δεν θέλετε
να το πείτε και εδώ.
Για το νοµοσχέδιο, βέβαια, δεν ειπώθηκε τίποτα, αλλά δεν πειράζει, σε άλλη Ολοµέλεια.
Η Κυβέρνηση, πιστή στην εφαρµογή της µνηµονιακής πολιτικής και των εντολών της τρόικας, φέρνει σήµερα ένα νοµοσχέδιο
το οποίο αφορά την ενσωµάτωση της οδηγίας του 2013 που έχει
να κάνει µε θέµατα της λειτουργίας των τραπεζών, µε την ελεύθερη εγκατάσταση αυτών, µε θέµατα υπηρεσιών των πιστωτικών
ιδρυµάτων, µε θέµατα εποπτείας και ελέγχου του τραπεζικού συστήµατος, µε θέµατα αποδοχών των στελεχών των τραπεζών και
κυρίως µε θέµατα των κεφαλαιακών αποθεµάτων ασφαλείας και
πολλά άλλα, βέβαια.
Βέβαια, η συνήθης τακτική της Κυβέρνησης είναι εκτός από
το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνει, να φέρνει µαζί του και άλλα
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άσχετα ζητήµατα, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν µέσα σε
πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Έτσι έχουµε θέµατα συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυµάτων, έχουµε συµβάσεις προµηθειών,
έχουµε ασφαλιστήρια συµβόλαια, έχουµε χωροταξικά θέµατα και
έχουµε υπερωρίες δηµοσίων υπαλλήλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, λίγη ησυχία στα υπουργικά έδρανα.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, λίγο ησυχία στα υπουργικά.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Βέβαια, ακόµα και το θέµα των τυχερών παιγνίων είναι ένα θέµα, κύριε Υπουργέ, το οποίο θα µπορούσε να είναι από µόνο του ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο. Παρ’
όλα αυτά το φέρνετε εδώ µέσα, µιλάµε για δεκατρείς σελίδες µε
τριάντα υποάρθρα, να καθίσουµε να τα συζητήσουµε, να αποφανθούµε σαν να ήταν ένα άρθρο και να το ψηφίσουµε ή να το
καταψηφίσουµε.
Μας βάζετε και σε τέτοια διλήµµατα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άµα δεν το ψηφίσετε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Υπάρχει ένα βασικό θέµα που αφορά
αποκλειστικά τη χώρα και έχει σχέση µε την εφαρµογή των διαφόρων οδηγιών όπως Βασιλεία I, II και III. Ξέρετε ποιο είναι αυτό;
Είναι η ανυπαρξία εποπτικής λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος. Όσοι προήδρευαν στην Τράπεζα Ελλάδος µέχρι
τώρα µάλλον δεν επόπτευαν, µάλλον δεν έκαναν τους ελέγχους
που έπρεπε να κάνουν, µάλλον δεν προστάτευαν τις ίδιες τις κυβερνήσεις, παρά µόνο εκτελούσαν εντολές, οι οποίες ήταν από
τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ή από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο ρωτάµε είναι το εξής. Ποια εποπτεία έχει ασκηθεί µέχρι τώρα από τους προηγούµενους διοικητές της Τράπεζας Ελλάδος; Η απάντηση είναι, για εµάς, καµµία.
Γι’ αυτό φτάσαµε εδώ.
Ποιος ήταν ο έλεγχος όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια
των τραπεζών; Αυτό είναι θέµα το οποίο ήταν µέσα και στη Βασιλεία II. Κανένας, πάλι απαντάµε.
Ποιον έλεγχο έκαναν όσον αφορά τα «θαλασσοδάνεια», τα
οποία δόθηκαν σε επιχειρήσεις που σχετίζονταν µε την εκάστοτε
κυβέρνηση; Κανέναν.
Βέβαια, εδώ έχουµε και κάτι άλλο. Έχουµε και τα «θαλασσοδάνεια» των κοµµάτων. Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρωστούν
250 εκατοµµύρια. Ποτέ δεν έγινε έλεγχος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εξυπηρετούνται.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Εξυπηρέτηση, κύριε Βορίδη, ακριβώς
όπως το λέτε. Δεν ελέγξατε εάν υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωµής από την πλευρά των κοµµάτων, τώρα τα φέρνετε στην
«κακή» τράπεζα και χαρίζονται τα δάνεια. Αλλάζετε µάλιστα και
το ΑΦΜ, βρίσκετε έναν τρόπο και τα πετάτε στην άκρη. Αυτό κάνετε. Και, βέβαια, δεν διώκεται κανένας από τους διοικητές γιατί
αυτή είναι η λογική που έχει επικρατήσει µέχρι τώρα. Ούτε, βέβαια, κοιτάξατε εάν υπάρχουν εγγυήσεις απ’ αυτά τα κόµµατα.
Ο εισηγητής µας ανέφερε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία όσον
αφορά την οδηγία και βέβαια σε σχέση πάντα µε την Βασιλεία I
και II. Το θέµα όµως είναι, θα υπογράψουµε και άλλες οδηγίες;
Μπορεί να υπογράψουµε και την οδηγία Βασιλεία IV ή V. Το πρόβληµα είναι, υπήρχε µέχρι τώρα, κύριε Υπουργέ, πολιτική βούληση για να γίνει έλεγχος του τραπεζικού συστήµατος; Ρωτώ,
γιατί έπρεπε να έχουµε αυτήν την κρίση που έχει εξουθενώσει
τον ελληνικό λαό και να συζητάµε σήµερα για τον ρόλο του τραπεζικού συστήµατος, τον έλεγχο και την εποπτεία; Ήταν γνωστό
από πριν;
Μας είπατε στην µικρή τοποθέτησή σας εάν γίναµε σοφότεροι.
Όχι, δεν γίναµε σοφότεροι, κύριε Υπουργέ, γιατί και η Βασιλεία
III γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν λύνει ολοκληρωµένα το θέµα του
ελέγχου και της εποπτείας του τραπεζικού συστήµατος. Εάν θα
είναι µικρότερη η διάρκεια της επόµενης κρίσης δεν το γνωρίζουµε. Δεν έχουµε τέτοια στοιχεία που να µας δείχνουν ότι µε τη
Βασιλεία III θα λυθούν τα προβλήµατα.
Γιατί οι Ευρωπαίοι ηγέτες µέχρι τώρα δεν πήραν τα µέτρα που
χρειάζονταν; Δεν έβλεπαν ότι έπρεπε να παρθούν τα µέτρα;
Ακόµη και όταν είδαν ότι ξεκίνησε η οικονοµική κρίση, ποια ήταν
αυτά τα µέτρα που πήραν, ούτως ώστε να πάνε σε θετική κατεύθυνση οι οικονοµίες; Εξαθλίωση του ελληνικού λαού, αυτό ήταν
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το µέτρο.
Όλα αυτά γιατί έγιναν; Η δική µας πλευρά λέει ότι δεν έγιναν,
γιατί κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Και αυτό είναι
ένα θέµα το οποίο θα πρέπει να δείτε και να δούµε τι θα γίνει από
εδώ και πέρα. Όµως, πώς να δούµε αυτό το πρόβληµα από τη
στιγµή που τώρα ακόµα έχουµε επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος, τον κ. Προβόπουλο, ο οποίος είναι ένας ρυθµιστικός παράγοντας του τραπεζικού συστήµατος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άλλο σηµαντικό ζήτηµα το οποίο προβλέπεται µέσα από το
σχέδιο νόµου είναι η δυνατότητα να ιδρύουν off shore εταιρείες
οι ίδιες οι τράπεζες. Κι εσείς οι ίδιοι βγαίνατε από τα ρούχα σας
κυριολεκτικά µε τις οµιλίες, γιατί δεν έχουµε τη δυνατότητα να
ελέγξουµε τις offshore εταιρείες, το ότι βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους, και το έχουµε συζητήσει επανειληµµένως.
Τώρα δίνετε τη δυνατότητα και στις ίδιες τις τράπεζες να βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους και βέβαια να πλουτίζουν
παράνοµα τα στελέχη τους.
Το δεύτερο το οποίο είναι απορίας άξιον είναι ότι ενώ το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων εξαιρείται από την όλη διαδικασία, όπως και κάποιες άλλες τράπεζες άλλων κρατών, εσείς
αυτή την ευκαιρία δεν τη λαµβάνετε υπ’ όψιν, δεν θέλετε να
ασκήσετε µία πολιτική µε πυλώνα ανάπτυξης έστω και το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως κάνουν κάποιες άλλες τράπεζες. Η γερµανική τράπεζα KFW ακριβώς αυτό κάνει, δίνει δάνεια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη. Εµείς δεν
το κάνουµε αυτό. Γιατί; Και όχι µόνο αυτό, αλλά η ίδια η τράπεζα
αυτή δίνει δάνεια και στην ίδια την Ελλάδα.
Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πραγµατικά, τα άλλα θέµατα θα τα
πούµε αύριο. Έχει πολλά ζητήµατα το νοµοσχέδιο, πλην όµως
νοµίζω ότι πρώτα και κύρια, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να δούµε
το θέµα όχι µόνο της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας αλλά
και της επιβίωσης του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ουζουνίδης για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς Χριστός Ανέστη. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά
και να έχουµε όλοι µία καλύτερη ψυχολογία και διάθεση για τις
δύσκολες µέρες που περνάει η χώρα µας και οι συµπολίτες µας.
Χαίροµαι ιδιαίτερα, κύριε Υπουργέ, που είστε ξανά εδώ και µου
δίνεται η δυνατότητα να πω κάποια πράγµατα. Πρώτα όµως
θέλω να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ στον Ελληνικό Στρατό, στην
Ελληνική Αστυνοµία και στο Λιµενικό για τη χθεσινή πολύ
όµορφη εκδήλωση στο εγκαταλελειµµένο νησί της Σαµοθράκης.
Γιόρταζε τους πέντε µάρτυρές του και πραγµατικά οι άνθρωποι
µάς έκαναν την τιµή, επισκεφθήκαµε το νησί, µεταξύ άλλων ήταν
και οι συνάδελφοι Βουλευτές κ.κ. Ντόλιος και Κουίκ.
Με λύπη µου όµως, σε µία περίοδο που υπάρχει και πλεόνασµα, θα σας αναφέρω τα εξής, σύµφωνα µε έγγραφο που θα καταθέσω του Δηµάρχου Σαµοθράκης, το οποίο απευθύνεται
βέβαια προς τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη. Ο Δήµαρχος Σαµοθράκης κ. Χανός, πριν από µερικά χρόνια, πριν τρίατέσσερα χρόνια, είχε δώσει και το χρυσό κλειδί στον τότε
Πρωθυπουργό, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, και σήµερα το νησί ξεχάστηκε! Όµως, αφού υπάρχει πλεόνασµα στο Υπουργείο Οικονοµικών, δώστε τους λίγα χρήµατα.
Επιτρέψτε µου λίγο να σας διαβάσω, µεταξύ άλλων, τα εξής:
«Επειδή άµεσα θα είµαστε στη δυσχερή θέση να µην µπορούµε
να καλύψουµε τη µισθοδοσία του προσωπικού και επειδή θεωρώ
ότι είναι υποχρέωσή σας» -απευθύνεται στον κ. Μιχελάκη- «και
σε σχέση µε το νέο νοµοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, που
ψηφίστηκε πρόσφατα, θα πρέπει να βρεθεί άµεσα τρόπος βιώσιµης χρηµατοδότησης του Δήµου Σαµοθράκης κ.λπ.». Το έγγραφο υπογράφει ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος. Το καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρί-
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σκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τα προβλήµατα των ανθρώπων συνεχίζονται. Χαίροµαι όµως
και µακάρι να επαληθεύονταν όλες αυτές οι προβλέψεις σας για
τη µεγάλη ανάπτυξη κ.λπ.. Αλλά πώς µπορούµε να έχουµε ανάπτυξη, κύριε Υπουργέ, µε ένα εκατοµµύριο τριακόσιους εξήντα
τρεις χιλιάδες ανέργους; Όταν τα νούµερα και οι αριθµοί µιλούν,
τα λόγια περισσεύουν. Το άρθρο είναι από τις εφηµερίδες
«ΓΝΩΜΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» της περιοχής µου, µε ηµεροµηνίες γύρω στις 14 Μαρτίου του 2014.
Δώστε χρήµατα, ανακεφαλαιώστε τις τράπεζες, αλλά πρέπει
κάποια στιγµή να δώσουµε χρήµατα στους επιχειρηµατίες. Και
βλέπω εδώ σ’ αυτό το νοµοσχέδιο «οι δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυµάτων που υπόκεινται σε αµοιβαία αναγνώριση µεταξύ
άλλων θα είναι και η χορήγηση δανείων». Εγώ απ’ ό,τι ξέρω,
επειδή ακόµη και σήµερα εργάζοµαι, πολλοί φίλοι µου και γνωστοί δεν µπορούν να πάρουν πέντε φράγκα από τις τράπεζες,
λίγα χρήµατα για να κινηθούν. Εποµένως, κάντε κάτι για να µπορέσουν να κινηθούν οι άνθρωποι. Κάντε κάτι να µειωθούν λίγο
τα ποσοστά ανεργίας που κάθε µέρα αυξάνονται.
Θα µου επιτρέψετε να κάνω µία παρένθεση. Θέλω, κύριε Βορίδη, να µε ακούσετε προσεκτικά σας παρακαλώ, επειδή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην κάνετε προσωπικές αναφορές, θα δηµιουργηθεί προσωπικό θέµα…
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου προσωπικές.
Και επειδή το τελευταίο διάστηµα ακούστηκαν πολλά για την
περιοχή της Θράκης και επειδή ακούγεται πολύ ότι κάποιοι το
παίζουν περισσότερο πατριώτες από εµάς, τους λέµε το εξής.
Εµείς θέλουµε το παιδάκι που έρχεται από την Αφρική, ζει στη
χώρα µας, αγαπάει την Ελλάδα, θέλει να µείνει εδώ και να ζήσει
όπως και εµείς. Αλλά δεν µπορώ, βάσει της ελεύθερης Θράκης
εδώ, να βλέπω κάποια δηµοσιεύµατα, τα οποία θα καταθέσω
στα Πρακτικά, για γκρίζους λύκους. Δεν µπορώ να βλέπω τον
Πρόεδρο της νεολαίας της Νέας Δηµοκρατίας, τον Χασάν
Χασάν, δεν µπορώ να βλέπω φωτογραφίες συναδέλφων Βουλευτών, «µε ανεξάρτητο κράτος της Θράκης». Εάν δεν τους αρέσει
η Ελλάδα µας, η Θράκη µας, να την κάνουν µε ελαφρά πηδηµατάκια. Για να τελειώνει µια και καλή αυτή η κατάσταση, διότι ο
ελληνικός λαός περνάει δύσκολες καταστάσεις και πάνω στην
περιοχή µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επί του νοµοσχεδίου,
κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Επί του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά.
Και το νοµοσχέδιο νοµίζω ότι έχει να κάνει µε τα οικονοµικά
των ανθρώπων. Θα παρακαλούσα να βρεθούν τρόποι να δοθούν
κίνητρα στους ελεύθερους επαγγελµατίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν λέει εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ,
και εκτός νοµοσχεδίου να είναι, δεν πειράζει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έτσι, έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη διακόπτετε.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η τακτική σας να
φορολογείτε τους ανθρώπους έχει φθάσει στα όριά της, δεν πάει
άλλο. Οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον την οικονοµική δυνατότητα
να αντεπεξέλθουν σε αυτήν την τακτική σας. Δώστε κίνητρα. Κατεβάστε ιδέες -είστε ένα ολόκληρο επιτελείο οικονοµολόγων- να
δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, να µειωθούν τα ποσοστά ανεργίας και να είστε σίγουρος ότι εάν ο κόσµος έχει δουλίτσα, θα
πληρώσει τους όποιους φόρους βάλετε. Αυτή, όµως, η τακτική
δεν µπορεί να συνεχιστεί. Οι άνθρωποι έχουν φθάσει στα όριά
τους.
Τελικά αποδείχθηκε ότι ο καλύτερος οικονοµολόγος, ο καλύτερος διαχειριστής των οικονοµικών, ήταν η αγράµµατη η µάνα
µας, η αγράµµατη η γιαγιά µας που έχουν φθάσει στο σηµείο σήµερα να στηρίζουν οικονοµικά τις περισσότερες οικογένειες. Οι
µεγάλοι οικονοµολόγοι στη χώρα µας, όπου επενδύσαµε εµείς
τα λεφτά µας, δυστυχώς µας διέλυσαν. Εποµένως, κάντε κάτι να
αλλάξει αυτή η τακτική, να αλλάξει όλη η κατάσταση, για να µπορούµε και εµείς να κυκλοφορούµε, να βλέπουµε τους φίλους µας
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και συναδέλφους µας να έχουν λίγη δουλίτσα και πραγµατικά να
µπορέσουµε να κάνουµε κάτι γι’ αυτούς. Η κατάσταση είναι πολύ
δύσκολη.
Έχω αρκετά θέµατα ακόµα, αλλά σηµασία έχει να βρείτε τρόπους να ενισχύσετε τις τράπεζες µε το σκεπτικό να είναι η τράπεζα κοντά στον πολίτη και να χρηµατοδοτήσει την προσπάθειά
του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Βλαχογιάννης έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά! Ακούγοντας τον προλαλήσαντα
και τους άλλους προλαλήσαντες Βουλευτές της Αντιπολίτευσης,
καταλαβαίνω ότι µάλλον δεν έχουµε διδαχθεί τίποτα από τα λάθη
µας.
Μας διάβασε και κατέθεσε ένα αίτηµα του Δηµάρχου Σαµοθράκης ότι έχει οικονοµικό πρόβληµα ο δήµος του. Μα, υπήρχε
εποχή που δεν είχε οικονοµικό πρόβληµα κάποια τοπική αυτοδιοίκηση; Να ξεχάσουµε ότι, στις εποχές των «παχέων αγελάδων»,
όταν η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή –θυµάµαι το 2008,
2007- έδινε κάποιες αυξήσεις, εσείς φωνάζατε «ψίχουλα», «ένα
κουλούρι την ηµέρα στα περήφανα γηρατειά» και λοιδορούσατε
τη γενιά των 750 ευρώ; Θεωρούσατε ευτελές το ποσόν, µε αποτέλεσµα ο λαός να µας καταψηφίσει, να µας δώσει 33% τότε και
να δώσει σε άλλους µεγαλύτερα ποσοστά.
Τώρα, εσείς έρχεστε και συνεχίζετε αυτήν την πολιτική, πάλι
ότι υπάρχουν οικονοµικά προβλήµατα. Μα, ποιος είπε ότι δεν
υπάρχουν οικονοµικά προβλήµατα; Όµως, µπορούµε να φανταστούµε ποια θα ήταν η κατάσταση της χώρας αν αυτή η πλευρά
–δηλαδή τα δύο κόµµατα- δεν έβαζε µπροστά το εθνικό συµφέρον και όχι το κοµµατικό; Πού θα ήταν η Ελλάδα σήµερα; Θα
υπήρχε δήµαρχος για να ζητήσει ενίσχυση, κύριε συνάδελφε;
Αναφερθήκατε στα θέµατα της Θράκης. Κοιτάξτε να δείτε.
Αυτά τα ευαίσθητα θέµατα καλό είναι να τα αγγίζουµε και να τα
προσεγγίζουµε µε τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα.
Πιστεύω ότι όλοι αγαπάµε το ίδιο την Ελλάδα και θέλουµε το
καλό του ελληνικού λαού και των Θρακιωτών. Αυτή η Κυβέρνηση
–να µην ξεχνάµε- η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας το 1992
κατήργησε τις µπάρες –δηλαδή ο κ. Βαρβιτσιώτης, ο τότε
Υπουργός Εθνικής Άµυνας, και ο Κώστας Μητσοτάκης- που ήταν
τα γκέτο και προσπάθησε πραγµατικά να επιβάλλει ισονοµία και
ισοπολιτεία στη Θράκη.
Έγιναν λάθη, τραγικά λάθη, διαχρονικά. Καλό είναι να διδαχθούµε από αυτά ώστε να µην τα επαναλάβουµε. Επίσης, καλό
είναι να οµονοήσουµε εκεί που πρέπει για το καλό της Θράκης
και για το καλό του Ελληνισµού και ό,τι προτάσεις έχουµε να τις
καταθέσουµε. Είµαστε ανοικτοί, αλλά δεν προσφέρεται αυτό το
θέµα για κοµµατική αντιπαράθεση και εκµετάλλευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Προς αποκατάσταση, ήταν επί Αρσένη, Υπουργού Άµυνας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Συνεργαζόµενοι ήταν!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έρχοµαι επί του νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Είναι πάρα πολύ θετικό, κύριε Υπουργέ, ότι έρχεται αυτό το
νοµοσχέδιο, το οποίο προσπαθεί να βάλει στέρεες βάσεις στο
τραπεζικό σύστηµα της χώρας µας, γιατί ας µην ξεχνάµε ότι τα
αίτια της οικονοµικής κρίσης είναι πολλά. Οι αφορµές ήταν συγκεκριµένες και για την πρώτη οικονοµική κρίση του 2008 µε τη
Lehman Brothers και για την κρίση στην Ιρλανδία, που κυρίως
ήταν κρίση του πιστωτικού συστήµατος. Και η κρίση στην Ελλάδα, µερικώς, οφείλεται και στο πιστωτικό σύστηµα.
Εποµένως, πρέπει το πιστωτικό σύστηµα να διέπεται από κανόνες, τους οποίους θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα το ίδιο το
πιστωτικό σύστηµα και η πολιτεία µε τα αρµόδια όργανά της θα
πρέπει να εποπτεύει, έτσι ώστε να µην υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι µπορεί να παρεκκλίνει κάποιος από αυτούς τους κανόνες.
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Υπάρχουν πολλά σκοτεινά σηµεία στη λειτουργία του πιστωτικού τοµέα, ας µην γελιόµαστε. Δεν έχει διερευνηθεί πλήρως ο
ρόλος των εποπτευουσών αρχών για την κατάντια ή την κατάσταση του πιστωτικού τραπεζικού συστήµατος στη χώρα µας,
αλλά όλα στην ώρα τους. Αυτό που προείχε ήταν να στηριχθεί
το τραπεζικό σύστηµα και το κάναµε κατά τρόπο στέρεο, έτσι
ώστε να θεωρείται σήµερα το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα απόλυτα ασφαλές, να προσελκύει και πάλι καταθέσεις και από το
εσωτερικό και από το εξωτερικό και τα όποια τεστ γίνονται, να
βρίσκουν αυτό το σύστηµα ανθεκτικό και σίγουρο για το αύριο.
Το ότι έρχεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβάλλει
ευρωπαϊκούς κανόνες πλέον στα κράτη-µέλη, έτσι ώστε να είναι
ενιαίοι αυτοί οι κανόνες και να τηρούνται µε αυστηρότατο και
απαρέγκλιτο τρόπο είναι απόλυτα θετικό για τη χώρα µας. Για
αυτό, αφήστε τα ναι µεν και ψηφίστε το νοµοσχέδιο. Όσο
µεγαλύτερη πλειοψηφία πάρει αυτό το σχέδιο νόµου, αυτός ο
νόµος, τόσο καλύτερο θα είναι για τη χώρα µας, τόσο µακρύτερα
θα πάει στο χρόνο, θα αντέξει, γιατί θα έχει την ευρύτερη
στήριξη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Τίθενται κανόνες για την ίδρυση υποκαταστηµάτων στο
εξωτερικό. Υπήρχε µία επέκταση αµφίβολης σκοπιµότητας και
χρησιµότητας, µε αποτέλεσµα να σπαταληθεί πολύτιµο
ανθρώπινο και χρηµατικό κεφάλαιο σε έωλες επενδύσεις -και
αυτά τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός από το υστέρηµά του. Άρα
θα πρέπει να ελέγχουµε πώς επεκτείνεται το πιστωτικό σύστηµα
στο εξωτερικό, πώς ιδρύονται νέα υποκαταστήµατα και πώς
εποπτεύονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος θα αναφερθώ σε κάποιες
τροπολογίες. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι έρχεται
τροπολογία για τη φορολόγηση των περιστασιακά εργαζοµένων
µε το καθεστώς των µισθωτών και όχι των ελεύθερων
επαγγελµατιών, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να πληρώνουν από το
πρώτο ευρώ, και αυτό θα ήταν καθ’ όλα άδικο. Είναι προς τιµήν
του Υπουργού που φέρνει τέτοια τροπολογία.
Είναι πολύ θετική η τροπολογία για τα ΙΧ που προβλέπει να
φορολογούνται και να ταξινοµούνται βάσει του πότε
κυκλοφόρησαν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και όχι µόνο στην Ελλάδα, γιατί ευνοούνταν όλες οι άλλες χώρες
πλην της Ελλάδος.
Είναι πολύ θετική η διάταξη –αν και λοιδορήθηκε- σύµφωνα µε
την οποία αν κάποιος χρωστάει από κληρονοµιά και δεν έχει να
δώσει χρήµατα, µπορεί να παραχωρήσει ένα ακίνητο ίσης αξίας.
Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Το γιατί λοιδορήθηκε, δεν µπόρεσα
να το καταλάβω.
Η διάταξη για τους γιατρούς είναι πάρα πολύ θετική. Είχαµε
δεσµευθεί απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που παρείχαν
επί τόσα χρόνια τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ και η διάταξη
δίνει διακόσιες επισκέψεις σε αυτούς τους γιατρούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε κι άλλο
χρόνο, κύριε Βλαχογιάννη;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ζητήστε το. Δεν είναι
κακό να το ζητάµε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει, αλλά παρακαλώ αν είναι εύκολο να µην συνεχίσει να κτυπάει το κουδούνι, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι περιορίζονται τα
κωλύµατα εκλογιµότητας –χρονικά- για τους αιρετούς της
αυτοδιοίκησης. Έχω, όµως, µία ένσταση στην τροπολογία αυτή
-δεν είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός- ότι καταργεί το όριο
εµφανίσεων στα µέσα ενηµέρωσης των υποψηφίων δηµάρχων
και των περιφερειαρχών.
Πιστεύω ότι το πολιτικό σύστηµα πάλεψε για να επιβάλλει τους
περιορισµούς εµφανίσεων στα τηλεοπτικά µέσα για να
εξασφαλίσει µία ελάχιστη ισονοµία µεταξύ αυτών που έχουν
πολύ χρήµα και αυτών που δεν έχουν. Είναι λάθος να φέρουµε
τέτοια τροπολογία. Θα ήθελα να την ξανασκεφτείτε, κύριε
Υπουργέ, και εσείς και οι αρµόδιοι Υπουργοί.
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Δεν νοµίζω ότι αυτό που λείπει σήµερα από τους υποψηφίους
δηµάρχους και περιφερειάρχες είναι οι περισσότερες εµφανίσεις
στα µέσα. Γιατί οι περισσότερες εµφανίσεις στα µέσα σηµαίνουν
περισσότερα χρήµατα και ας µην γελιόµαστε έτσι ελέγχεται
πλήρως το πολιτικό χρήµα και δη το µαύρο πολιτικό χρήµα. Καλό
είναι να µείνει ο νόµος ως έχει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος, κ. Παπακώστα-Σιδηροπούλου,
για επτά λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους όλων των πτερύγων της Βουλής!
Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως γενική
παρατήρηση για το νοµοσχέδιο που εισάγεται σήµερα προς
συζήτηση ότι έχω επισηµάνει ορισµένες ρυθµίσεις, οι οποίες
θεωρώ ότι είναι εξόχως σηµαντικές.
Παραδείγµατος χάριν, αγαπητοί συνάδελφοι, η ενσωµάτωση
της οδηγίας 2013/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράλληλα
καταργεί και το ν.3601/2007, εισάγει το εξής καινούριο: Θεσπίζονται κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι
αποτελεί µία επιπρόσθετη ισχύ στις άλλες απαιτήσεις των ιδίων
κεφαλαίων, δηλαδή προστίθεται το απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, σύµφωνα µε το οποίο τα πιστωτικά ιδρύµατα,
στο βαθµό που η κεφαλαιακή τους βάση δεν καλύπτει αυτό το
απόθεµα, απαγορεύεται να µοιράζουν µερίσµατα µέχρι να το καλύψουν.
Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα να διασφαλίζεται ότι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε περιόδους πιστωτικής επέκτασης
κτίζουν την κεφαλαιακή τους βάση, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούν –και εδώ είναι το πολύ σηµαντικό- τα κεφάλαια αυτά
σε περιόδους ύφεσης. Αυτή, κύριοι συνάδελφοι, είναι µια εξαιρετική ρύθµιση, η οποία νοµίζω ότι διασφαλίζει, κατ’ αρχάς όπως
είπα προηγουµένως, τα κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σηµαντικό αυτό που θέλετε να κάνετε µε το συµψηφισµό ΦΠΑ µεταξύ ιδιωτών και δηµοσίου, αλλά και ανάµεσα σε ιδιώτες. Κύριε
Υπουργέ, απευθύνοµαι σε εσάς, παρά το γεγονός ότι πρέπει να
απευθυνθώ στο Προεδρείο και στους αγαπητούς συναδέλφους,
για να σας πω ότι: αυτό ήταν ένα πάγιο αίτηµα των παραγωγικών
τάξεων του επιχειρηµατικού και εµπορικού κόσµου και είναι θετικό που το υιοθετείτε.
Θέλω, όµως, να σας ρωτήσω, για ποιο λόγο οι οικοδοµικές επιχειρήσεις, για παράδειγµα, είναι η µόνη περίπτωση επιχειρήσεων, στις οποίες επιβάλλεται ΦΠΑ 23% στο κόστος των
απούλητων διαµερισµάτων –είναι ο ΦΠΑ αυτοπαράδοσης που είχαµε ξανασυζητήσει- χωρίς να γίνεται πρώτη χρησιµοποίηση του
ακινήτου µε ιδιοκατοίκηση, µίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή
άλλη αιτία, αλλά µε µόνο κριτήριο ότι παρήλθε η τετραετία από
την αποπεράτωση της οικοδοµής; Κύριε Υπουργέ, θα πρότεινα
να επεκταθεί αυτή η υπουργική τροπολογία και στις οικοδοµικές
επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως προανέφερα, έχουν αυτό το ζήτηµα.
Επίσης, θέλω να µου επιτρέψετε, κύριοι συνάδελφοι, να
εστιάσω -διότι είναι επί της αρχής η συζήτηση- στοχευµένα σε
συγκεκριµένες ρυθµίσεις, οι οποίες επιδιώκουν να λύσουν προβλήµατα της καθηµερινότητας.
Έχω καταθέσει κατ’ επανάληψη, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί
συνάδελφοι, προς το αρµόδιο Υπουργείο τροπολογία η οποία
αφορά στην αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των αντισυνταγµαταρχών που προέρχονται από την Παραγωγική Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Στρατού.
Κύριε Υπουργέ, έκανα ερώτηση προς το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους. Με κατηγορηµατικό τρόπο σάς λέω ότι η εν λόγω
τροπολογία δεν ενέχει οικονοµική επιβάρυνση. Πρόκειται,
απλώς, για αποκατάσταση για λόγους ηθικούς και για λόγους
ισονοµίας.
Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία για τα επιµελητήρια, την
οποία έχω την τιµή να υπογράφω πρώτη. Η ανάγκη τα επιµελη-
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τήρια να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί σε αυτούς του καιρούς, στους οποίους επιδιώκουµε την ανάπτυξη και την πραγµατική αναβάθµιση του ρόλου τους, νοµίζω ότι είναι ικανή και
αναγκαία συνθήκη, έτσι όπως έχει διατυπωθεί από όλους τους
συναδέλφους. Εκατόν ογδόντα πέντε Βουλευτές την προσυπογράφουν.
Έχουµε κι άλλα δύο σηµεία, στα οποία θέλω να εστιάσω την
προσοχή µου.
Αναφορικά µε την τροπολογία για τα ΤΕΟ, πρέπει να σας πω
ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης -σε επικοινωνία που είχε µαζί µου, επειδή
έχω την ευθύνη της κατάθεσης της τροπολογίας, την οποία συνυπογράφουν συνάδελφοι- συµφωνεί µε το περιεχόµενο της τροπολογίας. Αυτό θέλω να το καταθέσω. Θα το καταθέσουν κι
άλλοι συνάδελφοι.
Τι προτείνουµε; Ποιο είναι το φοβερό διακύβευµα; Το φοβερό
διακύβευµα είναι να µπορέσουµε τριάντα εννέα άτοµα –ακούστε
τον αριθµό των ανθρώπων- στο σύνολο να τεθούν σε διαθεσιµότητα –δεν είναι πια εργαζόµενοι- για όσο χρονικό διάστηµα κρίνει
η Βουλή και το Υπουργείο, πλην όσων υπαλλήλων εµπίπτουν στις
εξαιρέσεις της παραγράφου 2, περίπτωση δ’ του άρθρου 90 του
ν.4172/2013, όπως ισχύει, και εν συνεχεία να µεταφερθούν µε
την ίδια εργασιακή σχέση σε κενές θέσεις, όπου υπάρχουν, ή σε
αντίθετη περίπτωση σε συνιστώµενες για τον σκοπό αυτό στη διοίκηση της αντίστοιχης χωροταξικής περιφέρειας ή σε οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σε οποιαδήποτε
άλλη υπηρεσία. Κύριε Πρόεδρε κι αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεί µέσω διαγωνισµού
ΑΣΕΠ και διαθέτει εξειδίκευση.
Τέλος, έχει επανακατατεθεί το δεύτερο σκέλος της τροπολογίας για τη µητρότητα. Προτείνουµε, εφόσον ο Υπουργός δεν
έκανε δεκτή την πλήρη εξαίρεση από τη διαθεσιµότητα των εγκύων γυναικών και των γυναικών σε λοχεία, την παράταση της
διαθεσιµότητας όχι για δώδεκα, αλλά για δεκαοχτώ µήνες από
την ηµέρα του τοκετού και µετά από αυτό να έχουν τη δυνατότητα οι εργαζόµενες να επιστρέφουν στην εργασία τους κατά
προτεραιότητα.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει µία
διάταξη που αφορά την ΠΑΣΕΓΕΣ, για χρηµατοδότησή της από
κρατικούς πόρους. Θυµίζω τη δέσµευση του Πρωθυπουργού τον
Δεκέµβρη του 2012, ο οποίος είχε πει ότι αυτό το θέµα κλείνει
οριστικώς και αµετακλήτως και ότι αυτή η κρατική επιχορήγηση
θα πηγαίνει πλέον στα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών, των
αγροτών, των αγροτικών περιοχών. Και αυτό είναι µία δέσµευση
του Πρωθυπουργού και νοµίζω ότι αυτή η διάταξη πρέπει να αλλάξει και να κινηθεί σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο -και κλείνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε- διαπνέεται από τη φιλοσοφία της τακτοποίησης
θεµάτων τα οποία εκκρεµούν στο πλαίσιο της αναδιάταξης προς
µια γενικότερη πολιτική, η οποία θα µας οδηγήσει, απαλλαγµένους από εκκρεµότητες και βάρη, εάν θέλετε, του παρελθόντος,
σε µία διαδικασία αναπτυξιακή, συµµετοχική όλης της ελληνικής
κοινωνίας µε εργαλείο τον νόµο, ο οποίος θα µπορεί να δίνει τη
δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών να λειτουργήσει διευκολυντικά, κινητροδοτικά, έτσι ώστε πραγµατικά να επιτύχουµε επιτέλους την ανάπτυξη, ενισχύοντας το χρηµατοπιστωτικό µας
σύστηµα και όλες τις δυνατότητες τις οποίες πρέπει να δώσουµε
στις Ελληνίδες και στους Έλληνες σε µια καινούργια, µεταµνηµονιακή εποχή, στην οποία πρέπει να σταθούµε µόνοι µας, στα
πόδια µας, αξιοπρεπώς και µε προοπτική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Παπακώστα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν
για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες
και τρεις εκπαιδευτικοί - συνοδοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Στέφανος Σαµοΐλης για επτά
λεπτά.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η τοποθέτηση της συναδέλφου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ασηµακοπούλου ήταν κατά την άποψή µου πολύ ενδεικτική, µε την
έννοια ότι από την τοποθέτησή της φάνηκε ότι αυτό που την ενοχλεί στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει τον δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος. Για
φανταστείτε Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να παρεξηγούνται, όταν κάποιοι άλλοι Βουλευτές ζητούν τον κοινωνικό και
δηµόσιο έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος και µάλιστα σε µια
στιγµή που η χώρα στενάζει, αγαπητοί συνάδελφοι!
Η χώρα έχει γονατίσει, ο ελληνικός λαός έχει φτωχύνει, το
ΑΕΠ µειώθηκε 25%. Όµως, οι προθέσεις και οι νεοφιλελεύθερες
αντιλήψεις γίνονται πια και νοµοθεσία µε το άρθρο 168, που ουσιαστικά απαλλάσσει από τη φορολογία µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών που µεταβιβάζονται λόγω
εξυγίανσης σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, βλέπε Πειραιώς-Αγροτική Τράπεζα. Είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων, το έγκληµα των
εγκληµάτων, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι τεράστιο έγκληµα,
διότι σε καµµία περίπτωση δεν πρόκειται για διαδικασία ισότιµης
διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε τους όρους που εσείς αρέσκεστε
να λέγετε, αλλά για χάρισµα περιουσιακών στοιχείων από το ένα
πιστωτικό ίδρυµα στο άλλο.
Επιπλέον, ορίζεται πρόσθετη χρηµατοδότηση για τη διαφορά
ενεργητικού- παθητικού λόγω διάσπασης σε «καλό» και «κακό»
κοµµάτι. Και υπενθυµίζουµε για άλλη µια φορά την περίπτωση
της Αγροτικής. Δεν έγινε ισότιµη διαπραγµάτευση, αλλά χαρίστηκαν περιουσιακά στοιχεία πάνω από 1 δισεκατοµµύριο στην
Τράπεζα Πειραιώς.
Γι’ αυτό διαµαρτύρεστε, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι βασική του
θέση και αρχή είναι ο έλεγχος, ο κοινωνικός και δηµόσιος, του
τραπεζικού συστήµατος, αφού χαρίσατε ένα δισεκατοµµύριο
στην Τράπεζα Πειραιώς µ’ ένα προκλητικά χαµηλό αντάλλαγµα
95 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ η τρέχουσα αξία της περιουσίας της
Αγροτικής υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,5 δισεκατοµµύριο. Έγκληµα!
Η αποτίµηση ήταν προσωρινή κ.λπ.. Εγώ θα έλεγα και κάτι
άλλο, επειδή επί του νοµοσχεδίου λέµε για τη Βασιλεία ΙΙ και ότι
η Βασιλεία ΙΙΙ είναι καλύτερη. Εντάξει! Το θέµα είναι ότι η Βασιλεία ΙΙ δεν προστάτευσε το τραπεζικό σύστηµα. Αυτές οι συνθήκες, αυτοί οι κανονισµοί φτιάχτηκαν από τραπεζίτες και
εξυπηρετούν τους τραπεζίτες. Απόδειξη είναι το πού έχει έλθει
η χώρα, πού έχει έλθει ο ελληνικός λαός. Γιατί καλό είναι να µιλάµε για δισεκατοµµύρια, αλλά µην ξεχνάµε ότι υπάρχουν δύο
εκατοµµύρια άνεργοι στη χώρα µας, µην ξεχνάµε ότι τα «λουκέτα» συνεχίζονται, παρά τα επανειληµµένα success stories, τα
οποία αρέσκεστε να προβάλλετε και να λέτε, παρά την ελεγχόµενη έξοδο στις αγορές της χώρας.
Αν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το πρωτογενές πλεόνασµα
–υποτίθεται- το οποίο έχουµε, αλλά να χρωστάµε και πέντε δισεκατοµµύρια στους ιδιώτες. Το κράτος, ταυτόχρονα, είχε και πρωτογενές πλεόνασµα. Μα, πώς γίνεται αυτό το πράγµα; Δεν
γίνεται. Είναι λογιστική αλχηµεία αυτό το οποίο έχετε κάνει.
Όµως, αν θέλετε και στο ίδιο αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο
µας φέρατε να ψηφίσουµε, υποτιµάτε τον ρόλο της Βουλής. Η
Βουλή υποτιµάται µε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο, διότι παρ’ όλο ότι
το ελληνικό δηµόσιο έχει δώσει δισεκατοµµύρια δισεκατοµµυρίων στις τράπεζες, δεν του δίνετε το δικαίωµα του ελέγχου. Ο
µοναδικός ο οποίος µπορεί να ελέγχει είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι αυτά πρέπει να αλλάξουν και γι’ αυτό
παλεύουµε, για δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος.
Όµως, ας δούµε λιγάκι και τι έκαναν οι τράπεζες το προηγούµενο διάστηµα. Ενίσχυσαν την αποδιάρθρωση της παραγωγικής
βάσης, ακολουθώντας µια πολιτική που υποστήριξε πλήρως τα
συµφέροντα της εγχώριας διαπλοκής. Μην τα ξεχνάµε αυτά και
δεν τα θυµόµαστε. Νοµιµοποίησαν και πολλές φορές επιβράβευ-
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σαν τη φοροδιαφυγή και τη «µαύρη» οικονοµία. Διευκόλυναν τη
φυγή στο εξωτερικό µεγάλου µέρους του κινητού πλούτου και
των κερδών -µε τη Βασιλεία ΙΙ αυτά- που είχαν συσσωρευτεί κατά
τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών. Η έξοδος των κεφαλαίων έλαβε χώρα χωρίς να ληφθούν µέτρα ελέγχου. Είχαµε
τη Βασιλεία ΙΙ. Δεν τα ελέγχετε ούτε σήµερα µε τη Βασιλεία ΙΙΙ.
Το σηµαντικότερο είναι ότι δεν προβλέπεται κανένας περιορισµός για τις συµµετοχές των πιστωτικών ιδρυµάτων σε offshore
εταιρείες, που αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα παράνοµου
πλουτισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρξει απαγορευτική διάταξη για
την κατοχή οποιασδήποτε συµµετοχής και ποσοστού σε παρόµοιες εταιρείες από τις τράπεζες. Επιπλέον, πρέπει να εξετασθεί
από τις αρµόδιες αρχές η δραστηριότητα των υπαρχουσών εγχώριων εταιρειών και οι συναλλαγές τους µε τη µητρική και
άλλες θυγατρικές εταιρείες των οµίλων. Η Τράπεζα της Ελλάδος
δεν έχει απαντήσει ποτέ επ’ αυτού του θέµατος. Τι έχει να µας
πει;
Θα ήθελα να κλείσω σε δευτερόλεπτα την οµιλία µου, λέγοντας ότι πραγµατικά, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, έχουµε άλλη νοοτροπία. Είναι άλλη η στόχευσή µας.
Εµείς ξεκινάµε µε το λαό και εκεί καταλήγουµε. Εσείς ξεκινάτε
από τις τράπεζες και εκεί καταλήγετε, καταδικάζοντας τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Τζαµτζής για επτά λεπτά.
Και θα ολοκληρώσουµε µε τον κ. Γλέζο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα
απ’ όλα Χριστός Ανέστη. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες
και όλους.
Άκουσα µε προσοχή τους συναδέλφους από τον ΣΥΡΙΖΑ που
τοποθετήθηκαν. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι η φράση
«φτιάχτηκε το νοµοσχέδιο αυτό από τους τραπεζίτες». Έγινε
εκτενής αναφορά και από τον εισηγητή και από τον κ. Σαµοΐλη
για τη Βασιλεία ΙΙ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µιλήσουµε απλά στους πολίτες και ας τους πούµε την αλήθεια. Αυτό το νοµοσχέδιο έχει
εκατόν ογδόντα άρθρα, εκ των οποίων τα εκατόν εξήντα πέντε
είναι ενσωµάτωση κοινοτικής οδηγίας. Δηλαδή, είναι ευρωπαϊκός
νόµος. Από τα εκατόν ογδόντα άρθρα, τα εκατόν εξήντα πέντε
αναφέρονται σε αυτό το θέµα. Από κει και πέρα, τα άλλα άρθρα
αφορούν συνεταιριστικές τράπεζες, θέµατα ΟΤΑ, ρυθµίσεις για
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτος και το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους.
Σας άκουσα απλά να καταθέτετε κάποιες αιτιάσεις. Εγώ θέλω
να ξεκαθαρίσετε ένα πράγµα και να πείτε ευθέως και σε εµάς και
στον ελληνικό λαό, παραµονές των ευρωεκλογών: είστε υπέρ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Όσο και αν χαµογελάτε, αυτό δείχνει την
αµηχανία σας σε πολλά πράγµατα. Διότι µονίµως είστε µια µε το
ένα πόδι µέσα, µια µε το ένα πόδι έξω, άλλα λέτε στην Ελλάδα
άλλα λέτε στους συνοµιλητές σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή η τακτική που ακολουθείτε, σας το λέω ξεκάθαρα, θα
σας οδηγήσει στο να χάσετε τις ευρωεκλογές.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Μην ανησυχείς!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τις ευρωεκλογές θα τις κερδίσει η
Νέα Δηµοκρατία και εσείς θα διαλυθείτε στα εξ ων συνετέθητε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό να το ξέρετε. Και τότε θα προκύψουν τα µεγάλα προβλήµατα στον δικό σας χώρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοντός ψαλµός αλληλούια. Λέτε
πολλά και παρουσιάζεστε µε µια υπεροψία. Έχετε πει πολλά και
για τους υποψηφίους σας στις δηµοτικές εκλογές. Κοντός ψαλµός αλληλούια! Θα τα δούµε. Θα δούµε πού θα καταποντιστούν
οι υποψήφιοι τους οποίους έχετε κατεβάσει.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Σε ποιο άρθρο είναι αυτό;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σας ακούω και θα σας απαντήσω.
Θέλω εδώ να σταθώ και να σχολιάσω ένα πράγµα: παρουσιά-
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ζεστε ως το κόµµα, το οποίο έχει δηµοκρατικές διαδικασίες, ότι
περνούν όλα από την κεντρική σας επιτροπή και τα όργανά σας.
Όµως, εν ριπή οφθαλµού, τη Ροµά υποψήφια την οποία βάλατε
και ανακοινώσατε στο ψηφοδέλτιο, κατ’ εντολή κάποιων κύκλων
τη βγάλατε αµέσως από τα ψηφοδέλτια.
Εκεί ξεχάσατε τα όργανά σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πάντως αυτό δεν
είναι θέµα του νοµοσχεδίου. Κύριε Τζαµτζή, τοποθετηθείτε επί
του νοµοσχεδίου, παρακαλώ.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Επί του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε,
θέλω να σταθώ σε δύο θέµατα. Θέλω να σταθώ σε δύο από τις
τροπολογίες που είναι πάρα πολύ σηµαντικές. Και οι δύο αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η µία
αφορά τις βοσκήσιµες εκτάσεις.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
υπάρχει σοβαρότατο θέµα απώλειας εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ ενισχύσεων των κτηνοτρόφων και γενικότερα του κλάδου των κτηνοτρόφων.
Η λύση που προτείνεται µέσα από αυτήν την τροπολογία,
κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σηµαντική. Ο χαρακτηρισµός της βοσκήσιµης έκτασης, η χρήση των GIS συστηµάτων καταγραφής
και γενικότερα το πλάνο που εισάγει η συγκεκριµένη τροπολογία
για τον καθορισµό των βοσκήσιµων εκτάσεων δίνει ουσιαστική
λύση στο πρόβληµα που έχουµε φέτος.
Τροµακτικό είναι το πρόβληµα, ας µην κλείνουµε τα µάτια.
Υπάρχουν ακόµη κτηνοτρόφοι µας, οι οποίοι δεν µπόρεσαν να
πάρουν τις ενισχύσεις που έπρεπε -τις δικαιούνται!- και αυτό
οφείλεται σε κάποια σηµεία που πρέπει να διορθωθούν.
Ε, λοιπόν, αυτή η τροπολογία που εισάγεται -την υπογράφουµε πολλοί συνάδελφοι, µεταξύ αυτών είµαι και εγώ- σας λέω
ότι λύνει πραγµατικά το πρόβληµα. Και εδώ η συνεργασία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ιδίου του Υπουργού
ήταν πολύ σηµαντική, γιατί δίνει λύση στο πρόβληµα των κτηνοτρόφων και επιπλέον δίνει τη λύση, ώστε να µη χαθούν εκατοντάδες εκατοµµυρίων ευρώ ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους.
Το δεύτερο θέµα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η δεύτερη τροπολογία την οποία υπογράφουν οι συνάδελφοι Κόλλιας
και Κασσής. Ενδεικτικά, βέβαια, την υπογράφουν, γιατί όλοι µας
συµφωνούµε.
Υπάρχουν κάποια θέµατα στα οποία θέλω να σταθώ. Το θέµα
των δηµοπρατηρίων είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Έχουµε µείνει
πίσω ως χώρα. Από το 1992 µε την ιδιότητα του δηµάρχου -πιστέψτε µε, κύριε Υπουργέ- παλεύουµε στο Δήµο της Σκύδρας να
δηµιουργήσουµε δηµοπρατήριο. Έχουµε δει πώς δουλεύουν
στην Ευρώπη. Τα πιο µεγάλα δηµοπρατήρια, το Greenery φερ’
ειπείν στην Ευρώπη, που είναι στην Ολλανδία, στη Χάγη, τα
έχουµε επισκεφθεί.
Ο θεσµός πολύ σωστά εισάγεται µε την τροπολογία αυτή και
όλες οι αναφορές που γίνονται και για τις ΑΣΟ και για τις συµπράξεις των αγροτών και για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς
είναι σωστές.
Είναι µία τροπολογία που δίνει λύση σε πάρα πολλά προβλήµατα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, αλλά και την
εµπορία και τη δυνατότητα εµπορίας των αγροτικών µας προϊόντων µέσα από τους συνεταιρισµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε ότι έχουµε µπροστά µας τη νέα ΚΑΠ. Πρέπει να έχουµε
σωστά δοµηµένο συνεταιριστικό κίνηµα, σωστά δοµηµένες οργανώσεις που να µη βουλιάζουν στα χρέη, να έχουν τη δυνατότητα να έχουν τίµιους ανθρώπους στις διοικήσεις, να έχουν
ξεκάθαρες θέσεις, για να µπορέσουµε µέσα από τη νέα ΚΑΠ να
λειτουργήσουµε και να ανεβαίνουµε συνεχώς στον αγροτικό
τοµέα.
Είναι πολύ σηµαντικό, κύριε Υπουργέ, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια πολύ µεγάλη προσπάθεια. Συνεχώς αυξάνουµε
τις εξαγωγές µας. Πρέπει να συνεχίσουµε σε αυτήν την κατεύθυνση.
Το µόνο που θέλω να επισηµάνω είναι αυτό το οποίο ήδη έχει
αναφερθεί. Παλαιότερα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εγώ εξαιρώ την ΠΑΣΕΓΕΣ. Η
ΠΑΣΕΓΕΣ έχει κάνει και κάνει πολύ µεγάλο έργο. Είναι µία οργάνωση που πραγµατικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ευρωπαϊκές οργανώσεις. Υπάρχουν, όµως –επειδή δεν κρύβοµαι πίσω
από το δάχτυλό µου- και η ΣΥΔΑΣΕ και η ΓΕΣΑΣΕ. Είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις ουσιαστικά κοµµατικές, για να το πούµε
έξω από τα δόντια. Εδώ υπήρξε δέσµευση από πλευράς Πρωθυπουργού ότι τα ποσά χρηµατοδοτήσεων προς αυτές τις οργανώσεις θα πάνε σε πολύτεκνες αγροτικές οικογένειες, σε παιδιά
πολύτεκνων αγροτικών οικογενειών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσεχθεί αυτό το σηµείο και ότι θα
πρέπει να προσεχθεί και να διορθωθεί αυτή η διάταξη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Τζαµτζή.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Μανώλης Γλέζος για επτά λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτόν τον παρεµβατικό λόγο µου –καταλαβαίνετε τι
εννοώ- είµαι υποχρεωµένος να σας θυµίσω ότι εχθές συµπληρώθηκαν εβδοµήντα τρία χρόνια από την εισβολή των γερµανικών
στρατευµάτων στην Αθήνα και την κατάληψή της.
Παράλληλα, υπήρξαν τρεις αντιστασιακές πράξεις, τις οποίες
είµαι υποχρεωµένος να αναφέρω:
Πρώτη αντιστασιακή πράξη ήταν η δήλωση του Αρχιεπισκόπου
Χρύσανθου, Μητροπολίτη Αθηνών και πάσης Ελλάδος, προς τον
προδότη στρατηγό Καβράκο, ο οποίος τον κάλεσε να παραστεί
στην παράδοση των Αθηνών. Η απάντηση του Χρύσανθου ήταν:
«Η ελληνική Εκκλησία παρίσταται στην απελευθέρωση των
χωρών και όχι στη σκλαβιά τους». Πρώτη αντιστασιακή ενέργεια,
µε πράξη και λόγο συγκεκριµένο.
Δεύτερη αντιστασιακή πράξη: Οι πρωτοετείς σπουδαστές της
Σχολής Ευελπίδων, οι οποίοι είχαν παραµείνει εκεί, γιατί η δεύτερη τάξη και η τρίτη είχαν σταλεί στο µέτωπο, πήραν εντολή
από τον ίδιο προδότη στρατηγό, τον Καβράκο, να παίξουν τον
ρόλο των αστυνόµων, για να µην υπάρχουν ενοχλήσεις στα γερµανικά στρατεύµατα που εισβάλλουν στην Αθήνα. Αρνήθηκαν,
πήραν τη σηµαία τους, κατέβηκαν στον Πειραιά, βρήκαν ένα καράβι και πήγαν στην Κρήτη όπου αντιµετώπισαν πολεµώντας την
επίθεση των γερµανικών στρατευµάτων στην Κρήτη.
Τρίτη αντιστασιακή πράξη: Παρά την εντολή να παραµείνει
στον στόλο, στο ναύσταθµο το πολεµικό «ΑΒΕΡΩΦ», το πλήρωµα
έκανε επανάσταση, συµµετείχε και η ηγεσία του καραβιού και
όλοι µαζί έφυγαν και πήγαν στην Κρήτη και από εκεί στη Μέση
Ανατολή.
Τρεις αντιστασιακές πράξεις την πρώτη ηµέρα –σαν χθες- που
κατελήφθη η Αθήνα από τα γερµανικά στρατεύµατα εισβολής.
Σε λίγες ηµέρες, όµως, έχουµε την 1η Μαΐου, ηµέρα της έναρξης των εργατικών αγώνων και της κατοχύρωσης του οκταώρου,
που θα γιορταστεί σε όλο τον κόσµο.
Εδώ στην Ελλάδα το 1944 οι Γερµανοί κατακτητές εκτέλεσαν
διακόσιους κοµµουνιστές. Βεβαίως, η αναφορά στην προσφορά
και τη θυσία αυτών των διακοσίων δεν είναι για να τιµήσουµε το
Κοµµουνιστικό Κόµµα. Ανήκει σε όλο το έθνος η προσφορά αυτή,
γιατί είναι µία σηµαντική θυσία και δεν µπορούµε να κλείσουµε
τα µάτια µας ποτέ µπροστά σε αυτά τα γεγονότα. Ακολούθησαν
και άλλες εκτελέσεις, όλο τον Μάιο εδώ στην Αθήνα και σε άλλα
µέρη της Ελλάδας. Ας µου επιτραπεί να πω ότι τη 10η Μαΐου
εκτέλεσαν ενενήντα δύο, ανάµεσα στους οποίους δέκα γυναίκες.
Ζητάω συγγνώµη, αλλά είµαι υποχρεωµένος να το πω ότι ανάµεσα στους ενενήντα δύο ήταν και ο κατά τρία χρόνια µικρότερος αδελφός µου.
Τα ανέφερα όλα αυτά στον παρεµβατικό λόγο µου -γιατί δεν
ξέρω αν θα µου δοθεί άλλη ευκαιρία- για να πω τελικά το εξής:
Όλοι οι αγώνες και όλη η προσπάθεια είναι για τους εργαζόµενους, γι’ αυτούς που θυσιάζονται, γι’ αυτούς που δίνουν τον
εαυτό τους προσφορά ή για το κεφάλαιο;
Τελικά, δεν έχει έρθει εδώ ένα νοµοσχέδιο που να προτείνει
ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους σε βάρος των τραπεζών. Εδώ
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τα πάντα έχουν στόχο το πώς θα σώσουµε τις τράπεζες.
Ξέρω την ευαισθησία σας, αλλά λυπάµαι γιατί είµαι υποχρεωµένος να πω το εξής. Τελικά αυτά που λέω αποτελούν φωνή βοώντος εν τη ερήµω. Επαναλαµβάνω το εξής. Κατανοούµε ή όχι
τον ρόλο του χρήµατος; Το χρήµα είναι µέσο ανταλλαγής και αντιπροσώπευσης αξιών.
Ποτέ το χρήµα από µόνο του δεν δηµιουργεί αγαθά. Τα αγαθά
τα δηµιουργεί ο εργαζόµενος µε την εργασία του. Αυτό το αγνοούµε. Αγνοούµε, δηλαδή, ότι ο κύριος παράγοντας δηµιουργίας
αγαθών είναι ο εργαζόµενος, µε την εργασία του. Και φυσικά το
χρήµα είναι αυτό που αντιπροσωπεύει σωστά την αξία της εργασίας. Έχει κάποια σηµασία ποιος θα είναι ιδιοκτήτης του. Εµείς
δεν θέλουµε να είναι οι τράπεζες ιδιοκτήτης του, αλλά να είναι ο
ίδιος ο εργαζόµενος ιδιοκτήτης του χρήµατος που αντιπροσωπεύει αξίες.
Συνεπώς για άλλη µία φορά τονίζω τα εξής. Συνεχώς µας κατηγορείτε λέγοντας «πού θα βρείτε τα λεφτά;». Δεν µας ενδιαφέρει πού θα βρούµε τα λεφτά. Άλλο πράγµα µας ενδιαφέρει,
πώς θα βάλουµε τον εργαζόµενο να δουλέψει για να παραγάγει
αξίες και να παραµείνει ο ίδιος ιδιοκτήτης του χρήµατος που θα
αντιπροσωπεύει την εργασία του. Αυτό είναι το κύριο θέµα και
γι’ αυτό αγωνιζόµαστε.
Δεν θα ήθελα να υπερβώ ούτε στο ελάχιστο τον χρόνο που
µου αναλογεί. Στον παρεµβατικό αυτόν λόγο µου θα ήθελα να
πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι κάποτε επιτέλους πρέπει να γίνουµε Ευρωπαίοι, δηλαδή να κάνουµε τι; Να ξεφύγουµε από τον
Κύκλωπα που έβλεπε µε ένα µάτι και να γίνουµε ανοιχτοµάτηδες,
γιατί αυτό σηµαίνει Ευρωπαίος. Η λέξη Ευρωπαίος αποτελείται
από το επίθετο «ευρύς» και το ουσιαστικό του ρήµατος οράω –
ορώ, δηλαδή ωψ –ωπός.
Να γίνουµε ανοιχτοµάτηδες, Ευρωπαίοι δηλαδή, για να µη χαρίσουµε την Ευρώπη σε κανέναν. Η Ευρώπη ανήκει σε εµάς και
οι ευρωεκλογές που έρχονται ανοίγουν τον δρόµο για να γίνει
αυτό κατανοητό και στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γλέζο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πόσο
χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εάν θέλετε να εξαντλήσετε τον χρόνο σας, έχετε δεκαοκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, δεν
θα µιλήσω τόσο πολύ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς να απαντήσω στον
σεβαστό Μανώλη Γλέζο ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο σαφώς και
δεν σώζουµε τους τραπεζίτες. Τους αλλάζουµε όποτε θέλουµε,
εάν δεν κάνουν τη δουλειά τους καλά. Προσπαθούµε να σώσουµε τις καταθέσεις του κόσµου και να διασφαλίσουµε την εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας.
Με το πρώτο µέρος του παρόντος σχεδίου νόµου ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η οδηγία 2013/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω Οδηγία αποτελεί µέρος της δέσµης των
νοµοθετηµάτων που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση τα
διδάγµατα από την πρόσφατη κρίση, η οποία κρίση κατέδειξε ότι
οι απώλειες στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα µπορεί να είναι εξαιρετικά µεγάλες, όταν µίας περιόδου ύφεσης έχει προηγηθεί µία
περίοδος υπερβολικής πιστωτικής επέκτασης.
Η οικονοµική κρίση αποκάλυψε τα τρωτά σηµεία της ρύθµισης
και εποπτείας του τραπεζικού συστήµατος σε ευρωπαϊκό και
παγκόσµιο επίπεδο. Ο γενικότερος στόχος των νέων κανόνων
είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τοµέα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να απορροφήσει οικονοµικούς κλυδωνισµούς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να χρηµατοδοτούν την
οικονοµική δραστηριότητα και την ανάπτυξη.
Επαναλαµβάνω αυτό που είπα πριν στον φίλτατο Ευκλείδη
Τσακαλώτο. Προφανώς στο ερώτηµά του, αν µε το νοµοσχέδιο
αυτό εµποδίζεται η επόµενη κρίση, απαντώ ότι θα ήταν εντελώς
υπερφίαλο να πω «ναι».
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Αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε είναι να ελαχιστοποιήσουµε τις επιπτώσεις της όποιας επόµενης κρίσης, να µικρύνουµε το εύρος των οικονοµικών διακυµάνσεων και κυρίως να
µην αφήσουµε τον φτωχό κόσµο να επηρεαστεί από την κρίση,
διότι πραγµατικά ούτε αυτός την έχει προκαλέσει και άρα να
φτιάξουµε ένα δίχτυ ασφαλείας για να προστατεύσουµε τον εργαζόµενο και τις καταθέσεις του. Αυτό κάνουµε τώρα.
Ποια είναι, λοιπόν, τα διδάγµατα που αντλήθηκαν από την
κρίση;
Πρώτα απ’ όλα, η κρίση αποκάλυψε ότι επιβάλλεται συνεργασία των νοµισµατικών, δηµοσιονοµικών και εποπτικών αρχών
παγκοσµίως. Οι εξελίξεις σε διασυνοριακό επίπεδο εξετάστηκαν
πολύ αργά και οι διασυνοριακές επιπτώσεις ήταν πολύ δύσκολο
να αναλυθούν και να σταµατήσουν.
Δεύτερον, ορισµένα ιδρύµατα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος έδειξαν ανθεκτικότητα και ετοιµότητα να απορροφήσουν
τους οικονοµικούς κλυδωνισµούς. Αντιθέτως, άλλα ιδρύµατα
ακόµα και µε παρόµοια κεφαλαιακά επίπεδα δεν φάνηκε ότι ήταν
σε θέση να προστατευθούν. Οι καθοριστικές διαφορές µεταξύ
των δύο βρίσκονται στην ποιότητα, το επίπεδο και τη διαθεσιµότητα της κεφαλαιακής βάσης, τη διαχείριση της ρευστότητας και
την αποτελεσµατικότητα της εσωτερικής και της εταιρικής τους
διακυβέρνησης.
Τρίτον, ανεπάρκειες διεθνών χρηµατοπιστωτικών οµίλων διασυνοριακής εµβέλειας ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αντιµετωπιστούν από εθνικές αρµόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, πολλές
τράπεζες χρειάστηκαν την παρέµβαση του κράτους προκειµένου
να διασωθούν.
Το µέχρι πρόσφατα ισχύον κοινοτικό πλαίσιο κεφαλαιακής
επάρκειας των τραπεζών αποτελούνταν από την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων CRD και περιλαµβάνει τις οδηγίες
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ και αντικατοπτρίζει τους κανόνες της
Βασιλείας II.
Ωστόσο, η χρηµατοπιστωτική κρίση αποκάλυψε µία σειρά από
αδυναµίες της Βασιλείας ΙΙ απαιτώντας υψηλά επίπεδα κρατικής
στήριξης –στην ουσία το χρήµα του φορολογούµενου- προκειµένου να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη και η σταθερότητα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Προς αυτόν τον σκοπό, η επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε
νέους ρυθµιστικούς κανόνες για την τραπεζική κεφαλαιακή
επάρκεια και ρευστότητα που αναφέρονται συνολικά ως Βασιλεία ΙΙΙ. Ως εκ τούτου, το αναθεωρηµένο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που
περιλαµβάνει τον κανονισµό CRR και µία οδηγία CRD IV, µεταφέρει στην ευρωπαϊκή έννοµη τάξη τους κανόνες της Βασιλείας
ΙΙΙ.
Η προστιθέµενη αξία είναι ότι αντί για το µονοδιάστατο πλαίσιο
της Βασιλείας ΙΙΙ µε µοναδική προληπτική αναφορά του το κεφάλαιο, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προχωράµε σε µία πολυδιάστατη
ρύθµιση και εποπτεία όχι µόνο ως προς το κεφάλαιο, αλλά και
ως προς τη ρευστότητα και τον δείκτη µόχλευσης, πράγµα ιδιαιτέρως σηµαντικό αφού καλύπτει το σύνολο του ισολογισµού των
τραπεζών.
Η υπό ενσωµάτωση οδηγία εισάγει ρυθµίσεις που προσβλέπουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, στην
εξασφάλιση επαρκών αποθεµάτων ασφαλείας και ρευστότητας
και στη διαµόρφωση συνεκτικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες και οι προκλήσεις του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Με τις νέες διατάξεις που ισχύουν σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου του 2014 θα ενισχυθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα
και η προστασία των συµφερόντων των καταθετών, γεγονός που
θα αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη καταθετών και επενδυτών
στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα, θα διασφαλιστεί η διεθνής
ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα περιοριστεί η προκυκλικότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ταυτόχρονα, θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες
προληπτικής εποπτείας που εφαρµόζονται οµοιόµορφα και µε
συνέπεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των τραπεζικών αγορών και να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στον τραπεζικό τοµέα µε τον συντονισµό των εθνικών διατάξεων που
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αφορούν στην πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών
ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, στους λεπτοµερείς όρους διακυβέρνησής τους καθώς και στο εποπτικό πλαίσιο.
Στις αρµόδιες αρχές περιέρχονται εκτεταµένες εποπτικές αρµοδιότητες και αρµοδιότητες επιβολής αυστηρών, συνεκτικών
και οµοιόµορφων κυρώσεων, γεγονός που θα οδηγήσει στην
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των παραβάσεων.
Εκτός από την εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙΙ, η οδηγία εισάγει
µία σειρά από σηµαντικές αλλαγές στο τραπεζικό ρυθµιστικό
πλαίσιο. Συγκεκριµένα, στις αποδοχές: Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η υπερβολική ανάληψη κινδύνου, το πλαίσιο αµοιβών
έχει ενισχυθεί περαιτέρω όσον αφορά τις προδιαγραφές στις
σχέσεις µεταξύ του µεταβλητού στοιχείου της αµοιβής, του µπόνους δηλαδή, και του αµετάβλητου στοιχείου, δηλαδή του µισθού.
Στην ενισχυµένη διακυβέρνηση, ενισχύονται οι απαιτήσεις
όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και εισάγονται νέοι κανόνες µε στόχο την αύξηση της εποπτείας των κινδύνων από τα
διοικητικά συµβούλια, τη βελτίωση της λειτουργίας διαχείρισης
κινδύνου και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής παρακολούθησης από τις εποπτικές αρχές της διαχείρισης κινδύνου.
Όσον αφορά στην αύξηση και βελτίωση της διαφάνειας, βελτιώνεται η διαφάνεια στις δραστηριότητες των τραπεζών και των
επενδυτικών κεφαλαίων στις διάφορες χώρες, ιδίως όσον αφορά
στα κέρδη, στους φόρους και στις επιδοτήσεις σε διαφορετικές
δικαιοδοσίες. Αυτή η ρύθµιση κρίνεται απαραίτητη για την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Όσον αφορά στην εισαγωγή µιας σειράς αποθεµάτων ασφαλείας, των buffers, για πρώτη φορά προβλέπεται επίσης ο ορισµός εντεταλµένης αρχής σε κάθε χώρα -στην περίπτωσή µας
είναι η Τράπεζα της Ελλάδος- για την τήρηση αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για τα ανοίγµατα εντός της χώρας. Η οδηγία
που συζητάµε αποτελεί µέρος του πιο ολοκληρωµένου πακέτου
µεταρρύθµισης του τραπεζικού τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να κάνω µια πολύ σύντοµη αναφορά και στη συνεισφορά της Ελληνικής Προεδρίας στις δροµολογούµενες εξελίξεις για την τραπεζική ένωση. Η πιο
σηµαντική επιτυχία µας ήταν η συµφωνία για τον Ενιαίο Μηχανισµό Εξυγίανσης των τραπεζών, το SRM, που αποτελούσε και τη
βασική µας προτεραιότητα. Η δηµιουργία του Ενιαίου Μηχανισµού Εξυγίανσης, που αποτελείται από ένα συµβούλιο αρµόδιο
για την κεντρική λήψη αποφάσεων και ενός Ενιαίου Ταµείου Εξυγίανσης, το SRF, θα διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις για την εξυγίανση των τραπεζών λαµβάνονται συντονισµένα και
αποφασιστικά, µειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και εξαλείφοντας την εξάρτηση των
τραπεζών από την πιστοληπτική αξιοπιστία των εθνικών κυβερνήσεων, µε απώτερο στόχο τη µη επιβάρυνση των φορολογουµένων σε περίπτωση εκκαθάρισης µιας τράπεζας.
Πρόκειται για το σπουδαιότερο µέχρι τώρα επίτευγµα της Ελληνικής Προεδρίας, µε δεδοµένη την πληθώρα των διαφορετικών απόψεων για το ζήτηµα, τον περιορισµένο χρόνο που είχαµε
στη διάθεσή µας για τη διεξαγωγή των τριλόγων µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά, τη
σηµασία του ίδιου του φακέλου για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική
Ένωση. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία και την εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, η Προεδρία µας, ήδη στο πρώτο τρίµηνο,
πέτυχε συµφωνία σε τέσσερα σηµαντικά και δύσκολα νοµοθετήµατα: Πρώτον, την οδηγία και τον κανονισµό για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, η οποία αποτελεί ένα σηµαντικό
εργαλείο για ένα ασφαλέστερο, ορθότερο, περισσότερο διαφανές και υπεύθυνο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, δεύτερον, την
οδηγία για τους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, τα UCITS, η οποία ενισχύει την εµπιστοσύνη και την
προστασία των επενδυτών και ταυτόχρονα καθιερώνει νέες πολιτικές αµοιβές, οι οποίες αποτρέπουν την υπερβολική ανάληψη
κινδύνων, τρίτον, την οδηγία σχετικά µε τους λογαριασµούς πληρωµών, η οποία εξασφαλίζει τη διαφάνεια και συγκρισιµότητα
των χρεώσεων για πληρωµές που πραγµατοποιούµε και λαµβά-
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νουµε µέσω τραπεζικού λογαριασµού και τέλος, τέταρτον, τον
κανονισµό που αφορά σε κανόνες διαφάνειας στα επενδυτικά
προϊόντα που απευθύνονται σε µικροεπενδυτές, τα λεγόµενα
PRIIPs.
Κατά το δεύτερο µισό της, δηλαδή, από τώρα µέχρι το τέλος,
η Ελληνική Προεδρία θα εστιάσει στην προώθηση σηµαντικών
φακέλων, όπως τα Benchmarks, δηλαδή, τους δείκτες αναφοράς
σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και συµβάσεις, το ξέπλυµα µαύρου
χρήµατος και τα µακροπρόθεσµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και
την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωµών.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του νοµοσχεδίου, πέραν
της ενσωµάτωσης της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, θα σταθώ σε µια
σειρά επιπλέον διατάξεων του νοµοσχεδίου µε τις οποίες συνεχίζουµε να βελτιώνουµε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει κλάδους
της ελληνικής οικονοµίας µε θετικό αναπτυξιακό πρόσηµο. Συγκεκριµένα επιδιώκεται η αντιµετώπιση των αδυναµιών του υφιστάµενου
κανονιστικού
πλαισίου
λειτουργίας
των
συνεταιριστικών τραπεζών στο πλαίσιο µιας ευρύτερης διαδικασίας εκσυγχρονισµού των. Παράλληλα, ενσωµατώνονται ορισµένες βελτιωτικές διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα και για τον
ασφαλιστικό κλάδο.
Πέραν αυτών, συµπληρώνεται το θεσµικό πλαίσιο περί παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, ώστε στη φετινή τουριστική περίοδο να µεγιστοποιηθεί η ωφέλεια από την
αξιοποίηση των πόρων µας, θωρακίζεται περισσότερο το πλαίσιο
εποπτείας του κλάδου των τυχερών παιγνίων, ενώ προσφέρονται
νέα εργαλεία για να επιτελούν αποτελεσµατικά το έργο τους το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους και το Παράκτιο Αττικό Μέτωπο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσο η χώρα µας αποκτά σταδιακά δηµοσιονοµική αυτάρκεια, θα είναι σε θέση µε µεγαλύτερη
πολυτέλεια χρόνου και µεγαλύτερη αυτονοµία να καθορίζει τις
βασικές πτυχές του νέου αναπτυξιακού προτύπου της, ενός προτύπου που βασίζεται στην εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα
και την καινοτοµία και να χρηµατοδοτείται από ένα από τα πιο
αξιόπιστα ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήµατα, αλλά και όλου του
κόσµου.
Με µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση οι ελληνικές επιχειρήσεις,
υποβοηθούµενες από ένα κράτος φιλικό προς την επιχειρηµατικότητα, θα αναβαθµίζουν συνεχώς το µερίδιό τους στις διεθνείς
αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Οι πρόσφατες εξελίξεις είναι δηλωτικές της εµπιστοσύνης των εταίρων µας, των διεθνών επενδυτών και των αγορών κεφαλαίου και χρήµατος. Ίσως αύριο το
µεσηµέρι και το απόγευµα να έχω περισσότερα να πω γι’ αυτό.
Η δική µας υποχρέωση πλέον είναι να επιταχύνουµε µε κάθε
τρόπο τη διαδικασία επανόδου σε αναπτυξιακή τροχιά προς όφελος πρωτίστως των νεότερων γενεών της πατρίδας µας. Το υπό
συζήτηση σχέδιο νόµου είναι ένα ακόµα βήµα προς την κατεύθυνση αυτή.
Με την άδειά σας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να
σας πω ότι οι προτάσεις σας, δηλαδή αυτές που αφορούν θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά και αυτές που αφορούν
θέµατα άλλων Υπουργείων, πάντοτε εξετάζονται και γίνονται
αποδεκτές ή απορρίπτονται αιτιολογηµένα.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να κάνω αποδεκτές τις εξής εµπρόθεσµα υποβληθείσες τροπολογίες:
Πρώτον, τη µε γενικό αριθµό 1413 και ειδικό αριθµό 231, µε
διάφορες φορολογικού περιεχοµένου ευεργετικές ρυθµίσεις.
Δεύτερον, τη µε γενικό αριθµό 1414 και ειδικό αριθµό 232 του
Υπουργείου Οικονοµικών για το νέο σύστηµα καταβολής του
ΦΠΑ.
Τρίτον, τη µε γενικό αριθµό 1416 και ειδικό αριθµό 234…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφού αυτές είναι δικές σας, δεν
θα τις κάνατε αποδεκτές;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ε, ναι.
Σας τις λέω. Δεν θέλετε να τις ακούσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, δεν θα τις κάνατε αποδεκτές; Είναι προφανές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
είστε παλαιός κοινοβουλευτικός. Ο κύριος Υπουργός έχει δίκιο.
Αναφέρει τις τροπολογίες, τις οποίες κάνει αποδεκτές.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για λόγους διαφάνειας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να µας πείτε αν υπάρχουν τροπολογίες από Βουλευτές που κάνετε δεκτές, για να τις λάβουµε
υπ’ όψιν µας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αφήστε
µε να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριοι συνάδελφοι,
έχετε τις τροπολογίες. Ο κύριος Υπουργός αναφέρει τον αριθµό
της κάθε τροπολογίας. Τι να κάνει παραπάνω;
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είπαµε
ότι κάνουµε αποδεκτή τη µε γενικό αριθµό 1416 και ειδικό αριθµό
234 των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Διοικητικής
Μεταρρύθµισης, µε θέµατα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Τέταρτον, κάνουµε αποδεκτή τη µε γενικό αριθµό 1402 και ειδικό αριθµό 221 των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τα ταµεία επαγγελµατικής
ασφάλισης.
Πέµπτον, κάνουµε αποδεκτή τη µε γενικό αριθµό 1410 και ειδικό αριθµό 228 των Υπουργείων Εσωτερικών και ΥΔΜΗΔ.
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Έκτον, κάνουµε αποδεκτή τη µε γενικό αριθµό 1411 και ειδικό
αριθµό 229 των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Διοικητικής
Μεταρρύθµισης.
Τέλος –έβδοµον- κάνουµε αποδεκτή τη µε γενικό αριθµό 1412
και ειδικό αριθµό 230 του Υπουργείου Επικρατείας και Οικονοµικών για τη ΝΕΡΙΤ.
Ήθελα να πω ότι όλες οι παραπάνω ρυθµίσεις εντάσσονται
στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και θα υποστηριχθούν από τους
αρµόδιους Υπουργούς.
Επίσης, καταθέτω προσθήκες και αναδιατυπώσεις, οι οποίες
είναι νοµοτεχνικές και κάποιες γίνονται µετά την εξέταση των παρατηρήσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος έθεσε το θέµα των συλλογικών συµβάσεων. Απ’ ό,τι βλέπω, δεν είναι εδώ, αλλά δεν πειράζει.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πειράζει, κύριε Υπουργέ. Θα
του το µεταφέρουµε εµείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα τον
ενηµερώσετε εσείς. Αυτή εντάχθηκε µε τον αριθµό «3».
Καταθέτω αυτές τις προσθήκες και αναδιατυπώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες και αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Καµµία άλλη δεν θα κάνετε αποδεκτή;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
Θα διανεµηθούν και θα τις δείτε, κυρία Ξηροτύρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για να καταλάβει κανείς, κύριε
Πρόεδρε, σε ποια χάλια έχει περιέλθει αυτή η χώρα, θα πρέπει
να δώσει προσοχή σε όσα τα τελευταία λεπτά είπε ο κ. Στουρνάρας. Έφαγε σχεδόν το ένα τρίτο της οµιλίας του µόνο και µόνο
για να αναγνώσει τις τροπολογίες που κατατέθηκαν έξω από το
πλαίσιο του τετρακοσίων σελίδων νοµοσχεδίου, το οποίο κατετέθη πασχαλιάτικα. Αποχωρήσαµε από την πρώτη συνεδρίαση
της επιτροπής, γιατί κανείς δεν είχε τη δυνατότητα να το διαβάσει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ενσωµάτωση κοινοτικής
οδηγίας. Τι πιο απλό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και επ’ αυτού του εκτρώµατος,
το οποίο φέρατε µε διαδικασίες εξπρές, ερχόσαστε, κύριε
Στουρνάρα, και καταθέτετε έναν πάκο τροπολογίες, οι περισσότερες των οποίων είναι και άσχετες µε το νοµοσχέδιο.
Αυτά που γίνονται δεν έχουν ξαναγίνει σε άλλη χώρα. Μόνο
εσείς τα κάνετε, εδώ. Δεν έχουν γίνει σε καµµία άλλη χώρα! Και
θα σας πω και ποια είναι η σηµασία τους. Δεν είναι µόνο ότι διαλύετε τη Βουλή, την αποσυνθέτετε εντελώς, την ευτελίζετε, αλλά
καταθέτετε και τροπολογίες οι οποίες είναι παντελώς άσχετες
µε το Υπουργείο σας.
Καταθέτετε ένα έκτρωµα για τη ΝΕΡΙΤ. Θα µιλήσουµε γι’ αυτό
αύριο. Καταθέτετε ολόκληρη τροπολογία που αφορά το Υπουργείο Υγείας. Τι σχέση έχει µε το νοµοσχέδιο σας για την εποπτεία
των τραπεζών; Και δεν αφορά µόνο την εποπτεία των τραπεζών,
έχει και σωρεία άλλων διατάξεων.
Φέρνετε και διατάξεις του Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες
είναι η αποθέωση της διαπλοκής και της παρέµβασης σε προεκλογική περίοδο. Είναι δυνατόν να αλλάζετε σε προεκλογική περίοδο τους όρους διεξαγωγής του εκλογικού αγώνα; Πού έχει
ακουστεί αυτό; Τι πραξικοπήµατα είναι αυτά; Τι αθλιότητες; Τι
εκλογές - οπερέτα ετοιµάζετε;
Είναι δυνατόν τώρα να δίνετε τη δυνατότητα στις τηλεοράσεις
-γιατί περί αυτού πρόκειται- να κάνουν καλλιστεία στους υποψηφίους οι οποίοι είναι εκλεκτοί τους, µε απεριόριστο χρόνο και
απεριόριστες εµφανίσεις; Σε ποιους θα δοθεί αυτός ο απεριόριστος χρόνος και οι απεριόριστες εµφανίσεις για επικεφαλής αυτοδιοικητικών ψηφοδελτίων; Μήπως υποψιάζεστε καθόλου σε
ποιους θα δίνεται αυτός ο απεριόριστος χρόνος και οι απεριόριστες εµφανίσεις;
Έτσι πάτε να κάνετε εκλογές; Κάνατε διάφορες παρεµβάσεις
- εκτρώµατα στις εκλογές, φέρνετε και αυτό. Και φτάνετε στο
σηµείο παραιτήσεις µέχρι και δέκα µέρες πριν τις εκλογές να γίνονται δεκτές για να θέτουν υποψηφιότητα.
Καλά, δεν ντρέπεστε λιγάκι να κάνετε αυτά τα πράγµατα; Δεν
ντρέπεστε λιγάκι; Έχετε δει ποτέ άλλη κυβέρνηση να φτάνει σε
αυτό το σηµείο, να κάνει τέτοιου είδους παρεµβάσεις εν όψει
εκλογικού αγώνα ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Για να ευνοήσει
τι; Η κυβερνητική παράταξη το κυβερνητικό κόµµα; Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγµατα; Είναι δηµοκρατία αυτή;
Τα λέω, διότι εδώ δίνετε µηνύµατα. Θέλετε, λέτε, να βελτιώσετε
τη λειτουργία του δηµοσίου και του κράτους. Μάλιστα. Το µήνυµα
που δίδετε µε αυτού του είδους τη λειτουργία της Βουλής ξέρετε
τι είναι; Διαλύστε τα πάντα στο δηµόσιο και στο κράτος, διότι αν
διαλύουµε εµείς τη Βουλή ποια υπηρεσία του δηµοσίου και του
κράτους θα δουλέψει καλύτερα και αποδοτικότερα όταν δεν
υπάρχει καµµία τάξη πραγµάτων µε βάση τον Κανονισµό και Σύνταγµα που να δουλεύει η Βουλή; Τι µήνυµα στέλνετε στην ελληνική κοινωνία; Ποιο είναι το µήνυµα που στέλνετε;
Μας λέτε ότι ενσωµατώνετε στη νοµοθεσία µια οδηγία για την
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εποπτεία των τραπεζών. Δεν µου λέτε, στην εποπτεία των τραπεζών υπάγονται και οι αντισυνταγµατικές απολύσεις των εργαζοµένων στο ΕΛΚΑ, στο ΚΕΓ, στο ΕΛΚΕΔΕ, Κέντρο Τεχνολογία
Σχεδιασµού και των θυγατρικών τους; Η εποπτεία των τραπεζών
επιβάλλει να κάνετε αυτές τις αυθαίρετες, βάρβαρες απολύσεις
εργαζοµένων, στους οποίους λέτε ότι θεωρείτε πως έχει λυθεί
µε καταγγελία η σύµβαση εργασίας τους δυόµισι χρόνια πριν;
Δηλαδή, εσείς ερχόσαστε µε νοµοθετική παρέµβαση να πείτε ότι
η εργασιακή σχέση ενός εργαζοµένου έχει λυθεί, έχει καταγγελθεί δυόµισι χρόνια πριν και τον πετάτε στον δρόµο;
Και µάλιστα τι κάνετε; Φέρνετε -για να µην του δώσετε ούτε
καν την αποζηµίωση, γιατί επίδοµα ανεργίας δεν έχει µετά από
δυόµισι χρόνια, εφόσον εκ των υστέρων έρχεστε να καταγγείλετε
µια σύµβαση αναδροµικά, την οποία δεν καταγγείλατε και δεν
µπορέσατε να την καταγγείλετε και δεν γινόταν να την καταγγείλετε- διά νόµου µετά από δυόµισι χρόνια να κάνετε την καταγγελία και υπάγετε αυτήν την καταγγελία της σύµβασης στο άρθρο
2, προκειµένου να µην του δώσετε και αποζηµίωση ή να του δώσετε ψίχουλα αποζηµίωσης. Και αναφέροµαι φυσικά στο άρθρο
2 του αναγκαστικού νόµου 173/67. Φέρνετε, δηλαδή, τον νόµο
της χούντας. Αυτό είναι το πολίτευµά σας! Έρχεστε να περιορίσετε την αποζηµίωση στους εργαζόµενους. Μάλιστα, δεν προσπαθείτε να την περιορίσετε, αλλά να την εξαφανίσετε. Άρα για
µια απόλυση η οποία έγινε προ δυόµισι χρόνων, δεν υπάρχει
ούτε επίδοµα ανεργίας ούτε αποζηµίωση. Όλα αυτά τα πράγµατα δεν συνιστούν ένα απέραντο αίσχος, µια αθλιότητα; Και
εσείς µου λέτε για την εποπτεία των τραπεζών; Ποια εποπτεία
τραπεζών θα βελτιώσετε; Εσείς διαλύετε και αποσυνθέτετε τα
πάντα σε αυτήν τη χώρα.
Θα πρέπει, λοιπόν, να αποσύρετε άµεσα αυτό το άρθρο. Μάλιστα, θα δείτε τι θα λέει και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής για τη συνταγµατικότητα αυτής της
διάταξης. Δεν την ξέρω, αλλά τη φαντάζοµαι.
Λέτε ότι φέρατε ένα νοµοσχέδιο για την εποπτεία των τραπεζών, Βασιλεία Ι, Βασιλεία ΙΙ, Βασιλεία ΙΙΙ. Οι τραπεζίτες φτιάχνουν
και εσείς τα φέρνετε για να τα κυρώσουµε. Και µπορεί να είναι
σχετικά βελτιωµένη η Βασιλεία ΙΙΙ έναντι της Βασιλείας ΙΙ. Όµως,
απαντάει σε κανένα πρόβληµα; Απαντάει στο πρόβληµα της χρηµατοπιστωτικής ληστείας που γίνεται παγκόσµια και έχει πάρει
διαστάσεις εφιάλτη στη χώρα µας;
Και έρχεστε µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, να
κάνετε όργια τα οποία -επιτρέψτε µου να πω- συνιστούν πολύ µεγάλα σκάνδαλα και πολύ µεγάλα εγκλήµατα σε βάρος του δηµοσίου χρήµατος. Και παρακαλώ να έχετε υπ’ όψιν σας αυτά τα
οποία κάνετε, διότι δεν θα περάσουν απαρατήρητα. Ξέρετε, µπορεί οι τράπεζες να ελέγχουν τα κυρίαρχα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µέσω της διαπλοκής και εποµένως κάποια πράγµατα να
µη δηµοσιοποιούνται και να υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή
γύρω από αυτά. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και
ότι όλοι σε αυτό τον τόπο δεν καταλαβαίνουν.
Και αναφέροµαι, κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 168. Ας δούµε τι
κάνετε µε το άρθρο 168: «Σε περίπτωση µεταβίβασης…» -λέτε«…και ανεξαρτήτως του χρόνου συντέλεσης αυτής, στοιχείων…
» -άκουσον, άκουσον, δηλαδή µας πάτε πίσω, τότε που έγινε η
µεταβίβαση- «…ενεργητικού και παθητικού υποκαταστηµάτων
στην Ελλάδα, τα οποία ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύµατα που
εδρεύουν σε άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην
της Ελλάδας, προς ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, στο πλαίσιο
απόφασης εξυγίανσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της
χώρας µέλους, στην οποία έχουν την έδρα τους τα πιστωτικά
ιδρύµατα, για τη µεταβίβαση αρκεί η κατάρτιση ιδιωτικού εγγράφου…». Και συνεχίζει: «Στην περίπτωση αυτή, η σύµβαση µεταβίβασης που καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο, αποτελεί τον
νόµιµο τίτλο κτήσης των µεταβιβαζόµενων…». Και προσθέτετε:
«Δεν οφείλεται, επίσης, οποιοδήποτε τέλος ή φόρος, εάν απαιτηθεί η κατάρτιση χωριστής πράξης για τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία. Στη συγκεκριµένη µεταβίβαση δεν
εφαρµόζεται το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα. Για το κύρος
της µεταβίβασης και το αντιτάξιµό της έναντι τρίτων, οι οποίοι
είναι υποκείµενα δικαιωµάτων, υποχρεώσεων ή συµβατικών σχέσεων που µεταφέρονται στο προς µεταβίβαση πιστωτικό ίδρυµα,
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δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους». Αυτά
είναι προσθήκες που κάνετε στο άρθρο 68 του νόµου 4150, όπως
προσθήκη είναι το «ανεξαρτήτως του χρόνου συντέλεσης». Το
ίδιο είναι και το γεγονός ότι βγάλατε από το συγκεκριµένο άρθρο
και την καθολική διαδοχή.
Ξέρετε γιατί τα κάνατε αυτά; Το ξέρετε πολύ καλά. Θέλετε εκ
των υστέρων, κύριε Βορίδη, -ακούστε το γιατί σας ενδιαφέρει,
άµα µιλάτε δεν θα ακούτε- να νοµιµοποιήσετε µία παράνοµη µεταβίβαση και µάλιστα όχι απλώς να τη νοµιµοποιήσετε φωτογραφικά -παράνοµη µεταβίβαση των υποκαταστηµάτων των
κυπριακών τραπεζών στην Τράπεζα Πειραιώς- όχι µόνο να τη νοµιµοποιήσετε παρανόµως αλλά και τι άλλο θέλετε; Να τους
απαλλάξετε και εκ των υστέρων από κάθε φόρο ή τέλος, ακόµα
και από το φόρο συγκέντρωσης, ακόµα και από το φόρο υπεραξίας, ακόµα και από το ΦΠΑ, κάτι που ακόµα και σε καθολική διαδοχή, που δεν υπήρξε στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν ισχύει.
Αυτό κάνετε εδώ πέρα. Φωτογραφικές εκ των υστέρων διατάξεις
για να χαρίσετε εκατοντάδες εκατοµµύρια. Και αυτό το κάνετε
όταν έχετε κάνει µεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς –εδώ είναι
το αίσχος της λεγόµενης οδηγίας που φέρνετε, που αναγορεύει
την Τράπεζα της Ελλάδας σε γενικό δερβέναγα πάνω από κυβερνήσεις, πάνω από Βουλή, πάνω από λαούς- λοιπόν, καθόρισε
η Τράπεζα της Ελλάδας το τίµηµα µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και το τίµηµα αυτό, σε µία περιουσία που κατά τον πιο µετριοπαθή τρόπο ξεπερνάει το 1,5 δισεκατοµµύριο, το καθόρισε στα
95 εκατοµµύρια, το αντάλλαγµα. Γιατί έχετε αυτά τα άθλια
άρθρα µέσα όπου το αντάλλαγµα σε τέτοια περίπτωση µεταβίβασης ποιος το καθορίζει; Η Τράπεζα της Ελλάδας µέσω του επιτρόπου, εάν χρειαστεί να είναι επίτροπος και µέσω επιτροπής
που διορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Άκουσον-άκουσον, Γιάννης
κερνάει, Γιάννης πίνει.
Ερχόσαστε, λοιπόν, µε αυτές τις διατάξεις και χαρίζετε εκατοντάδες εκατοµµύρια –φωτογραφικά µε διάταξη- προς ένα
µόνο νοµικό πρόσωπο και προς ορισµένα υποκαταστήµατα. Γιατί
αν µου πείτε ότι υπάρχουν αλλού υποκαταστήµατα που έχουν
µεταβιβαστεί σε τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς στη συγκεκριµένη περίπτωση, να σας πω συγχαρητήρια, υπάρχει και άλλος
ένας. Αλλά δεν υπάρχει. Είναι ένα και µόνο, φωτογραφικό. Και
το είχατε ξαναφέρει αυτό. Αυτήν τη διάταξη την είχατε ξαναφέρει, όπως είχατε ξαναφέρει τη διάταξη για τους πετρελαιάδες
και η οποία δεν πέρασε και την φέρατε ξανά παρά την ονοµαστική ψηφοφορία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Προφανώς, κύριε Λαφαζάνη, θα χρειαστείτε και άλλο χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ
δύο λεπτά ακόµα.
Απερρίφθη τότε η διάταξη αυτή, γιατί φώναξα εδώ πέρα και
µετά την ξαναφέρατε και την ψηφίσατε παρά την ονοµαστική ψηφοφορία. Και αυτήν την είχατε φέρει και την αποσύρατε. Επιµονή, όµως, σε προεκλογική περίοδο να επιλύσουµε το θέµα σε
βάρος του δηµοσίου χρήµατος, σε βάρος των φορολογουµένων.
Και φέρνετε και το άρθρο 141, το οποίο είναι µνηµείο, διότι
αυτό νοµιµοποιεί όλες τις µεταβιβάσεις που γίνανε και της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, ένα απίστευτο αίσχος. Δίνεται η δυνατότητα, µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 141, η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων να γίνεται ατελώς, χωρίς φόρους. Πού ακούστηκε αυτό; Γι’ αυτό υπάρχει µία δικαιολογία όταν υπάρχει συγχώνευση, τότε υπάρχει
κάποια δικαιολογία, αλλά εδώ µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και να γίνεται και
ατελώς και η ίδια να καθορίζει το αντάλλαγµα κατά το δοκούν,
χωρίς αποτίµηση, χωρίς διαγωνισµό, χωρίς, χωρίς, χωρίς, µε
εσωτερικές διαδικασίες στο όνοµα του εποπτικού της ρόλου; Και
δεν εφαρµόζεται και το άρθρο 149 του Αστικού Κώδικα. Εξαιρούνται. Και το επαναλαµβάνετε, λοιπόν, ως γενική διάταξη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το 479 είναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, είναι το 479. Δεν
εφαρµόζεται και αυτό.
Αυτά σε µία εποπτεία, οδηγία που µεταφέρεται για την εποπτεία, όπου δεν υπάρχει µία λέξη για τους εργαζόµενους.
Η µόνη λέξη που υπάρχει για τους εργαζόµενους, στα οποιαδήποτε προβλήµατα εµφανίζονται οι τράπεζες, είναι στην παράγραφο 10 του άρθρου 141, όπου λέτε ότι δεν εφαρµόζονται
τα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 178/2002 (Α’162), στην περίπτωση είτε
εκκαθάρισης είτε µεταβατικής τράπεζας είτε εξυγίανσης.
Ποια είναι αυτά τα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 178/2002; «Διά της
µεταβιβάσεως και από την ηµεροµηνία αυτής όλα τα υφιστάµενα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις που έχει ο µεταβιβάζων από σύµβαση σχέση εργασίας µεταβιβάζονται στον διάδοχο.» Αυτό το
καταργείτε όσον αφορά τις παρεµβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στις τράπεζες. Δηλαδή καταργείτε την καρδιά των εργασιακών σχέσεων. Εποµένως, οι εργαζόµενοι βρίσκονται στο
έλεος του εργοδότη και του τραπεζίτη. Όπως καταργείτε και το
άρθρο 5, που έχει αντίστοιχες κατοχυρώσεις για τους εργαζόµενους.
Αυτά τα οποία κάνετε είναι εγκληµατικά και σκανδαλώδη και
προστίθενται αυτήν την ώρα σε αυτά τα οποία γίνονται µε την
εκποίηση της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας. Το δηµόσιο,
µόνο από τη Eurobank χάνει δέκα δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή
τα λεφτά που έδωσε για την εξυγίανση, το handicap του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, την κεφαλαιοποίηση του Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου. Τώρα οι ιδιώτες -γύπες κερδοσκόποι µε ένα δισεκατοµµύριο και κάτι βάζουν στο χέρι τη Eurobank και πετούν στο
περιθώριο το δηµόσιο, του οποίου η αποτίµηση του µετοχικού
κεφαλαίου δεν φθάνει το ένα δισεκατοµµύριο τώρα µε την τιµή
0,30, δηλαδή την «αίσχος-τιµή» που πουλήσατε στους ιδιώτες,
όταν το δηµόσιο έχει δώσει 11 δισεκατοµµύρια, ζεστό δανεικό
χρήµα από το αίµα του φορολογούµενου, για να στηρίξει τη Eurobank και θα µείνει µε κάτω από ένα δισεκατοµµύριο µε την τρέχουσα τιµή που πουλήσατε τώρα. Πού πήγαν τα άλλα δέκα
δισεκατοµµύρια; Βεβαίως, πού πήγαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, δεκαεπτά λεπτά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι οι κερδοσκοπικοί γύπες, οι
οποίοι µπαίνουν τώρα και σε λίγους µήνες –λέω πολλούς, γιατί
µπορεί και περισσότερους, δεν βάζω το χέρι µου στη φωτιά- θα
πουλήσουν ίσως µε τεράστια κέρδη και µε το δηµόσιο να µην
ξέρει τι θα κάνει τις µετοχές του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θα ξέρει τι θα κάνει τις µετοχές του. Διότι τότε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακούτε, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεκαεπτάµισι λεπτά
έχετε µιλήσει και δεν κάνετε τον κόπο να ζητήσετε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω. Θα συνεχίσω επ’
αυτού αύριο.
Η µόνη κουβέντα που θέλω να πω και καταλήγω, είναι ότι η
Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι απολυταρχία σε αυτήν τη χώρα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν µπορεί να συνεχίζει να είναι κράτος
εν κράτει, πάνω από την Κυβέρνηση ως επιτρεπτή διαχείριση των
τραπεζιτών να κινείται χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο.
Μπορείτε να µου πείτε ποιος ελέγχει την Τράπεζα της Ελλάδος; Τις κυβερνήσεις, όσο αυθαίρετες και να είναι, έρχεται µία
στιγµή που ο λαός µε την ψήφο του µπορεί να τις κρίνει. Την Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να την κρίνει κάποιος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστώ, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και ποιος είναι ο έλεγχος της
Τράπεζας της Ελλάδος για όλα τα αίσχη που έγιναν στις τράπεζες µέχρι τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστώ, κύριε
Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πώς φθάσαµε εδώ; Δεν έχει ευθύνη; Πού λογοδοτεί;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί αγνοείτε τον
Κανονισµό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γι’ αυτό φέρατε ένα νοµοσχέδιο
και βλέπω µε τρόµο να ακούγεται από τα χείλη σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
ζητάει δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο των τραπεζών. Έγκληµα
είναι αυτό, δηλαδή να ζητάµε δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο των
τραπεζών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστώ,
κύριε Λαφαζάνη!
Τελειώσατε! Επιτέλους! Δεκαεννέα λεπτά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ αλλά σεβαστείτε λίγο και τους άλλους συναδέλφους και τη Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε,
κύριε Βορίδη.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η πρώτη παρέµβασή
µου µετά τις διακοπές του Πάσχα. Θα ήθελα να ευχηθώ, λοιπόν,
σε όλους Χριστός Ανέστη κι ό,τι ποθεί ο καθένας. Εύχοµαι τις
καλύτερες ευχές προς όλους στο Σώµα.
Ξεκινάµε τη νοµοθετική εργασία σε αυτήν τη φάση µε µια οδηγία, όπου οµολογώ, κατ’ αρχάς, ότι µε προβληµάτισε το γεγονός
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει «παρών». Αµέσως, σκέφτηκα ότι για να ψηφίζει «παρών» ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι κακό πρέπει να έχει αυτή η οδηγία.
Διότι, πώς µια τέτοια συναίνεση;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, κύριε Τσακαλώτο, να το εκλάβω
ως µια γενικότερη αλλαγή στάσης στην κατεύθυνση αυτή που είπατε ότι είστε πιο άνετοι και ευρύχωροι στην κριτική σας; Μάλλον όχι. Δεν θα κινούταν σε αυτήν την κατεύθυνση. Κάτι έχει
αυτή η οδηγία.
Στην πραγµατικότητα, αυτή η οδηγία, η οποία ψηφίστηκε κι εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε ευρύτατη πλειοψηφία,
τι κάνει; Εξηγήθηκε πολύ αναλυτικά ποιες είναι οι παρεµβάσεις
που κάνει στο ζήτηµα της εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα.
Απλώς επιγραµµατικά να πω ότι ουσιαστικά η οδηγία αυτή ενοποιεί τη νοµοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύει ουσιαστικά
τους δείκτες που απαιτούνται για την κεφαλαιακή επάρκεια των
τραπεζών, άρα απαιτεί τη διατήρηση µεγαλύτερων διαθέσιµων
κεφαλαίων. Επίσης, η οδηγία αυτή, επιβάλλει τουλάχιστον το
80% αυτών των στοιχείων να βρίσκονται σε µετρητά, ενισχύει τη
διαφάνεια και τον έλεγχο και εποµένως σε µεγάλο βαθµό τη λογοδοσία, θεσπίζει τη δυνατότητα των κεντρικών τραπεζιτών -και
ειδικώς της Τράπεζας της Ελλάδος- να αναλαµβάνουν και οριζόντια µέτρα -κι όχι µόνο µέτρα- κατά συγκεκριµένης τραπέζης,
στο πλαίσιο της αντιµετώπισης µιας κρίσης. Θα σας έλεγα ότι
γενικότερα -εξηγήθηκαν αναλυτικά- αυξάνει τη ρύθµιση πάνω
στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Φαντάζοµαι ότι αυτό εκλάβατε
ως θετικό και για αυτό δηλώσατε «Παρών».
Βεβαίως, υποθέτω εδώ ότι την τιµή της Αριστεράς θα τη σώσει
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, το οποίο εν συνεχεία θα µας
εξηγήσει –φαντάζοµαι- ότι το πρόβληµα µε τον τραπεζικό τοµέα
δεν είναι η ρύθµιση. Διότι σε τελευταία ανάλυση, όπως θα επιχειρηµατολογήσω, εδώ το µέγεθος της ρυθµίσεως, οι ρυθµιστικές παρεµβάσεις δεν αποτελούν παρά στην πραγµατικότητα µια
απάντηση στη διαλεκτική που έχει το σύστηµα της ελεύθερης οικονοµίας για να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα.
Διότι ακριβώς, το σύστηµα της ελεύθερης οικονοµίας δεν είναι
δογµατικό σε αυτά τα ζητήµατα. Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός
στο ρεαλισµό, στον κοινό νου, στη λογική που διέπει αυτές τις
σχέσεις.
Όταν, λοιπόν, εντοπίζει ένα πρόβληµα το σύστηµα της ελεύθερης οικονοµίας, κατ’ αρχάς, δεν έχει πολύ µεγάλο ιδεολογικό
ζήτηµα στο να πει «ναι, ορισµένα πράγµατα πρέπει να ρυθµιστούν περισσότερο και καλύτερα».
Για να δούµε, ποια ήταν τα ζητήµατα που έπρεπε να αντιµετωπιστούν.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να καταλάβουµε το πρόβληµα, το 2008, ο Όµιλος CITY GROUP –παίρνω ένα παράδειγµα- και RDS GROUP στις Ηνωµένες Πολιτείες ήταν
τεράστιος. Για να καταλάβετε, είχε συνδυασµένα περιουσιακά
στοιχεία της τάξεως των έξι τρισεκατοµµυρίων δολαρίων. Το κόστος διασώσεως αυτού του οµίλου, ξεπέρασε τα εκατό δισεκατοµµύρια δολάρια.
Εδώ -το επισήµανε στην οµιλία του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Λαφαζάνης- το κόστος διασώσεως
των τραπεζών, κατ’ αρχάς –θα δούµε, γιατί δεν έχει καταλήξει
µε τις επιστροφές των µετοχών- είναι τριάντα εννέα δισεκατοµµύρια, τα οποία ήταν στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ένα πολύ µεγάλο ποσό για το µέγεθος του ελληνικού
τραπεζικού τοµέα.
Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο –αυτό δεν το λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, το λέει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείοεκτιµά ότι, παραδείγµατος χάριν, οι τράπεζες από διάφορες έµµεσες στηρίξεις τα έτη 2011-2012, ουσιαστικά κέρδισαν πάνω
από εξακόσια τριάντα δισεκατοµµύρια δολάρια. Κέρδισε πάνω
από εξακόσια τριάντα δισεκατοµµύρια δολάρια ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας ευρύτερα στον κόσµο από έµµεσες κυβερνητικές
στηρίξεις.
Για εµάς –µιλώ τώρα για τη δική µας οπτική, αλλά εδώ ενδεχοµένως µπορεί να µοιάζει µε τη δική σας κριτική- βεβαίως αυτό
γεννά ένα ερωτηµατικό.
Γιατί να γίνεται; Γιατί σε τελευταία ανάλυση πρέπει να υπάρχει
οποιαδήποτε έµµεση στήριξη; Κάτι είπε τώρα ο κ. Λαφαζάνης θα αναφερθώ ελπίζω χωρίς να µου φάει πάρα πολύ χρόνο, γιατί
αυτό είναι επί των άρθρων και θα το απαντήσω αύριο- για ειδικές
ρυθµίσεις που υπάρχουν εδώ στο νοµοσχέδιο. Γιατί, λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν αυτού του τύπου οι στηρίξεις;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Άκουσα επίσης µία –θα µου επιτρέψετε εδώ να τη χαρακτηρίσω απλοϊκή- αντιπαράθεση ανάµεσα σε αυτό που είναι υποτίθεται ο κόσµος της εργασίας, ο οποίος παράγει το χρήµα και ο
οποίος δεν έχει το χρήµα. Και εποµένως, τι ωραία, να του δώσουµε το χρήµα και να λύσουµε το θέµα. Η ζωή είναι πολύ πιο
δύσκολη στον σύγχρονο κόσµο και βεβαίως όσοι παρακολουθούν ακόµα και νεοµαρξιστές διανοούµενους, θα αντιληφθούν
τη σχέση του σύγχρονου κόσµου, της νεωτερικότητας και της
πολυπλοκότητας.
Και γιατί συµβαίνει όλο αυτό; Θα πω ακριβώς ποια είναι τα ζητήµατα που κλήθηκε να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά
και η ελληνική Κυβέρνηση.
Το πρώτο ερώτηµα. Επήλθε χρηµατοπιστωτική κρίση. Διασώζεις τις τράπεζες ή όχι; Αν τις διασώσεις, προφανώς πρέπει να
πληρώσεις. Υπάρχει κόστος για τον φορολογούµενο. Αν τις αφήσεις να πτωχεύσουν, προφανώς διατρέχεις όχι µόνο την απώλεια
των καταθέσεων -εποµένως πληρώνουν ουσιαστικά πάλι άλλοι
πολίτες αλλά πολίτες- αλλά διατρέχεις ένα γενικότερο κίνδυνο,
αυτός που εκτιµήθηκε ως συστηµικός κίνδυνος και εποµένως µια
διάλυση όλου του παραγωγικού ιστού µε τεράστιο κόστος ανασυγκρότησής του. Εκείνο το οποίο εκτιµήθηκε, είναι ότι τελικώς
το κόστος διάσωσης ήταν φθηνότερο από την επιλογή του να
αφήσεις τις τράπεζες να πτωχεύσουν. Αυτή ήταν η βασική εκτίµηση που έγινε.
Είναι σηµαντικό να τοποθετηθούµε εδώ. Είναι έτσι ή όχι; Εσείς
τι θα λέγατε, κάναµε καλά ή κάναµε κακά; Έπρεπε να τις διασώσουµε ή δεν έπρεπε να τις διασώσουµε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι κάθε φορά!
ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα δούµε. Ο κ. Τσακαλώτος ορθότατα επισηµαίνει ότι µετά τη διάσωση -που απ’ ό,τι καταλαβαίνω
από την απάντησή του συµφωνεί ότι έπρεπε να γίνει- γεννιέται
ένα δεύτερο πολύ µεγάλο ζήτηµα. Κι αυτός είναι ο λεγόµενος
ηθικός κίνδυνος.
Ποιος είναι ο ηθικός κίνδυνος; Μα αν οι τραπεζίτες ξέρουν ότι
κάθε φορά που θα αστοχούν θα έρχεται το κράτος και θα τους
διασώζει, τότε στην πραγµατικότητα αυτό είναι ένα παιχνίδι κερδισµένο µονόπατα. Θα κάνουν τις πιο κινδυνώδεις τοποθετήσεις,
θα επιλέγουν τους µεγαλύτερους κινδύνους, γιατί στις καλές
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στιγµές αυτό έχει πολύ µεγάλη απόδοση, κι όταν είναι οι κακές
στιγµές, θα φωνάζουν τον φορολογούµενο να πληρώσει τη
ζηµιά. Αυτό είναι ο ηθικός κίνδυνος. Πάρα πολύ σωστά επισηµαίνεται αυτό και αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα που έχει αναδειχθεί.
Ποια είναι η απάντηση στον ηθικό κίνδυνο; Η απάντηση στον
ηθικό κίνδυνο είναι αυτό που ψηφίζουµε σήµερα. Η απάντηση
στον ηθικό κίνδυνο, στην πραγµατικότητα αυτό που κάνουν τα
κράτη, αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Βασιλεία ΙΙΙ.
Μπορεί κάποιοι να πουν ότι δεν είναι επαρκές. Θα ήθελα να
ακούσω το πρόσθετο.
Ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση τους εργαζοµένους; Γιατί
άκουσα ότι αυτή είναι µία συζήτηση που ξεκινά από τις τράπεζες
και τελειώνει στις τράπεζες. Διερωτώµαι. Οι εργαζόµενοι για θέσεις εργασίας δεν ενδιαφέρονται; Οι εργαζόµενοι για την ανάπτυξη της οικονοµίας δεν ενδιαφέρονται; Υπάρχει ανάπτυξη της
οικονοµίας χωρίς χαµηλό κόστος δανεισµού; Το κόστος δανεισµού, αλλά και η παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είναι
συνδεδεµένο µε την αναπτυξιακή προοπτική; Είναι εποµένως
συνδεδεµένο µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και άρα µε την
ανάκτηση εισοδηµάτων των εργαζοµένων; Άρα, αυτή η συζήτηση
δεν είναι ξένη και µακριά από τους εργαζόµενους.
Αλλά να πάω στην άλλη πλευρά. Γιατί υπάρχει η πλευρά των
επιχειρήσεων, που περιµένουν να δανειστούν µε χαµηλό κόστος.
Υπάρχει όµως και η πλευρά αυτών των ανθρώπων µε µεσαία εισοδήµατα, εργαζόµενοι κι αυτοί –εκτός αν µου πείτε ότι τα µεσαία εισοδήµατα δεν ανήκουν στο χώρο των εργαζοµένων- που
έχουν καταθέσεις όχι των εκατοµµυρίων, αλλά µερικών χιλιάδων
ή µερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, που θέλουν να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση αλλά και ταυτόχρονα και τη µεγαλύτερη
δυνατή ασφάλεια για τις καταθέσεις τους, δηλαδή τη µεγαλύτερη δυνατή σταθερότητα µέσα στο τραπεζικό σύστηµα. Ανάµεσα σε αυτά υπάρχει το εύλογο συµφέρον των
φορολογουµένων που λέει ότι δεν θέλουν να πληρώνουν για τις
ζηµιές του τραπεζικού συστήµατος.
Βεβαίως, υπάρχει το προφανές ενδιαφέρον -δηµόσιο ενδιαφέρον- να υπάρχει το φθηνότερο δυνατό χρήµα, γιατί αυτό συµβάλλει στην ανάπτυξη και πράγµατι είναι λόγος δηµοσίου
συµφέροντος. Αυτό εξηγεί -για τον κ. Λαφαζάνη- και πράγµατι
παρεµβάσεις, οι οποίες γίνονται και -ουσιαστικά στη διάκριση
που έγινε µεταξύ «καλής» και «κακής» τράπεζας- δικαιολογούν
και τη µείωση της φορολογίας έως την κατάργησή της αλλά και
τη µη εφαρµογή του 479 του Αστικού Κώδικα, το οποίο θα εξηγήσω πολύ γρήγορα τι είναι και γιατί ορθώς εξαιρείται έτσι όπως
τίθεται.
Λέω, λοιπόν, πως ανάµεσα σε αυτές τις σταθµίσεις -κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ειδικά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- δεν
έχετε πάρα πολύ εύκολες λύσεις. Αν αυξήσετε υπερβολικά την
εποπτεία, στην πραγµατικότητα εκείνο το οποίο κάνετε είναι να
δηµιουργείτε ένα µεγάλο κόστος στο δανεισµό. Εάν, από την
άλλη µεριά, η εποπτεία δεν είναι επαρκής, τότε εκείνο που κάνετε είναι να διακινδυνεύετε τα χρήµατα των φορολογουµένων.
Αν στην πραγµατικότητα δεσµεύσετε µεγάλα κεφάλαια, τότε το
κόστος του χρήµατος ακριβαίνει. Εδώ, λοιπόν, πρέπει κι εσείς να
τοποθετηθείτε. Ανάµεσα σε αυτές τις επιλογές, εσείς τι λέτε; Αν
δεν σας αρέσει αυτό, τι το πρόσθετο θα θέλατε; Ακούω την
απάντηση «Θέλουµε κρατικές τις τράπεζες».
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν είπαµε αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν το είπατε αυτό. Τις είπατε κάτω
από κοινωνικό έλεγχο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Σε αυτήν την ερώτηση δεν είναι
αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν είναι αυτό. Αλλά θέλω να µας το
πείτε. Γιατί παραδείγµατος χάριν, ακούω ότι δεν σας αρέσει το
σύστηµα µε το οποίο η Ευρώπη έχει οργανώσει την εποπτεία. Η
Ευρώπη, έχει οργανώσει την εποπτεία των τραπεζών φτιάχνοντας ένα δίκτυο ανεξάρτητων κεντρικών κρατικών τραπεζών, οι
οποίες υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και διαχωρίζονται ως πολιτική δοµή από το κράτος. Γιατί το κάνει αυτό
άραγε η Ευρώπη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι για τον έλεγχο, για
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άλλο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βορίδη,
σας παρακαλώ µην απαντάτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μπορώ να έχω δύο λεπτά ακόµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα έχετε, αλλά
παρακαλώ όχι διάλογο. Κάντε τη δουλειά σας.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μα δεν γίνεται διάλογος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο διάλογος σηµαίνει ότι χρονοτριβεί. Αν θέλει δύο λεπτά να µιλήσει, καλώς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Παρ’ ότι, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι
σύµφωνα µε τον Κανονισµό επιτρέπεται να διακόπτεται ο οµιλών,
εφόσον δεν έχει αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι αλλά δεν θα
µου ζητάτε δύο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, τα δύο λεπτά είναι άσχετο, δεν
συνδέεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διάλογο µε τίποτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, κύριε
συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι στην πραγµατικότητα για τη θέσπιση αυτού του συστήµατος, πρέπει να τοποθετηθείτε. Αυτό είναι κεντρικό ζήτηµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
διότι εσείς έχετε µία προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία λέτε:
«Ναι, βεβαίως θέλουµε να είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά
τίποτα από ό,τι είναι η βασική αρχιτεκτονική της Ένωσης δεν µας
αρέσει». Αυτό είναι πολύ κεντρικό ζήτηµα, αν σας αρέσει ή δεν
σας αρέσει, αν θέλετε, παραδείγµατος χάριν, την κεντρική τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδος, µία υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονοµικών. Είναι σηµαντικό να το πείτε αυτό. Τι θέλετε; Διότι
πρώτον, αυτό δεν γίνεται µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον αυτό είναι λάθος, γιατί στην πραγµατικότητα οδηγεί όλες
τις επιλογές, οι οποίες γίνονται σε οικονοµικό επίπεδο, να υφίστανται ανορθόλογες πολιτικές πιέσεις -δηλαδή µη οικονοµικές,
µη οικονοµικά ωφέλιµες πιέσεις- καθώς διαρθρώνονται µέσα και
συµπλέκονται µία σειρά από συµφέροντα, έτσι όπως τυποποιούνται µέσα στους πολιτικούς ανταγωνισµούς. Αυτό είναι το πρόβληµα που θα αντιµετωπίσει αύριο ο οποιοσδήποτε.
Εδώ, λοιπόν, εκείνο που πρέπει να απαντηθεί είναι το εξής:
Αποδείχθηκε, πράγµατι, ότι τα θεσµικά εργαλεία που υπήρχαν
µέχρι πρότινος ήταν ανεπαρκή και χρειάζονταν καινούργια. Αυτά
είναι τα καινούργια. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεται κάτι πρόσθετο,
είναι σηµαντικό να το πείτε και επίσης ποιο είναι αυτό. Αλλά δεν
το ακούµε. Αν, από την άλλη µεριά, πιστεύετε ότι αυτά είναι στη
σωστή κατεύθυνση, τότε σε τελευταία ανάλυση δεν καταλαβαίνω
γιατί δεν το υπερψηφίζετε. Αν είναι αίσχος γιατί δεν το καταψηφίζετε.
Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που διαβλέπω είναι πάλι µία διακύµανση. Τονίζω, όµως, ότι για να συζητήσουµε πια έλλογα σε
αυτήν την Αίθουσα, θα πρέπει να φύγουµε από το µύθο του
«καλού» και του «κακού». Θα πρέπει να καταλάβουµε ότι οι οικονοµικές σχέσεις θα πρέπει να αποτυπώνονται ρεαλιστικά και επίσης, θα πρέπει να καταλάβουµε ότι κάθε πολιτική επιλογή στις
οικονοµικές σχέσεις, δεν είναι δωρεάν. Όταν επιλέγεται µία συγκεκριµένη κατεύθυνση, ταυτόχρονα επιλέγεται και ένα κόστος
που πηγαίνει µε αυτήν.
Το κόστος αυτό θα το επωµιστούν τελικά κάποιοι. Πρέπει να
αποφασίσετε µε ποιους είστε στο σηµείο αυτό και οι επιλογές
δεν είναι αν είστε µε τις τράπεζες ή τους εργαζόµενους. Οι επιλογές εδώ είναι πιο περίπλοκες. Είναι –αν θέλετε- φθηνό χρήµα
και πώς ουσιαστικά θα ενισχύσετε τις πολιτικές του φθηνού χρήµατος για να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε
αυτό το φθηνό χρήµα και άρα να έχετε αναπτυξιακές πολιτικές,
ή αν δεν θέλετε αυτό και θέλετε παραδείγµατος χάριν να προστατέψετε τους φορολογούµενους, αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να
κάνετε την επιλογή της λιγότερης εξάρτησης από το δηµόσιο
των τραπεζών –εγώ θα ήµουν κοντά σε αυτό- αλλά αυτό σηµαίνει
στην πραγµατικότητα ακριβότερο χρήµα.
Το 479, αφορά τη διαδοχή επιχειρήσεων. Εάν δεν έµπαινε η
διάταξη αυτή του 479, ο διαχωρισµός καλής και κακής τράπεζας
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δεν θα έχει κανένα νόηµα, γιατί όσοι δάνεισαν στην κακή τράπεζα –που ουσιαστικά θα ικανοποιηθούν από την εκκαθάριση και
µόνο- θα µπορούσαν να στραφούν για να ικανοποιηθούν από τα
περιουσιακά στοιχεία που παίρνει η καλή τράπεζα. Άρα, όλη η
προσπάθεια της εξυγίανσης δεν θα είχε κανένα νόηµα. Δεν
υπάρχουν σκάνδαλα, αρκεί να ξέρει κανείς λίγα νοµικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για να µαθαίνουµε σιγά-σιγά και τον Κανονισµό και επειδή είδα µια διάθεση
να επιπλήξουµε τον Πρόεδρο, κύριε Λαφαζάνη, ακούστε τι λέει
ο Κανονισµός: «Οι διαλογικές συζητήσεις απαγορεύονται.».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για να δείξετε διά τηλεοράσεως
ότι µε επιπλήττετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, για να µε
παρακολουθήσετε το είπα.
«Διακοπή οµιλητή µπορεί να γίνει αν το επιτρέψει ο ίδιος και
αν συγκατατίθεται και ο Πρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή, η διακοπή δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε λεπτά της ώρας χωρίς ισόχρονη παράταση του χρόνου της αγόρευσης», κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεκτή η παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πάρις Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε πάλι από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση µία συζήτηση και πολλές ενστάσεις περί
του διαδικαστικού, από τον αγαπητό συνάδελφο κ. Λαφαζάνη.
Αναφέροµαι µόνο στο νοµοσχέδιο, δεν µιλάω για το θέµα των
τροπολογιών. Επί των τροπολογιών και για όλα τα ζητήµατα –και
διαδικαστικά και επί της ουσίας- θα µιλήσω αύριο.
Έγινε, λοιπόν, µια αναφορά στο πολυσέλιδο του νοµοσχεδίου,
στο γιορτινό των ηµερών, στο εάν το είδαµε ή όχι. Κατ’ αρχάς
είναι µία οδηγία. Δεν νοµίζω ότι µπορούµε να βάζουµε σε οδηγίες θέµατα διαδικαστικά, διότι δεν έχει νόηµα. Την οδηγία την
ενσωµατώνεις ή δεν την ενσωµατώνεις ή για να το πω καλύτερα,
κάποια στιγµή πρέπει να την ενσωµατώσεις στην εθνική νοµοθεσία.
Αν κάποιος έπρεπε να διαµαρτύρεται και να ζητά περισσότερο
χρόνο, είµαστε πρώτα από όλα εµείς. Και δεν λέω γενικά µόνο
οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, των δύο κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση αλλά ειδικότερα οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,
που έχουµε σηκώσει µόνοι µας για πολύ µεγάλο διάστηµα ένα
βάρος για ένα κεντρικό ζήτηµα της χώρας, που είναι το ζήτηµα
των τραπεζών. Εµείς θα έπρεπε να ζητάµε µεγαλύτερη συζήτηση, γιατί καθώς πολύ πρόσφατα η Ελλάδα παρά τις κινδυνολογίες, την αρνητική στάση της Αντιπολίτευσης, τελικά βγήκε
στις αγορές βάζοντας έτσι ορίζοντα στο τέλος της κρίσης και
των µνηµονίων, νοµίζω ότι δικαιούµαστε να έχουµε έναν άλλο
διάλογο στη Βουλή πρώτα από όλα και στη χώρα γενικότερα.
Ο διάλογος γύρω από το δίπολο «µνηµόνιο ή αντιµνηµόνιο»
επί τέσσερα χρόνια, φτώχυνε τον πολιτικό λόγο στην Ελλάδα,
συγκάλυψε πολλές αδυναµίες, αβελτηρίες και έλλειψη θέσεων.
Λειτούργησε µε έναν απόλυτα µανιχαϊστικό τρόπο και εντελώς
αυτονόητες επιλογές που έπρεπε να γίνουν ή επιλογές που γίνονταν και αλλού, όπως δείχνει και η ευρωπαϊκή οδηγία, γενικότερα προβλήµατα, µε µεγάλη ευκολία ονοµάστηκαν «ελληνικά
προβλήµατα», «συνέπειες των µνηµονίων» κ.ο.κ..
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ήταν ένα ζήτηµα για το
οποίο το ΠΑΣΟΚ σταυρώθηκε πριν από χρόνια. Δεν ήσασταν
στην προηγούµενη Βουλή, κύριε Τσακαλώτο. Μη µε κοιτάτε έτσι.
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το ζήτηµα, δηλαδή, των
δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε και όλοι οι εισηγητές, είναι ένα κεντρικό πρόβληµα που αλλάζει µε τη Βασιλεία ΙΙΙ, ως συνέπεια του µεγάλου µαθήµατος
Lehman Brothers και εντεύθεν.
Εµείς όταν ξεκινούσαµε να κάνουµε εδώ την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και γινόταν το πρώτο stress test και
οτιδήποτε άλλο, τα πάντα ανάγονταν εδώ, µέσα στη Βουλή,
γύρω από το µνηµόνιο που είχε ως έννοια δαιµονοποιηθεί, ακόµα
και όταν αφορούσε και όταν αναφερόταν σε αυτονόητες, όπως
είπα, επιλογές ή σε επιλογές που γίνονταν και σε άλλες χώρες,
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που γίνονταν παντού.
Εµείς, λοιπόν, θα έπρεπε σήµερα να ζητάµε σήµερα περισσότερο χρόνο και ευρύτερη συζήτηση, πόσω µάλλον τώρα που
έχουµε ευρωεκλογές. Μιλάµε για µια ευρωπαϊκή Οδηγία, για το
κεντρικό θέµα όχι µόνο της χώρας αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης και όλου του ανεπτυγµένου κόσµου. Το πρόβληµα του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα είναι τεράστιο σε όλη την αναπτυγµένη ανθρωπότητα. Είναι τεράστιο ζήτηµα το πρόβληµα που ανεδείχθη το 2008. Δεν θεωρώ και εγώ προφανώς ότι επιλύεται ούτε
µε τη Βασιλεία ΙΙΙ ούτε µε την οδηγία που σήµερα ενσωµατώνουµε.
Να κάνω και µια παρατήρηση; Δεν µας λείπει και εµάς ο προβληµατισµός. Προφανώς.
Βλέπω απέναντί µου τον συνάδελφό µου, κ. Κακλαµάνη. Θυµάµαι ότι ήµασταν µαζί στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ το 2008 στη
Θεσσαλονίκη, ακριβώς µετά την κατάρρευση της Lehman Brothers. Είχα πει τότε –δεν ήταν δικό µου, το είχα διαβάσει- ότι
υπήρχε µια γενικότερη αισιοδοξία σε όλη την ανθρωπότητα ότι
η κατάρρευση της Lehman Brothers µε τον τεράστιο όγκο χρηµάτων που είχε κινητοποιήσει για να µην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα παγκοσµίως, είχε γεννήσει µια µεγάλη ελπίδα: την
ελπίδα της ολικής επαναφοράς του κράτους.
Διαψεύστηκε αυτή η ελπίδα. Και µόνο το γεγονός ότι ενσωµατώνουµε έξι χρόνια µετά µια οδηγία, δείχνει ότι σε αυτήν την διαπάλη, που έτσι κι αλλιώς σε όλη την περίοδο της παγκοσµιοποίησης κατέληγε πάντα υπέρ της αγοράς και σταθερά κατά του
κράτους και κατά των θεσµών, η ισορροπία δεν µετακινήθηκε αισθητά. Και άργησε και δεν µετακινήθηκε πολύ.
Τι θέλω να πω µε αυτό; Δεν λείπει ο προβληµατισµός από πολλές πτέρυγες της Αίθουσας και κυρίως από εµάς τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο µιλώντας για την προοπτική της χώρας
και την συµµετοχή της στην Ευρώπη, το ζήτηµα είναι να είµαστε
και συγκεκριµένοι, χρήσιµοι και αποτελεσµατικοί για τους Έλληνες πολίτες που µας στέλνουν εδώ στη Βουλή. Δεν είναι µόνο οι
διαπιστώσεις που κάνουµε στο Βήµα της Βουλής και ο δηµόσιος
λόγος. Όµως έχουµε υποχρέωση να τα λέµε αυτά, να επισηµαίνουµε κινδύνους, όρια που υπάρχουν σε µια σειρά θεµάτων, να
µη δηµιουργούµε ψεύτικη αισιοδοξία. Άλλο τόσο έχουµε υποχρέωση να δείχνουµε το δρόµο της προσαρµογής για την ουσιαστική προστασία των εθνικών συµφερόντων και τελικά των
συµφερόντων του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το ζήτηµα όλο.
Αυτό είναι το ζήτηµα της εθνικής στρατηγικής.
Προφανώς δεν είναι όλα καλώς γενοµένα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, µιας και έχουµε και ευρωεκλογές. Το ζήτηµα είναι εµείς
πως προσαρµοζόµαστε και πως εναρµονιζόµαστε σ’ αυτό το περιβάλλον. Προφανώς και άργησε και δεν τα λύνει όλα η Βασιλεία
ΙΙΙ. Το ζήτηµα είναι εµείς τι θέλουµε να κάνουµε τις τράπεζές µας.
Και εν προκειµένω, πώς πήγε το πρόγραµµα σωτήριας των ελληνικών τραπεζών, εξυγίανσής τους και ανακεφαλαιοποίησής
τους ειδικότερα.
Όπως είπα, στα τέσσερα χρόνια που πέρασαν και ιδιαίτερα
στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, µια σειρά επιλογές
που ήταν επιβεβληµένες δαιµονοποιήθηκαν. Είπα και νωρίτερα
–το επαναλαµβάνω συνειδητά- ότι το ΠΑΣΟΚ σταυρώθηκε κατά
κυριολεξία για αυτονόητες επιλογές.
Είχαν ή δεν είχαν πρόβληµα οι ελληνικές τράπεζες; Φυσικά και
είχαν.
Μπορούσαν να συνεχίσουν όπως ήταν οι ελληνικές τράπεζες;
Προφανώς όχι. Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη µε τις τράπεζες
πρακτικά κλειστές και αναφέροµαι στο γεγονός ότι εδώ κι έξι
χρόνια δανείζουν σε ελάχιστους και σε αυτούς µε απαγορευτικά
επιτόκια; Όχι. Κάθε συζήτηση για ανάπτυξη εδώ κι έξι χρόνια,
ήταν ουσιαστικά µία συζήτηση θεωρητική, διότι µε κλειστές τράπεζες ανάπτυξη δεν µπορεί να γίνει πουθενά.
Άρα, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η εξυγίανσή
τους έπρεπε να υπάρξει µε απόλυτη προτεραιότητα. Εποµένως,
το µνηµόνιο και ο δανεισµός της χώρας που εµπεριείχε την διάσωση των τραπεζών δεν ήταν κατ’ ανάγκη κακό, όπως ταυτίστηκε
µε ό,τι κακό συµβαίνει σε αυτόν τον τόπο, στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
Το ελληνικό πρόγραµµα προέβλεπε και προβλέπει 50 δισεκα-
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τοµµύρια για να σταθούν όρθιες οι τράπεζες. Στους τραπεζίτες
τα δώσαµε; Όχι. Σώθηκαν 200 δισεκατοµµύρια καταθέσεις, σήµερα κάπου 180 δισεκατοµµύρια. Είναι στα χέρια των τραπεζιτών
οι τράπεζες; Όχι. Είναι στον έλεγχο του δηµοσίου. Ποια είναι η
αποτίµηση σήµερα των αξιών της συµµετοχής του ελληνικού δηµοσίου;
Μίλησε ο κ. Βορίδης νωρίτερα για 39 δισεκατοµµύρια. Αν
αφαιρέσουµε την αξία των συµµετοχών του δηµοσίου στις τρεις
συστηµικές τράπεζες, το πρόγραµµα διάσωσης µέχρι τώρα έχει
κοστίσει λιγότερο από 13 δισεκατοµµύρια. Ο κόσµος το ’12 πήγε
και ψήφισε στις κάλπες πιστεύοντας ότι δωρίζαµε 50 δισεκατοµµύρια στους τραπεζίτες. Δεν χαρίσαµε σε κανέναν τίποτα.
Η Ελλάδα σήµερα έχει τράπεζες που πατάνε στα πόδια τους,
οι συµµετοχές –ξαναλέω- που έχει το κράτος σήµερα, λογικά, µε
βάση την κίνηση, τη φορά των πραγµάτων, θα ανεβάσουν αξίες.
Δεν έχει δίκιο ο κ. Λαφαζάνης σε αυτό που λέει για τη Eurobank.
Βλέπει το δένδρο και δεν βλέπει το δάσος.
Δεν µπορείτε να δείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, τη συνολική κίνηση προς τα µπρος, τη φορά των
πραγµάτων της ελληνικής οικονοµίας, που θα περιορίσει ακόµα
περισσότερο το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης, τελικά, των
τραπεζών όταν το κράτος απαλλαγεί από τις συµµετοχές πουλώντας τις.
Μια συζήτηση που έχει µεγάλο ενδιαφέρον, είναι αυτή που
αναφέρεται στο δηµόσιο πυλώνα. Ναι, συµφωνούµε κι εµείς ότι
επενδυτικά εργαλεία και µορφές, όπως οι συνεταιριστικές τράπεζες, πρέπει να έχουν ξεχωριστή θέση στη συζήτηση για το νέο
τραπεζικό τοπίο στη χώρα. Προφανώς! Μιλάµε όµως για το µείζον, για το κεντρικό θέµα, για τις συστηµικές τράπεζες.
Το πρόγραµµα που εφαρµόστηκε και το οποίο –επαναλαµβάνω- δαιµονοποιήθηκε έντονα επί τρία, τέσσερα χρόνια, τελικά,
έχει άλλη πορεία. Νοµίζω ότι αυτό δεν κατάλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι
λοιπές αντιµνηµονιακές δυνάµεις, γι’ αυτό και βρίσκεται σε απόλυτο κενό στρατηγικής εν όψει ευρωεκλογών κι απέσυρε από την
ηµερήσια διάταξη τα περί δηµοψηφίσµατος.
Γιατί δεν είχατε υπολογίσει καν ότι κρατήθηκαν τα 11 δισεκατοµµύρια για τις τράπεζες και η συζήτηση περί χρηµατοδοτικού
και δηµοσιονοµικού κενού, είχε άλλους όρους -µπορεί να σας τα
πει ο Υπουργός Οικονοµικών πολύ καλά- δηλαδή ότι η Ελλάδα
από τη µη διοχέτευση των 11 δισεκατοµµυρίων µαζί µε το πλεόνασµα, είχε δύο τεράστια όπλα να διαπραγµατευτεί και να σταθεί
όρθια και να µην πηγαίνει σε υπογραφή ενός τέταρτου µνηµονίου.
Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ότι αυτός ο δρόµος, πλέον, δεν έχει γυρισµό. Εάν είµαστε προσεκτικοί και αν οι Έλληνες πολίτες στις
ευρωεκλογές δεν πάνε γενικώς και αορίστως σε µία κατεύθυνση
χαλαρής ψήφου αλλά στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια, στηρίξουν την κυβερνητική σταθερότητα, στηρίξουν την επιτάχυνση
αυτών που πρέπει να κάνει η χώρα, αυτός ο δρόµος γυρισµό δεν
θα έχει. Θα είναι ένας δρόµος προς την πρόοδο, ένας δρόµος
προς την ανάκαµψη, ένας δρόµος δύσβατος, δύσκολος και πολύχρονος πρέπει να πω, για να εξηγούµαστε, αλλά ένας δρόµος
που µε σιγουριά οδηγεί στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας
και στην οικοδόµηση µιας νέας ευηµερίας για τους Έλληνες πολίτες και κυρίως για τη νέα γενιά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ.
Έλενα Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω πρώτα µε τις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, γιατί
ήσασταν πολύ χαριτωµένος έτσι όπως είπατε πριν ότι θα τις κάνετε δεκτές. Κάνετε δεκτές µόνο τις τροπολογίες των Υπουργείων. Δεν άκουσα να κάνετε δεκτή καµµία τροπολογία κανενός
Βουλευτού, γι’ αυτό γελάσαµε πριν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τις εξετάζουµε.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Το καταλαβαίνω ότι τις εξετάζετε αλλά
µέχρι τώρα δεν µας έχετε δώσει κανένα δείγµα ότι θα τις κάνετε
δεκτές αυτές και όλες τις προηγούµενες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εδώ, όµως, υπάρχει ένα θέµα πολύ σοβαρό µε την τροπολογία
που έχει φέρει ο κ. Μιχελάκης, την οποία, πραγµατικά, δεν θέλω
να την χαρακτηρίσω. Απλά θα πω ότι µέσα στην εκλογική περίοδο, που έχει ήδη ξεκινήσει, έρχεστε και καταργείτε όλους
τους περιορισµούς για τους επικεφαλής των συνδυασµών. Θα
είµαι πολύ συγκεκριµένη. Παραδείγµατος χάριν, έχω µπροστά
µου τον κ. Καπερνάρο και τον κ. Κακλαµάνη. Αυτοί οι δύο επικεφαλής, εφόσον καταργούνται όλοι οι περιορισµοί, θα βγουν στα
κανάλια τόσες φορές όσες, τα συστηµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης θέλουν, που σηµαίνει ότι θα είναι ένα 20%.
Αυτό το λέω σήµερα, θέλω να γράψετε την ηµεροµηνία, για να
είναι στα Πρακτικά και να δούµε αµέσως µετά τις εκλογές, πόσες
φορές θα έχουν βγει οι ευνοούµενοι. Τα κανάλια, δυστυχώς,
έχουν κάποια συγκεκριµένα συµφέροντα και έχουν και κάποιες
συγκεκριµένες κατευθύνσεις και τι γίνεται; Κάνουν πλύση εγκεφάλου προς τα εκεί που τους ενδιαφέρει και τους συµφέρει και
καλά κάνουν. Εσείς, όµως, έρχεστε και φέρνετε µια τροπολογία
µε τον κ. Μιχελάκη, έτσι ώστε να επιτρέψετε αυτό το πράγµα.
Είναι άδικο, είναι το λιγότερο που µπορώ να πω.
Επίσης, θέλω να πω ότι ο κ. Μιχελάκης, έφερε και το νοµοσχέδιο για τους ΟΤΑ, σαράντα πέντε µέρες πριν τις εκλογές µε διάφορες διατάξεις και ρυθµίσεις και δεν περίµενε να έρθει στην
επιτροπή και στην Ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο ολοκληρωµένο.
Ήρθε πάλι πρόχειρο και αποσπασµατικό, ενώ είχε γίνει και µια
ειδική επιτροπή για να δούµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» σε όλο του το
εύρος, τι λάθη έχουν γίνει, να τα διορθώσουµε.
Επίσης, ήρθε άλλο ένα νοµοσχέδιο που αφορά τις ευρωεκλογές –πάλι σαράντα πέντε µέρες πριν τις εκλογές- που άλλαζε τον
εκλογικό τρόπο, που έβαλε τον σταυρό, που απαγόρευε στους
Βουλευτές να είναι υποψήφιοι γιατί υπήρχε κώλυµα απέναντι
στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία η οποία δεν βάζει κώλυµα αλλά βάζει
µόνο το ασυµβίβαστο, που σηµαίνει ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι.
Γιατί δηλαδή ένας δήµαρχος, ένας περιφερειάρχης, ένας Βουλευτής µιας άλλης χώρας να µπορεί να έρθει στην Ελλάδα εάν
και εφόσον το επιθυµεί να γίνει υποψήφιος ευρωβουλευτής και
ένας Έλληνας Βουλευτής δεν µπορεί;
Βγήκαν, βέβαια, τα παπαγαλάκια και είπαν «πολιτική βουλιµία,
τα θέλετε όλα;» Όχι, δεν τα θέλουµε όλα. Θέλουµε να είµαστε
ίσοι µεταξύ ίσων. Οι ευρωβουλευτές, οι δήµαρχοι, οι περιφερειάρχες και όλοι οι υπόλοιποι δηµόσιοι λειτουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να µπορούν να βάλουν στις ευρωεκλογές
υποψηφιότητα και να παραιτηθούν µετά.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι γενικότερα ως συγκυβέρνηση δεν
ακολουθείτε τον Κανονισµό της Βουλής, αδιαφορείτε για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο γενικότερα και έχετε κάνει κουρελόχαρτο
το Σύνταγµα. Οι τροπολογίες δε που έρχονται, είναι τροπολογίες
οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Θα µείνω στο νοµοσχέδιο και στα λόγια σας. Πρώτο µέρος,
2013/36 η ευρωπαϊκή οδηγία. Τι κάνει αυτή; Ενίσχυση του τραπεζικού τοµέα, δίχτυ ασφαλείας για τον καταθέτη - πολίτη, να
καλύψει τις αδυναµίες της Βασιλείας I και ΙΙ, να είναι καλύτερη η
εποπτεία, να υπάρχει χρηµατοπιστωτική επάρκεια, διαφάνεια,
προστασία συµφερόντων των καταθετών και των επενδυτών,
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, προληπτική εποπτεία, να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και
πάνω από όλα να µην επιβαρυνθούν οι φορολογούµενοι για την
εξυγίανση των τραπεζών.
Εδώ πάλι θα πω ότι ήσασταν πάρα πολύ ευγενικός. Μας σφάζετε µε το γάντι.
Μας µιλάτε για φιλική επιχειρηµατικότητα. Τι εννοείτε; Οι τράπεζες δίνουν δάνεια; Υπάρχει ρευστότητα; Προσπαθείτε πραγµατικά να στηρίξετε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Όχι. Ποιες
είναι οι ευεργετικές ρυθµίσεις; Δεν έχουν γίνει ευεργετικές ρυθµίσεις.
Είπε ο κ. Βορίδης πριν για το ρίσκο των τραπεζών. Εδώ θέλω
να ξεκαθαρίσω κάτι. Οι επενδυτές δεν είναι ίδιοι µε τους καταθέτες και οι διευθύνοντες σύµβουλοι, οι διοικητές των τραπεζών
µπορούν να πάρουν όποια ρίσκα θέλουν. Τα ρίσκα, λοιπόν, δεν
µπορούν να τα πληρώνουν οι καταθέτες ούτε οι Έλληνες φορολογούµενοι. Βεβαίως και ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες.
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Όπως είπε και ο κ. Βορίδης, βεβαίως δεν θα θέλαµε να καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα. Όµως, οι Έλληνες φορολογούµενοι είναι αυτοί που πλήρωσαν και οι Έλληνες φορολογούµενοι
θα το πληρώσουν ξανά µέσα από τους φόρους και το δηµόσιο
χρέος.
Αυτό, λοιπόν, τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι δεν υπάρχει καµµία εµπιστοσύνη, γιατί µέχρι σήµερα, µε τη Βασιλεία Ι και τη Βασιλεία
ΙΙ, όπως πολύ σωστά έχει ειπωθεί- λειτουργούσαν οι τράπεζες
αυθαίρετα, παράνοµα και ασύδοτα, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος
που είναι η αρµόδια εποπτική αρχή δεν είχε ποτέ αυτό τοn ρόλο.
Όµως, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε και από την Αντιπολίτευση,
ποιοι είναι οι κανόνες; Πού λογοδοτεί η Τράπεζα της Ελλάδος;
Έτσι αυθαίρετα λειτουργεί; Να σας θυµίσω τα ελληνικά οµόλογα
που πήρε και κούρεψε από τα πανεπιστήµια, από τα νοσοκοµεία,
από τα ταµεία, από τους µικροµολογιούχους; Πού είναι η διαφάνεια, η προστασία των συµφερόντων των καταθετών ή όλων
αυτών που εµπιστεύονται το ελληνικό δηµόσιο, για τα οποία µας
µιλάτε; Τι έκανε τότε η Τράπεζα της Ελλάδος; Αντί να τα κάνει
έντοκα γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου, πήρε τα αποθεµατικά, το ζεστό ρευστό, το έκανε οµόλογα ενώ ήξερε ότι σε δέκα
ηµέρες, σε είκοσι ηµέρες θα κουρευτούν.
Ένα άλλο πολύ σηµαντικό θέµα, είναι αυτό που είπε ο κ. Λαφαζάνης για το άρθρο 168. Ξέρετε, αυτό το άρθρο όντως είναι
µία φωτογραφική διάταξη κι έρχεστε εκ των υστέρων να νοµιµοποιήσετε µία παράνοµη µεταβίβαση. Ξέρετε πολύ καλά ότι η τράπεζα, η οποία πήρε τα κυπριακά καταστήµατα, είναι η τράπεζα η
οποία αγόρασε και το καλό κοµµάτι της Αγροτικής –επίσης ένα
µέγα σκάνδαλο- σε εξευτελιστική τιµή, µαζί µε τα ακίνητά της
που έχουν αποτιµηθεί τουλάχιστον πέντε φορές επάνω –για να
µην πω κι έξι- από το τίµηµα το οποίο καθορίστηκε.
Το χειρότερο, όµως, απ’ όλα, είναι αυτό το οποίο κρύβεται
πίσω από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, που πλέον θα διατεθούν οι µετοχές µε πολύ µικρότερο τίµηµα, έτσι ώστε να µη
µείνει τίποτα στο δηµόσιο και να επιστρέψουν επί της ουσίας οι
µετοχές πίσω στους ιδιοκτήτες, στους ιδιώτες, αυτούς που κατάφεραν να τις πτωχεύσουν.
Μην ξεχνάτε ότι η κ. Ραχήλ Μακρή και ο κ. Καπερνάρος, έχουν
καταθέσει ερώτηση, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τα χρήµατα τα
οποία έφυγαν από τις τράπεζες ξαφνικά και εµφανίστηκαν σε
κάτι θυγατρικές στα νησιά Κεϋµάν.
Όλα αυτά, λοιπόν, δείχνουν ότι δεν υπήρχε διαφάνεια µέχρι
σήµερα και ότι η Τράπεζα της Ελλάδος που δεν έχει κανέναν
έλεγχο, επέτρεψε να λειτουργούν παράνοµα όλες αυτές οι τράπεζες. Η Βασιλεία Ι και η Βασιλεία ΙΙ που έπρεπε να εποπτεύουν,
δεν τηρήθηκαν, έπρεπε βάσει των οδηγίων οι εποπτικές αρχές
και ο νόµος να τηρείται, λέτε ότι δεν ήταν επαρκείς. Μα, αυτό
δεν τηρήθηκε ποτέ. Πώς να είναι επαρκείς;
Έρχεται τώρα, λοιπόν, η Βασιλεία ΙΙΙ και τι λέει επί της ουσίας;
Λέει ότι θα σταµατήσουν να λειτουργούν αυθαίρετα και ασύδοτα
οι τράπεζες θα συµµορφωθούν και η στάθµη του πιστωτικού κινδύνου, θα υπολογίζεται πλέον από τους κινδύνους των δανείων
που χορηγούνται µε βάση το λειτουργικό κίνδυνο αλλά και τον
κίνδυνο της αγοράς.
Γιατί; Διότι έχουν χορηγηθεί –και το ξέρετε πολύ καλά- παράνοµα και µε µεγάλο πιστωτικό κίνδυνο και αυθαίρετα πάρα πολλά
δάνεια, τα οποία µέχρι σήµερα, ξέρουµε πολύ καλά ότι είναι επισφαλή. Ο θεσµικός ρόλος των τραπεζών, ήταν να µπορούν να
έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν και να βοηθούν, έτσι ώστε
το τραπεζικό σύστηµα να είναι βιώσιµο, να µη χρειαστεί να ανακεφαλαιοποιηθεί και να µη χρειαστεί να το σώσουµε από την
πτώχευση. Άρα, λοιπόν, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.
H Βασιλεία ΙΙΙ -που έρχεται σήµερα- ποιος µας εγγυάται ότι θα
επαρκεί και ότι θα έχει τον θεσµικό ρόλο ο οποίος πρέπει να
υπάρχει, έτσι ώστε να µην έχουµε πρόβληµα διαφάνειας ή διαπλοκής;
Η «BLACK ROCK» σε µια έκθεση –την έχουµε ζητήσει από τον
κ. Προβόπουλο και την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά δεν µας την
δίνει, το µάθαµε όµως από διαρροές- λέει ότι όλα τα δάνεια είναι
στον «αέρα». Άρα, λοιπόν, θα µας διασφαλίσει η Τράπεζα της Ελλάδος την εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙΙ τελικά; Γιατί µέχρι σήµερα
δεν εφαρµόσθηκαν οι προηγούµενες οδηγίες;
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Να σας θυµίσω ότι πουλούσαν τα «κόκκινα» δάνεια οι τράπεζες. Θα µου πείτε ότι το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν
είναι το ίδιο πράγµα, όπου πουλήθηκαν ήδη τα δάνεια. Το γνωρίζουµε αυτό. Το έχουν ανακοινώσει. Όµως και η Εθνική Τράπεζα
είπε ότι έχουν έρθει πάρα πολλά funds, τα οποία διαπραγµατεύονται επίσης τα «κόκκινα» δάνεια.
Το κακό, λοιπόν, τραπεζικό σύστηµα, το οποίο µε τη Βασιλεία
Ι και τη Βασιλεία ΙΙ δεν λειτουργούσε, θα έρθει άραγε να λειτουργήσει µε τη Βασιλεία ΙΙΙ; Θα σας θυµίσω ότι οι πολίτες ήρθαν
πρώτοι πριν από το πολιτικό σύστηµα. Επί της ουσίας τι είπαν;
Είπαν «εµείς θα κάνουµε αγωγή». Υπάρχει µια οργάνωση, η
Υπέρβαση, η οποία έκανε αγωγή εκ µέρους πολλών πολιτών απέναντι στα τραπεζικά ιδρύµατα γι’ αυτόν τον λόγο.
Η δική µας η παρέµβαση, η Βουλή, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η συγκυβέρνηση, µιλάει σήµερα για διαφάνεια και για µη
συγκάλυψη, όταν τα πάντα που έχουν γίνει µέχρι σήµερα δεν
ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό που έκανε η Κυβέρνηση,
είναι να συγκαλύπτει τα εγκλήµατα της Τράπεζας της Ελλάδος
και να δίνει ασυλία στους πάντες.
Μην ξεχνάτε τις τροπολογίες που ήρθαν και που δεν καταφέρατε να τις περάσετε. Τρεις φορές ήρθε αυτή η τροπολογία, για
να µπορέσει να έχει –αν θέλετε- άλλοθι το τραπεζικό σύστηµα
για όλες αυτές τις καταγγελίες, οι οποίες είχαν γίνει όσον αφορά
τα «θαλασσοδάνεια» που δίνατε στα κόµµατα –και που δεν θα
πληρωθούν ποτέ- ή σε επιχειρηµατίες, χωρίς εγγυήσεις. Άρα, η
προστασία ποια είναι τελικά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Βασιλεία ΙΙΙ όντως έρχεται επί της ουσίας να βάλει –αν θέλετε- καλύτερες ρυθµίσεις και διατάξεις για την εποπτεία των
τραπεζών, έτσι ώστε το τραπεζικό σύστηµα να λειτουργεί προς
το συµφέρον των πολιτών, που έχει να κάνει µε τα δάνεια και τη
ρευστότητα, την οποία µέχρι σήµερα δεν την έχουµε δει, και έρχεται να διορθώσει αυτά που δεν έγιναν στη Βασιλεία Ι και ΙΙ. Στην
Ελλάδα, δεν έγινε τίποτα απ’ όλα αυτά. Αυτό είναι το χειρότερο
απ’ όλα.
Το µήνυµα που έδωσε η κ. Ραχήλ Μακρή είναι ότι αν είχε γίνει
κάτι θετικό µέχρι σήµερα, βεβαίως να το δούµε. Εδώ, όµως, έρχεστε να φέρετε άλλη µία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία είναι µεν σωστή, όµως στην Ελλάδα δεν έχει ποτέ ασκηθεί
εποπτεία και αυθαίρετα η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει ό,τι θέλει.
Και το µόνο που κάνει η Κυβέρνηση είναι να το συγκαλύπτει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
την κυρία συνάδελφο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Ματθαιόπουλος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πιστεύω ότι όλοι µας
απολαµβάνουµε το δικαίωµα να έχουµε προσωπικές απόψεις
πάνω σε διάφορα ζητήµατα. Όµως, επειδή ο λαός µας δίνει την
εξουσία να αποφασίζουµε για το µέλλον και για την τύχη του, είµαστε υποχρεωµένοι –αν µη τι άλλο- να υποστηρίζουµε µε πράξεις τις απόψεις αυτές.
Θα ήθελα στην αρχή της οµιλίας µου να ανοίξω µια παρένθεση
και να επανέλθω σε ένα ζήτηµα, το οποίο πολύ επιδερµικά συζητήθηκε στην Αίθουσα αυτή και υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι γι’
αυτό. Διότι ο καθένας από τους οµιλητές που αναφέρθηκε σε
αυτό έχει τους λόγους του να µην δοθεί συγκεκριµένη διάσταση
στο θέµα.
Θα ανοίξω, λοιπόν, την παρένθεση του ζητήµατος που προέκυψε για τους υποψηφίους των κοµµάτων στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, της ελληνικής Θράκης. Το κάνω αυτό, διότι
ένας Βουλευτής από τη Νέα Δηµοκρατία προηγουµένως –ο
οποίος απουσιάζει από την Αίθουσα αυτήν τη στιγµή- είπε το
εξής εξοργιστικό, γιατί εξισώνει ανόµοια πράγµατα. Είπε ότι όλοι
στην Αίθουσα αυτή εδώ πέρα αγαπάµε το ίδιο την πατρίδα µας.
Εµείς, λοιπόν, όχι µόνο τηρούµε αποστάσεις από τη δήλωση
αυτή, αλλά ξεκαθαρίζουµε ότι στη Χρυσή Αυγή δεν υπάρχουν
Τούρκοι υποψήφιοι. Στην Χρυσή Αυγή δεν υπάρχουν άνθρωποι
οι οποίοι µιλάνε µε τους «Γκρίζους Λύκους», οι οποίοι µιλάνε ξεκάθαρα και ανοιχτά για απόσχιση της Θράκης, άνθρωποι οι
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οποίοι φωτογραφίζονται κάτω από το πορτρέτο του σφαγέα του
Ελληνισµού, του Κεµάλ Ατατούρκ.
Αυτοί οι υποψήφιοι, όπως τους χαρακτηρίζετε εσείς, συµµετέχουν στα κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του
ΠΑΣΟΚ και του υπόλοιπου κλεπτοκρατικού τόξου.
Σε ό,τι αφορά το Κοµµουνιστικό Κόµµα, δεν ξέρω αν έχει µετακινηθεί από την πάγια θέση του για ανεξάρτητη Μακεδονία και
Θράκη.
Σε ό,τι όµως αφορά την αγάπη για την πατρίδα, εµείς έχουµε
αποδείξει µε πράξεις πόσο την αγαπάµε και έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιος πράγµατι κάνει ό,τι περνά από το χέρι του
για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντά του και ποιος τον εκδικείται
µε τα µνηµόνια, ποιος τον έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση, ποιος
τον έχει οδηγήσει στην απόγνωση.
Άλλωστε, έχουµε ακούσει ότι σε κάποιες µέρες από τώρα θα
έρθει και ο περίφηµος αντιρατσιστικός νόµος. Αν, λοιπόν, εκεί
πέρα αφήσετε απέξω τα εθνικά συµφέροντα και προσβάλετε
ξανά την ιστορική µνήµη –αναφέροµαι σε αυτό το εξοργιστικό
το οποίο επιβεβαιώσατε δυστυχώς, ότι όποιος αρνείται για παράδειγµα το Ολοκαύτωµα εναντίον των Ποντίων δεν θα έχει καµµία κύρωση, αλλά όποιος αρνείται κάποια άλλα ολοκαυτώµατα,
θα οδηγείται στα δικαστήρια- τότε λοιπόν δεν µπορούµε να µιλάµε για αγάπη για την πατρίδα. Μιλάµε για ένα κόµµα ανθελληνικό το οποίο χρησιµοποιεί τη Βουλή, για να διαλύσει έναν
ολόκληρο λαό. Εκτός αν για σας πατρίδα είναι κάτι άλλο, δεν
είναι η Ελλάδα –θα σας πω τυχαία εγώ- είναι ένα κράτος της
Μέσης Ανατολής.
Ας έρθω, όµως, λοιπόν στο παρόν νοµοσχέδιο. Δεν νοµίζω να
υπάρχει µεγαλύτερη χαρά για έναν οπαδό του µνηµονίου να µιλά
για τράπεζες. Είναι το αντικείµενο που κατέχετε πολύ καλά. Και
δεν το λέω ειρωνικά, γιατί αν θυµάµαι καλά, είστε από τους πρώτους ανθρώπους που λέγατε εν καιρώ µνηµονίου, όταν η κρίση
διέλυσε κυριολεκτικά τα πάντα στη χώρα µας, ότι τα πολύτιµα,
περιορισµένα έσοδα που διέθετε η χώρα µας, δεν θα έπρεπε να
πάνε στον εργάτη, στον άνεργο, στον πολύτεκνο, τον τρίτεκνο,
στον άνθρωπο που ψάχνει για δουλειά, αλλά έπρεπε να πάνε στα
τραπεζικά ιδρύµατα µε την αιτιολογία ότι κάτι τέτοιο βοηθούσε
γενικότερα την ελληνική οικονοµία, θα έβγαζε την χώρα από την
κρίση και µε κάποιο µαγικό τρόπο δεν θα χρειαζόταν η Ελλάδα
να πάρει νέα µέτρα.
Ας δούµε, λοιπόν, ποιο είναι το τραπεζικό σύστηµα για το
οποίο µιλάµε σήµερα, ποιες είναι οι κινήσεις που έκανε η ελληνική πολιτεία για τη διάσωση του τραπεζικού συστήµατος και το
πιο βασικό, το ζητούµενο για µας, ποιο ήταν το αντίτιµο που πλήρωσε ο ελληνικός λαός για να σωθούν οι τράπεζες, αν και εδώ
υπάρχει µία αµφισβήτηση ως και προς τον σκοπό τον ίδιο της
νοµοθετικής αυτής πράξης, του παρόντος νοµοσχεδίου, εάν τελικά σώθηκαν οι τράπεζες ή όχι. Διότι απ’ ό,τι διαβάζουµε σε όλα
τα ειδησεογραφικά δίκτυα, εφηµερίδες ή τηλεοράσεις, οι τράπεζες αυτές συνεχώς λειτουργούν παρασιτικά και ζητούν από τα
δηµόσια ταµεία όλο και περισσότερα χρήµατα.
Ας ξεκινήσω, λοιπόν, µε το απλό, την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Δισεκατοµµύρια ευρώ ξοδεύτηκαν από το υστέρηµα
του ελληνικού λαού, για να σωθούν χρεοκοπηµένα ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύµατα. Και εδώ επαναλαµβάνω το ερώτηµα που εγώ ο
ίδιος έχω θέσει στην Βουλή και σε εσάς προσωπικά, ως αρµόδιο
Υπουργό Οικονοµικών: Με ποιο δικαίωµα, για παράδειγµα, γίνεται η διάκριση ανάµεσα στο µαγαζί ενός ιδιώτη επιχειρηµατία
έξω στην ελληνική κοινωνία και στο χρεοκοπηµένο τραπεζικό
ίδρυµα πάλι ενός ιδιώτη το οποίο όµως, ζηµιώνει το δηµόσιο µε
δισεκατοµµύρια ευρώ;
Γιατί ο φορολογούµενος Έλληνας πολίτης για 500 ευρώ χρέος
στην εφορία να κλείσει το µαγαζί του και να µην τον επιδοτήσετε
και ο κάθε µεγαλοτραπεζίτης –και θα δούµε για ποιο λόγο γίνεται
αυτό- όχι µόνο να µη βάζει λουκέτο στην επιχείρησή του, διότι
προσωπική επιχείρησή του είναι, αλλά τον χρηµατοδοτείτε µε δισεκατοµµύρια ευρώ που δεν είναι δικά σας αλλά χρήµατα του
ελληνικού λαού;
Και µας είπατε ότι µε την ανακεφαλαιοποίηση θα σωθούν όλες
οι τράπεζες. Για µας το ζητούµενο είναι ότι, εφόσον ξοδέψατε
δισεκατοµµύρια ευρώ σε αυτές τις τράπεζες, θα έπρεπε να
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υπάρχει ένα αποτέλεσµα το λιγότερο. Αυτό είναι το λογικό. Τι
έγινε από την περίοδο που ξοδέψαµε τα χρήµατα αυτά µέχρι και
σήµερα; Βγήκε η Ελλάδα από το µνηµόνιο; Είδαµε να έρχεται η
περιβόητη ανάπτυξη; Αν µου απαντήσετε για το πλεόνασµα ή για
τα άλλα λογιστικά τερτίπια που έχετε ανακαλύψει, θα σας απαντήσω και πάνω σ’ αυτά. Όλος ο ελληνικός λαός, όµως, γνωρίζει
ότι τα χρήµατα αυτά πήγαν, για να καλύψουν τρύπες. Τα χρήµατα, όµως, αυτά δεν πήγαν µόνο στα χρέη των τραπεζιτών.
Πήγαν στα χρέη των κοµµάτων τα οποία απάλλαξαν από ποινικές
ευθύνες τον οποιονδήποτε έδινε δισεκατοµµύρια στα χρεοκοπηµένα κόµµατά σας. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι, εάν δεν υπήρχε
ο τραπεζίτης να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, για να δώσει δισεκατοµµύρια στα κόµµατά σας, δεν θα είχατε καµµία άλλη πηγή
εσόδων.
Σε ό,τι αφορά το µεγάλο επιχείρηµα ότι θα πρέπει να δείξουµε
πίστη απέναντι στις τράπεζες διότι έχουν καλούς σκοπούς και
µας λέγατε ότι ο καταθέτης θα πρέπει να βάλει τα χρήµατά του
στην τράπεζα γιατί έτσι βοηθά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, ξεχάσατε να πείτε στον ελληνικό λαό ότι κάποιους
µήνες αργότερα βάζατε εσείς οι ίδιοι βόµβα στα θεµέλια της
τραπεζικής πίστης, όταν πήγαινε ο άνθρωπος και έβαζε την
κάρτα, για να κάνει ανάληψη 50 ή 100 ευρώ, και του έλεγαν ότι
δεν υπάρχουν τα χρήµατα αυτά, γιατί τα έχουν κατασχέσει οι
τράπεζες.
Πολλοί είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν κάνει καταγγελίες,
αυτοί που πήγαν να πάρουν το µηνιάτικό τους –όσοι τυχεροί
έχουν τέλος πάντων για να πάρουν µηνιάτικο- στην τράπεζα και
τους έλεγαν ότι τα χρήµατά τους έχουν κατασχεθεί για να καλύψουν τρύπες που δεν είναι δικές τους.
Ένα επιπλέον: είµαστε πλέον βεβαιωµένοι –και το λέµε µετά
λόγου γνώσεως- ότι οι τράπεζες ευθύνονται αποκλειστικά για τη
διάλυση της επιχειρηµατικότητας. Και αυτό είναι πάρα πολύ
απλό και λογικό να ισχύει, διότι η κάθε τράπεζα η οποία επιδιώκει
το κέρδος και τίποτα άλλο θα θέλει να βάλει εµπόδιο στην επιχείρηση του φουκαριάρη, του µεροκαµατιάρη Έλληνα.
Και είναι πολλές οι περιπτώσεις εκείνες –το ξέρετε πολύ καλάπου πήγαινε ο άνθρωπος µε τη φορολογική του ενηµερότητα και
ήξερε ο υπάλληλος ότι σε δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια από
τη στιγµή που θα πήγαινε να τον εξυπηρετήσει, θα του έπαιρνε
η τράπεζα το σπίτι, θα του έπαιρνε το αυτοκίνητο και θα τον οδηγούσε στη φυλακή. Τα νούµερα ξέρουν να τα διαβάζουν πολύ
καλά και οι δείκτες απεδείκνυαν ότι µια µεγάλη µερίδα του ελληνικού λαού θα οδηγούνταν στην καταστροφή, διότι ακριβώς εµπιστεύθηκαν τις τράπεζες.
Την ίδια τύχη είχαν και πολλοί επιχειρηµατίες. Όσοι είχαν την
ατυχία να ανοίξουν –να το πω λαϊκά- παρτίδες µε τις τράπεζες
καταστράφηκαν, διότι η τράπεζα είχε ως αντικειµενικό σκοπό το
εύκολο και γρήγορο κέρδος.
Εις ό,τι αφορά το µεγάλο και µείζον πρόβληµα της φοροδιαφυγής -που µήνες τώρα συζητάµε και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα- τι να πει κανείς για τα αµέτρητα ηλεκτρονικά ίχνη που έχει
αφήσει ο κάθε ένας επιτήδειος που έχει κλέψει χρήµατα του ελληνικού λαού. Ακούω πολλές φορές και σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να λένε ότι δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι διότι υπάρχει
το απόρρητο.
Θα φέρω ένα παράδειγµα. Όταν ήρθε το ΣΔΟΕ να ελέγξει τα
ταµεία του κόµµατος, που το έκανε παράνοµα διότι δεν υπήρχε
κανένας λόγος να το κάνει –όχι ότι φοβόµαστε τίποτα-, απεδείχθη ότι η Χρυσή Αυγή είχε τα οικονοµικά της πεντακάθαρα.
Μπορεί να κάνει το ίδιο, να ελέγξει τις τράπεζες, ποιοι προσωπικά µε ονοµατεπώνυµο ευθύνονται για αυτό το αίσχος της φοροδιαφυγής που έχει ζηµιώσει µε δισεκατοµµύρια το δηµόσιο
ταµείο;
Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες; Ξέρετε πολύ
καλά ότι φυσικά και υπάρχουν. Είναι καταγεγραµµένοι, είναι χιλιάδες τα ονόµατα στην κορυφή των οποίων υπάρχουν και Πρόεδροι κοµµάτων, Υπουργοί, Υφυπουργοί, ξαδέρφια Υπουργών,
συγγενικά πρόσωπα κ.ο.κ.. Άρα, λοιπόν, δεν έχετε κανένα λόγο
να αγγίξετε τα πρόσωπα αυτά, διότι έχετε ποινικές ευθύνες και
εσείς οι ίδιοι ξέρετε πολύ καλά ποιοι έχουν κλέψει.
Και αν πράγµατι υπήρχε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όλοι αυτοί
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θα είχαν καθίσει στο σκαµνί και θα είχαν εκτίσει την ποινή τους.
Διότι µιλάµε για φοροδιαφυγή τέτοιου µεγέθους τη στιγµή που
ο µέσος µισθός για τον όποιο τυχερό δουλεύει είναι περίπου στα
300 µε 400 ευρώ. Είναι όχι µόνο ανήθικο, είναι εξοργιστικό το µέγεθος της ασυλίας που απολαµβάνουν κάποιοι από την πολιτεία
µόνο και µόνο επειδή υπάρχουν κάποια τεχνοκρατικά ή τεχνικά
εµπόδια που δεν µπορούν να οδηγήσουν την υπόθεση της φοροδιαφυγής στην ελληνική δικαιοσύνη.
Εις ό,τι αφορά –και κλείνω µε αυτό- τα περίφηµα νοµοσχέδια
που έχετε φέρει για να εξορθολογίσετε, όπως το λέτε, τα νοµοθετικά πλαίσια, για να εξυγιάνουν τη λειτουργία των τραπεζών ή
για να φέρουν ρυθµίσεις που οι διατάξεις θα είναι τέτοιες που
αύριο µε κάποιο τρόπο ως δια µαγείας θα λυθούν όλα αυτά τα
πολύ σοβαρά προβλήµατα, έχω να κάνω την εξής παρατήρηση:
εάν υπήρχε πολιτική βούληση –πολιτική βούληση σηµαίνει να
θέλω να φέρω τα πράγµατα σε τέτοιο σηµείο που να πληρώσουν
όλοι όσοι αποδεδειγµένα έχουν διαπράξει έγκληµα- τότε ναι, σε
µία µέρα µπορούν να λυθούν τα προβλήµατα αυτά.
Το γεγονός και µόνο ότι έχουµε δει ανθρώπους οι οποίοι µας
κάνουν κήρυγµα για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγµατα
όταν δεν έχουν δουλέψει ούτε µία µέρα στη ζωή τους, όταν
έχουν καταθέσεις σε τράπεζες εντός και εκτός Ελλάδος, τότε
πλέον καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση αυτή γίνεται µόνο και µόνο
για τη δηµιουργία εντυπώσεων.
Άλλοι τζογάρουν στη «J.P MORGAN», άλλοι στη «BLACKROCK», άλλοι έχουν χαρτοφυλάκιο σε τράπεζες του εξωτερικού.
Και αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχουν καµµία εµπιστοσύνη στη
χώρα την οποία θα έπρεπε να υποστηρίξουν οικονοµικά. Και δεν
έχουν λόγο να πράξουν κάτι τέτοιο, είτε διότι δεν νιώθουν Έλληνες, είτε διότι ξέρουν ότι η οικονοµία στην Ελλάδα είναι τόσο
κατεστραµµένη που δεν υπάρχει καµµία απολύτως περίπτωση
να δει ο Έλληνας µια άσπρη µέρα.
Και αυτό δεν το λέω για να σπείρω πανικό στην ελληνική κοινωνία. Όταν βγήκε ο Πρωθυπουργός, για να πανηγυρίσει για
αυτήν τη λογιστική αλχηµεία που λέγεται πρωτογενές πλεόνασµα –και είναι απορροίας άξιο να µιλάµε για πλεόνασµα, όταν η
χώρα µας δεν έχει καν µία παραγωγική δοµή στον πρωτογενή
τοµέα που να δουλεύει αξιοπρεπώς- βγήκε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρµόδιος για θέµατα οικονοµικής
και νοµισµατικής πολιτικής, ο κ. Όλι Ρεν, και είπε ότι όσα λέει ο
Σαµαράς στην Ελλάδα είναι ψέµατα και τίποτα παραπάνω, ότι
στην ουσία πρωτογενές πλεόνασµα της τάξης του 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ –εάν θυµάµαι καλά- δεν υπάρχει.
Και φυσικά αυτό το λέει και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, ο
οποίος βλέπει µέρα µε τη µέρα το εισόδηµά του να µικραίνει,
βλέπει τις συντάξεις να πηγαίνουν σε ποσά που δεν του επιτρέπει
να ζει αξιοπρεπώς και όλα αυτά που αντιµετωπίζουµε όλα αυτά
τα χρόνια από τα µνηµόνια και έπειτα.
Θα κλείσω, λοιπόν, λέγοντας ότι όλα αυτά τα θέµατα που συζητάµε, ναι, πράγµατι είναι σηµαντικά, θα έπρεπε να λυθούν κάποτε, αλλά θα λυθούν όταν θα υπάρχει µια εθνική ηγεσία η οποία
δεν θα φοβηθεί να οδηγήσει τα πράγµατα εκεί που πρέπει, δηλαδή στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία όµως –µια διευκρίνισηθα είναι πράγµατι ανεξάρτητη. Διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, κατόπιν οµολογίας όχι ενός τυχαίου ανθρώπου αλλά ενός ανθρώπου ο οποίος ξέρει τον Πρωθυπουργό –ήταν το δεξί του χέρι- ο
τελευταίος και άλλοι δύο Υπουργοί του, ο Αθανασίου και ο Δένδιας, χρησιµοποίησαν τις δικαστικές αρχές για να διώξουν τη
Χρυσή Αυγή, για να καταστείλουν το νόµιµο πολιτικό της αγώνα.
Εµείς, λοιπόν, δεσµευόµαστε ότι για τις είκοσι µέρες που αποµένουν, µέχρι τη µεγάλη εκλογική µάχη της 18ης Μαΐου, µπορεί
ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι δύο Υπουργοί ή οποιοιδήποτε
άλλοι εµπλεκόµενοι να συνεχίσουν να διαπράττουν αυτά τα εγκλήµατα κατά του Συντάγµατος και του ελληνικού λαού. Αλλά
τότε, από τις 18 Μαΐου και µετά, θα µιλάµε µε άλλους όρους όταν
εσείς θα λογοδοτείτε στον ελληνικό λαό για τα εγκλήµατα που
έχετε διαπράξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό κάνει κάτι
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πάρα πολύ απλό: ενσωµατώνει µία πολύ µεγάλη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εγχώριο δίκαιο, µια οδηγία η οποία έρχεται να συµπληρώσει µια πορεία που έχει ξεκινήσει από το 2008
προκειµένου να αποκτήσει η Ευρώπη αυτό που λέµε µια ενιαία
αρχή, µια ενιαία τραπεζική ένωση, έναν ενιαίο µηχανισµό ελέγχου των τραπεζών.
Εµείς αυτό το νοµοσχέδιο το στηρίζουµε και το στηρίζουµε για
τον εξής απλό λόγο: διότι θεωρούµε ότι η ενσωµάτωση αυτής
της οδηγίας είναι ένα βήµα προς την πορεία ολοκλήρωσης της
Ευρώπης. Είναι ένα µικρό βήµα, κύριε Υπουργέ, ένα βήµα αργό
και βασανιστικό, ένα βήµα που αν είχε γίνει πολύ πιο πριν ίσως
πολλά πράγµατα να είχαν ξεκαθαριστεί σε επίπεδο Ευρώπης και
ίσως να µην µιλούσαµε µε αυτούς τους όρους σήµερα ούτε στην
Ελλάδα ούτε στην Ισπανία ούτε στην Ιρλανδία. Όµως, αυτό το
βήµα γίνεται και µε αυτήν την έννοια εµείς το στηρίζουµε, το ψηφίζουµε.
Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν θα αποστούµε από την κριτική που µπορεί να ασκήσει ο καθένας –και η Δηµοκρατική Αριστερά– απέναντι στη γενική ευρωπαϊκή σύλληψη όσον αφορά
αυτήν την πορεία. Γιατί κενά υπάρχουν στην οδηγία. Αλλά είναι
άλλο να συζητάς σε επίπεδο ευρωπαϊκό για τις επιλογές που
κάνει η Ευρώπη, για τους συσχετισµούς που διαµορφώνουν το
συγκεκριµένο πλαίσιο και άλλο το να εντοπίζουµε αυτές τις ατέλειες ή αυτές τις ανεπάρκειες ως ανεπάρκειες της εγχώριας πολιτικής τάξης, του πολιτικού συστήµατος.
Ας βάλουµε, λοιπόν, µια συγκεκριµένη τάξη στη συζήτησή µας,
προκειµένου να καταλάβουµε περί τίνος πρόκειται. Ποιο είναι το
γενικότερο πλαίσιο; Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι σε λίγες µέρες έχουµε ευρωεκλογές και ότι
αυτή η συζήτηση που κάνουµε πρέπει να ενταχθεί στη γενική πολιτική που επιθυµεί κάθε κόµµα να εισαγάγει, να προβάλει ή να
παλέψει σε επίπεδο Ευρώπης.
Το γενικό πλαίσιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ήταν τράπεζα µε την
έννοια που τη γνωρίζουµε όλοι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ήταν ένας µηχανισµός ο οποίος ήταν εκτός πολιτικού ελέγχου,
ήταν εκτός ελέγχου των πολιτικών οργάνων της Ευρώπης, ήταν
ένας οργανισµός ο οποίος πόρρω απείχε απ’ αυτό που λέµε χαρακτηριστικό οµοσπονδιακής τράπεζας.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν εντελώς διαφορετική η συζήτησή µας εάν πράγµατι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν µια οµοσπονδιακή τράπεζα µε όλη τη σηµασία της
λέξης, όπως παραδείγµατος χάριν είναι η FED των Ηνωµένων
Πολιτειών.
Έτσι, λοιπόν, τίθεται το θέµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και σε αυτό το επίπεδο, γιατί µέχρι τώρα είχαµε µόνο τη νοµισµατική ένωση.
Μετά το 2008, λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η αργή και βασανιστική
πορεία, προκειµένου να καλυφθούν τα κενά όλου του προηγούµενου χρονικού διαστήµατος. Όµως, κύριε Υπουργέ, σε καµµία
περίπτωση –και άκουσα µε πολλή προσοχή την εισήγησή σας και
κυρίως την παρέµβαση που κάνατε- δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
οι τράπεζες είναι εργαλεία. Γιατί ξέρετε τι έχει επικρατήσει στη
γενική αντίληψη ή, εάν θέλετε, στο διάλογο και τον εγχώριο και
τον ευρωπαϊκό; Ότι οι τράπεζες είναι αυθύπαρκτες οντότητες,
ότι τις σώζουµε ακριβώς επειδή είναι τράπεζες, γενικώς και αορίστως, ότι οι τράπεζες πρέπει να σωθούν γιατί είναι ουσιαστικά
κράτος εν κράτει ή διοικούν ή οτιδήποτε άλλο.
Είναι εργαλεία. Και τα εργαλεία έχουν κάποιο σκοπό, κάποιο
στόχο, έχουν κάποιες επιδιώξεις. Οι επιδιώξεις, οι στόχοι και οι
σκοποί αυτοί πρέπει να αξιολογούνται, να εξετάζονται στο κατά
πόσο υλοποιούνται. Γιατί, εάν θεωρήσουµε τις τράπεζες απλώς
και µόνο ως αυθύπαρκτες οντότητες, τότε είµαστε εκτός πλαισίου πολιτικής.
Είπατε κάτι στην παρέµβασή σας, το οποίο θέλω να επεκτείνω,
γιατί δυστυχώς αυτή είναι η κρατούσα αντίληψη σε επίπεδο Ευρώπης, για να µην πω παγκόσµιο. Αναφερθήκατε στον πολύ διάσηµο οικονοµολόγο τον κ. Σόλοου και είπατε τα τρία στοιχεία
που σας παρουσίασε ως καθοριστικά της ορθής λειτουργίας του
συστήµατος. Αναφερθήκατε στην κοινή λογική, στο ρεαλισµό και
στην ευελιξία.
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Αυτά τα τρία είναι µέθοδοι, προκειµένου να πάµε στο επόµενο
στάδιο, που είναι η αποτελεσµατικότητα. Εγώ δεν είµαι οικονοµολόγος, απλή λογική έχω. Αυτά, όµως, είναι κενό γράµµα και είµαι
βέβαιος ότι ο κ. Σόλοου θα σας το είχε πει προηγουµένως, διότι
όλα αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται και κρίνονται από το στόχο
που έχεις βάλει. Δηλαδή, κοινή λογική, ρεαλισµός και ευελιξία σε
σχέση µε τι; Έχεις θέσει τους στόχους. Και τους στόχους δεν τους
έχει θέσει ο οικονοµολόγος, δεν τους έχετε θέσει εσείς, τους έχει
θέσει η πολιτική ηγεσία, τους έχουν θέσει οι κυβερνήσεις, τα πολιτικά όργανα, οι αιρετοί. Η αξιολόγηση όλων αυτών κρίνεται στο
κατά πόσο ο στόχος που έχεις βάλει, η γενική επιδίωξη, υλοποιείται.
Έχουµε χάσει τη µπάλα όσον αφορά τη συζήτηση πάνω σε
αυτά τα θέµατα, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσµών, των µηχανισµών και, εάν θέλετε, την υλοποίηση των στόχων. Έχει «θολώσει» το όριο της πολιτικής. Επ’ αυτού, λοιπόν, πρέπει να είµαστε
συγκεκριµένοι.
Και σε ποιο επίπεδο, παραδείγµατος χάριν, θα έπρεπε να συζητήσουµε σήµερα; Να συζητήσουµε για το ότι το 19% του χρέους,
στο οποίο αντιστοιχεί η χρηµατοδότηση των τραπεζών, θα πρέπει
να µεταβιβαστεί στους µηχανισµούς της Ευρώπης, να φύγει από
το χρέος µας. Ξέρετε ότι εάν αυτό ήταν στοιχείο της πολιτικής της
Κυβέρνησης και µάλιστα µε έντονο τρόπο ή εάν είχε επιτευχθεί, η
συζήτηση σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα θα ήταν σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, δεν θα ήταν στο επίπεδο που κάνουµε τώρα, στο
κατά πόσο οι τράπεζες ανακεφαλαιώνονται από το αίµα του ελληνικού λαού και ότι αυτό το αίµα θα πρέπει να το προασπίσουµε,
διατηρώντας τις πλειοψηφίες και τις µειοψηφίες στις τράπεζες.
Αυτό, λοιπόν, είναι το πρώτο.
Πάµε τώρα στην πραγµατική οικονοµία, για να δούµε τα εργαλεία. Πρέπει να αναφερθούµε σε κάποια στοιχεία τα οποία είναι
ενδεικτικά. Στις 26 Ιανουαρίου 2014 ο κ. Προβόπουλος πραγµατοποίησε µία αποκαλυπτική οµιλία σε ηµερίδα του ΣΕΒ. Εκεί, λοιπόν, προσδιόρισε µε σαφήνεια την προοπτική λειτουργίας του
τραπεζικού συστήµατος, γενικότερα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Είπε ξεκάθαρα ότι τα τέσσερα προβλήµατα που έχουν
οι τράπεζες είναι ουσιαστικά δυσεπίλυτα. Πρώτον, περιορισµένη
εισροή καταθέσεων. Δεύτερον, µεγάλη απόκλιση µεταξύ καταθέσεων και δανείων.
Τρίτον, η µεγάλη χρηµατοδότηση των τραπεζών από τους ευρωπαϊκούς µηχανισµούς, η µεγαλύτερη από όλες τις άλλες
χώρες. Και τέταρτον, βεβαίως, η εµπιστοσύνη γενικότερα στο πολιτικό κλίµα.
Πρέπει να πούµε και να γνωρίζει κι ο ελληνικός λαός ότι αν δεν
εισρεύσουν άµεσα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ καταθέσεις στις τράπεζες, από αυτές που αποχώρησαν, δεν υπάρχει περίπτωση οι
τράπεζες να επιτελέσουν τον χρηµατοδοτικό ρόλο, τον οποίο είναι
επιφορτισµένες να έχουν. Πρέπει άµεσα να επιστραφούν 40 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όχι µόνο δεν επιστρέφονται 40 δισεκατοµµύρια
ευρώ, αλλά τους τελευταίους δύο ή τρεις µήνες αποσύρθηκαν
άλλα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ από τις καταθέσεις.
Για ποιον λόγο αποσύρθηκαν τα 3 αυτά δισεκατοµµύρια; Γιατί
απλούστατα οι Έλληνες αποσύρουν τις καταθέσεις για να πληρώσουν τους φόρους, οι οποίοι είναι δυσβάσταχτοι. Η κατάσταση,
που επικρατεί µόνο στην Ελλάδα, είναι ότι αυτή τη στιγµή η φορολογία επί των Ελλήνων δεν ανταποκρίνεται σε πραγµατικά εισοδήµατα, σε πραγµατικά κεφάλαια τα οποία διαθέτουν. Έτσι,
λοιπόν, είναι ζήτηµα η συζήτηση για τις τράπεζες, όσον αφορά τη
δυνατότητα τους για χρηµατοδότηση.
Θα θυµίσω συζητήσεις που είχαµε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα,
κι εγώ προσωπικά από αυτό εδώ το Βήµα, όταν επιχειρηµατολογούσαµε, και απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, το τι σηµαίνει το να σταθεροποιήσουµε το τραπεζικό σύστηµα, ότι δεν αφορά µόνο τους
τραπεζίτες, δεν έχει καµµία σχέση µε τους τραπεζίτες ή αφορά
λίγο τους τραπεζίτες, αλλά αφορά την ελληνική οικονοµία, αφορά
τον Έλληνα που αποταµιεύει και τον οποίο πρέπει να προστατεύσουµε.
Είχαµε θέσει κάποια ορόσηµα, είχαµε πει στην αρχή ότι η ανακεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013. Στη συνέχεια θέσαµε άλλο ορόσηµο, περιµέναµε τον έλεγχο της
«BLACKROCK», για να δούµε τελικά πού βρισκόµαστε. Και πάµε
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συνεχώς επί δύο χρόνια από σταθερότητα σε σταθερότητα, προσπαθούµε να σταθεροποιήσουµε το τραπεζικό σύστηµα, προσπαθούµε να το ενισχύσουµε κ.λπ..
Η κατάσταση, όµως, συνεχίζει δυστυχώς να βρίσκεται σε επίπεδο σταθερότητας. Και τι είπε ο κ. Προβόπουλος σε αυτήν την
τοποθέτησή του; Ότι αυτά που γνωρίζετε µέχρι τώρα, ξεχάστε τα,
ότι τα λίγα χρήµατα τα οποία διαθέτουν -αν θα τα διαθέσουν- οι
τράπεζες για χρηµατοδότηση, δυστυχώς θα στραφούν µόνο -είπε,
αόριστα- σε βιώσιµες επιχειρήσεις.
Το ακούει ο άλλος και λέει «Ναι, πράγµατι, σε βιώσιµες επιχειρήσεις πρέπει να απευθυνθούν». Τι είναι βιώσιµη επιχείρηση αυτήν
τη στιγµή στην Ελλάδα; Αυτό το οποίο υπονόησε µάλιστα ο κ.
Προβόπουλος είναι ότι θα στραφούν στις επιχειρήσεις αυτές που
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επέκταση.
Ερώτηση: οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Από το Ταµείο Χρηµατοδότησης, αυτό που συστήθηκε τώρα, µε τα 300 εκατοµµύρια
ευρώ; Μόνο από εκεί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι κι εγώ σύντοµος.
Σύµφωνα µε τον κ. Προβόπουλο καµµία µικροµεσαία επιχείρηση δεν έχει δυνατότητα χρηµατοδότησης πλέον, δεν θα έχει τη
δυνατότητα χρηµατοδότησης. Γιατί; Ποιος αποφασίζει ποιος θα
χρηµατοδοτηθεί;
Διάβαζα σήµερα ότι το µόνο success story -λέει- που συµβαίνει
στην ελληνική οικονοµία είναι το success story των τραπεζών, της
ανακεφαλαιοποίησής τους και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Πιστεύετε αλήθεια ότι µια χώρα µε τέσσερις µόνο τράπεζες
είναι υγιής, διαθέτει υγιή οικονοµία; Σας είπα ότι δεν είµαι οικονοµολόγος, αλλά ο αριθµός των τραπεζών, ο µέσος όρος τραπεζών
που υπάρχουν σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, µε τροµάζει
σε σχέση µε τη χώρα µου. Και ποιος θα κρίνει το κατά πόσο πράγµατι οι τράπεζες αυτές θα λειτουργούν προς το συµφέρον της ελληνικής οικονοµίας;
Θέλω να κλείσω µε δύο απλές θέσεις ή προτάσεις, τις οποίες
µέχρι τώρα δεν έχω ακούσει από κανέναν, ούτε από εσάς ως Κυβέρνηση.
Στην Ιρλανδία που είχε κι εκείνη πρόβληµα τραπεζών και διαχειρίστηκε το θέµα των τραπεζών µε διαφορετικό τρόπο -γιατί είχε
και τη δυνατότητα ή αν θέλετε, διαπραγµατεύτηκε πολύ πιο
ισχυρά από τη χώρα µας- υπάρχει ειδικό γραφείο δευτεροβάθµιας
εξέτασης αιτηµάτων δανειοληπτών. Έρχεται µια τράπεζα και σου
λέει εσένα δεν σε χρηµατοδοτώ. Έχει δυνατότητα ο δανειολήπτης
να προσφύγει στο συγκεκριµένο γραφείο, το οποίο είναι ανεξάρτητο και το οποίο εξετάζει το κατά πόσον εµφιλοχωρεί µεροληψία
στην τράπεζα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση. Αυτός δεν θα µπορούσε να είναι ένας µηχανισµός που να λειτουργεί στη χώρα; Παραδείγµατος χάριν, η ρήτρα όσον αφορά την πώληση των
µετοχών, προκειµένου να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, η αίρεση της µελλοντικής απόδοσης; Δηλαδή εάν µία τράπεζα έχει
µεγαλύτερη απόδοση απ’ αυτή που προβλέπεται ή προϋπολογίζεται, να έχει και την ανταπόδοσή της και το ελληνικό δηµόσιο.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα, κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα τα πείτε στη
συζήτηση επί των άρθρων, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα τα πούµε αύριο και κυρίως για
µια τροπολογία που αφορά τη ΝΕΡΙΤ και τη Δηµόσια Τηλεόραση,
όπου πραγµατικά ευχόµαστε να υπάρξει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το αίτηµά µου προς
εσάς είναι να έρθουν αύριο όλοι οι Υπουργοί, οι οποίοι έχουν καταθέσει συγκεκριµένα τις τροπολογίες να τις υποστηρίξουν,
ούτως ώστε να αιτιολογήσουν τις τροπολογίες αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πιστεύω ότι θα
έρθουν.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Στην τοποθέτησή µου σήµερα θα σταθώ στην ουσία του νοµοσχεδίου, στην αρχή αυτού του νοµοσχεδίου, δηλαδή στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στη Βασιλεία III. Βεβαίως υπάρχει και
µια σειρά άλλων διατάξεων επιµέρους χαρακτήρα, οι οποίες
όµως δεν µπορούν να αναιρέσουν το βασικό γνώρισµα για το τι
θέλει να επιτελέσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Αποτελούν,
όµως, «παιδιά» και τα σκάνδαλα και η προσπάθεια του κράτους
να πουλήσει πολύ φθηνά και να απαλλάξει τις τράπεζες από µια
σειρά φόρους εξαιτίας των συγχωνεύσεων στην προσπάθεια της
εξυγίανσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αποτελούν
δευτερεύοντα χαρακτηριστικά στοιχεία και µάλιστα µια αντιπαράθεση µόνο σ’ αυτά τα δευτερεύοντα στοιχεία αποκρύπτει την
ουσία και τη συµφωνία που έχουν και άλλες δυνάµεις µε τις επιλογές της Κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα.
Θα ξεκινήσω από το εξής ζήτηµα το οποίο απασχόλησε λιγότερο βέβαια τη συζήτηση. Είναι αιτία της κρίσης οι τράπεζες; Δηλαδή ισχύουν οι θεωρίες που ακούστηκαν στο παρελθόν, αλλά
και τώρα ακούγονται, ότι φταίει ο καζινοκαπιταλισµός, ότι έχουµε
να κάνουµε µε µια κρίση της χρηµατιστικοποίησης του καπιταλιστικού συστήµατος -θεωρίες δηλαδή οι οποίες παρουσιάζουν ως
αιτίες της κρίσης ένα χρηµατοπιστωτικό σύστηµα το οποίο είναι
εκτός ελέγχου, ένα χρηµατοπιστωτικό σύστηµα το οποίο είναι
υπερµέγεθες- ότι για την κρίση την οποία βιώνει και η χώρα µας
φταίει το πλασµατικό κεφάλαιο -ένα πλασµατικό κεφάλαιο που
αυτονοµήθηκε από την πραγµατική οικονοµία και µάλιστα αυτό
το πλασµατικό κεφάλαιο οδήγησε σε ασφυξία την πραγµατική
οικονοµία, κάνοντας αυτόν τον ψευδεπίγραφο διαχωρισµό- και
ότι τέλος πάντων φταίει ο ελλιπής έλεγχος και η απορρύθµιση
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος λόγω ακριβώς και της διεθνοποίησής του;
Πίσω απ’ αυτήν τη θεώρηση υπάρχουν µια σειρά πραγµατικοί
στόχοι οι οποίοι προσπαθούν να αποκρυβούν. Πρώτος στόχος
είναι να συσκοτιστεί η πραγµατική αιτία της κρίσης, δηλαδή το
ότι έχουµε να κάνουµε µε µια κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος εξαιτίας της όξυνσης της βασικής αντίθεσης ανάµεσα στο
κεφάλαιο και στην εργασία, µία κρίση δηλαδή υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων και υπερπαραγωγής.
Δεύτερον, µέσα απ’ αυτόν τον τρόπο προσπαθούν κάποιοι να
ευαγγελιστούν µια εναλλακτική δήθεν διαχείριση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, στην οποία εναλλακτική µορφή διαχείρισης ο µεγαλύτερος έλεγχος του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος και η προτεραιότητα που πρέπει να δώσει το αστικό
κράτος στην πραγµατική οικονοµία θα θεραπεύσει δήθεν την οικονοµία από την εµφάνιση των κρίσεων ή θα τις κάνει πιο ανώδυνες.
Από αυτήν την άποψη είναι φανερός και ο στόχος, ότι µέσα
από αυτή τη θεώρηση θέλουν να αποδείξουν ότι δεν ευθύνεται
ο καπιταλισµός και οι νοµοτέλειές του για την κρίση, για την
ανεργία, για την εξαθλίωση, για τους πολέµους και τις δολοφονίες, αλλά ότι ευθύνεται απλά και µόνο η νεοφιλελεύθερη διαχείριση ή ο καζινοκαπιταλισµός. Πρόκειται, δηλαδή, για µία
θεώρηση που αθωώνει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα και αποσκοπεί στη διαιώνιση του συστήµατος.
Όµως, ακόµη και αυτή η συζήτηση είναι άγονη; Εµείς λέµε ότι
δεν είναι άγονη, γιατί εκφράζει πραγµατικά αντιθέσεις. Δηλαδή,
εκφράζει µία σειρά από υπαρκτές αντιθέσεις που είναι βεβαίως
δευτερεύουσες. Δεν εκφράζει, για παράδειγµα, την αντίθεση
ανάµεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, αλλά εκφράζει αντιθέσεις ανάµεσα σε ξεχωριστά συµφέροντα, δηλαδή ανάµεσα σε
ξεχωριστά τµήµατα του κεφαλαίου: από τη µία µεριά στο χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο και από την άλλη, για παράδειγµα, στο
βιοµηχανικό ή το εµπορικό κεφάλαιο.
Μέσα από αυτόν τον τρόπο αυτής της αντίθεσης τι αποκαλύπτεται; Η διαπάλη η οποία υπάρχει ανάµεσα στα ξεχωριστά τµήµατα του κεφαλαίου σχετικά µε τον επιµερισµό των ζηµιών από
την απαξίωση των υπερσυσσωρευµένων πλεονασµατικών κεφαλαίων και δεύτερον, σχετικά µε τη διανοµή της όποιας κοινοτικής
ή κρατικής χρηµατοδοτικής στήριξης στους διάφορους τοµείς
της οικονοµίας, δηλαδή επί της ουσίας στο ποιος θα πάρει µεγαλύτερο κοµµάτι διανοµής της υπεραξίας την οποία συσσω-
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ρεύει το αστικό κράτος ή οι υπερεθνικοί οργανισµοί, όπως είναι
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, είναι µία συζήτηση που σχετίζεται
µε την αντίθεση -και µε τις αντιθέσεις- ανάµεσα στο χρηµατιστικό
κεφάλαιο κάθε χώρας και στη διαπάλη του για τον έλεγχο των
διεθνών αγορών.
Αυτή η συζήτηση ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
Ηνωµένες Πολιτείες από τη µια µεριά είναι αποκαλυπτική και στο
ίδιο το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πορεία της
ευρωπαϊκής τραπεζικής ενοποίησης µε τις σφοδρότατες, για παράδειγµα, αντιθέσεις της Γερµανίας.
Όµως, είναι µία συζήτηση αυτή η οποία είναι ξένη προς τις λαϊκές ανάγκες και την ικανοποίησή τους. Δηλαδή, όποια θέση και
αν πάρουµε, είτε µε το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο είτε µε το
βιοµηχανικό στην αντιπαράθεση αυτή, δεν πρόκειται να αλλάξει
η θέση της λαϊκής οικογένειας, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η
θέση της, δεν πρόκειται τα εξαθλιωµένα λαϊκά στρώµατα και οι
άνεργοι να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις βασικές ανάγκες
τους.
Ρώτησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης το εξής: Δεν ενδιαφέρει αυτό το πράγµα τους
εργαζόµενους; Εµείς λέµε «όχι». Δεν πρέπει να τους ενδιαφέρει.
Δεν πρέπει η αγωνία της εργατικής τάξης και η πάλη την οποία
πρέπει να αναπτύξει το επόµενο χρονικό διάστηµα να µπει κάτω
από ξένες σηµαίες, δηλαδή να ταυτιστεί η πάλη αυτή µε επιµέρους συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών, γιατί επί της ουσίας είτε
επιλέξεις να στρατευθείς µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είτε
επιλέξεις να στρατευθείς µε άλλα τµήµατα του κεφαλαίου, όλα
αυτά µαζί συνασπισµένα και από κοινού θα τσακίσουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, θα επιβάλουν από κοινού µισθούς πείνας στην εργατική τάξη συνολικότερα και εν γένει στα
λαϊκά στρώµατα.
Ταυτόχρονα, αυτή η θεώρηση απολυτοποιεί µε λαθεµένο
τρόπο και µία σειρά πραγµατικές πλευρές του ανεπτυγµένου,
του σύγχρονου καπιταλισµού, ενός καπιταλισµού βεβαίως που
σαπίζει, όπως για παράδειγµα η δυνατότητα των κεφαλαιοκρατών να αποµυζούν υπεραξία που έχει πραγµατοποιηθεί στην
άλλη άκρη του κόσµου από εκεί όπου έχουν την έδρα τους. Αυτό
είναι βεβαίως ένα νοµοτελειακό αποτέλεσµα του σύγχρονου µονοπωλιακού καπιταλισµού. Άλλωστε αυτή είναι και η βάση ύπαρξης του πλασµατικού κεφαλαίου και αυτός ο παρασιτισµός του
πλασµατικού κεφαλαίου δεν αποτελεί εκτροπή από τα φυσιολογικά δεδοµένα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά αντίθετα η
ίδια η φύση του καπιταλισµού οδηγεί στην υπερσυσσώρευση του
κεφαλαίου και στη διόγκωση του πλασµατικού.
Ταυτόχρονα, πλευρές αυτής της αντίληψης είναι και αντιεπιστηµονικές ως θεώρηση, όπως η θεώρηση -για παράδειγµα- της
πιστωτικής ασφυξίας στην πραγµατική οικονοµία. Ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ότι «για παράδειγµα, για εµάς προτεραιότητα θα είναι να ισχυροποιηθεί ο διαµεσολαβητικός ρόλος των
τραπεζών, για να στηρίξουν την πραγµατική οικονοµία». Μα, η
πίστη στον καπιταλισµό ανέκαθεν -όχι µόνο τώρα- επιταχύνει τη
διακλαδική µεταφορά κεφαλαίων. Δηλαδή, συγκεντρώνει αναξιοποίητο κεφάλαιο και το µετατρέπει σε παραγωγικό κεφάλαιο.
Αυτή η διαδικασία προκύπτει αυθόρµητα, γιατί υπάρχει ένα
τµήµα καπιταλιστών κεφαλαιοκρατών που έχουν ένα προσωρινό
πλεονασµατικό κεφάλαιο και υπάρχει και ένα άλλο τµήµα καπιταλιστών που έχει ανάγκες για πρόσθετα κεφάλαια. Άρα, αυτές
οι δύο ανάγκες προσπαθούν να συµβιβαστούν. Άλλωστε, ανέκαθεν η καπιταλιστική ανάπτυξη βασίζεται σε αυτήν την αλληλοσύνδεση, σε αυτήν τη διαµεσολάβηση που κάνει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ανάµεσα στα τµήµατα που είναι πλεονασµατικά
και στα άλλα που υπάρχουν ανάγκες των κεφαλαίων.
Έτσι, λοιπόν, η ασφυξία δεν προκύπτει από την αδυναµία του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αλλά είναι αντανάκλαση της
ίδιας της αδυναµίας του κεφαλαίου να αυτοαυξάνεται. Δεν µπορεί να αυτοαυξηθεί. Δηλαδή, το ότι υπάρχει υπερσυσσωρευµένο
κεφάλαιο είναι ακριβώς αντανάκλαση της ίδιας της κρίσης.
Γιατί, όµως, έρχεται τώρα η Βασιλεία ΙΙΙ; Σε τι αποσκοπεί η Βασιλεία ΙΙΙ! Αποσκοπεί ακριβώς στο να θωρακίσει το ίδιο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και κατά συνέπεια το καπιταλιστικό
σύστηµα. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι όλες αυτές οι αλλαγές στη
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Βασιλεία ΙΙΙ αποτελούν µέρος των γενικότερων συζητήσεων για
την ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος.
Τι θέλει να κάνει η Κυβέρνηση µε τη Βασιλεία ΙΙΙ; Βασικά, τα
ζητήµατα είναι τέσσερα: Πρώτον, να αυστηροποιήσει ακόµη περισσότερο το εποπτικό πλαίσιο. Δεύτερον, να αυξήσει τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών, τα κεφάλαια κινδύνων. Τρίτον, να βάλει
κάποιους περιορισµούς στις αµοιβές των διευθυντικών στελεχών. Και τέταρτον, να έχει µία σειρά κανόνων ρύθµισης σχετικά
µε τη ρευστότητα στην αγορά.
Αυτή η αυστηροποίηση του εποπτικού πλαισίου τι εκφράζει;
Εκφράζει πάνω από όλα την ανάγκη που έχει η ίδια η αστική
τάξη, οι ίδιοι οι καπιταλιστές, για να µπορέσει ρυθµιστικά να αντιµετωπίσει τη µεγάλη διασύνδεση που υπάρχει ανάµεσα στα
χρηµατοπιστωτικά συστήµατα, διασύνδεση που δηµιούργησε η
απελευθέρωση της κίνησης του κεφαλαίου.
Άρα, αυτή η ραγδαία αύξηση του µεγέθους και της πολυπλοκότητας της χρηµαταγοράς υποχρεώνει τα διάφορα ιµπεριαλιστικά οικονοµικά κέντρα να θέσουν κάποιους κανόνες για να
µπορέσουν να προστατεύσουν συνολικά τα συµφέροντά τους.
Και από αυτήν την άποψη εµείς το λέµε καθαρά ότι η όποια προσπάθεια περαιτέρω αυστηροποίησης και ρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που επιβάλλεται από τις τεράστιες
διαστάσεις της διεθνοποίησης του κεφαλαίου και της αλληλεπίδρασης των κρίσεων από τη µία χώρα στην άλλη, δεν µπορεί να
απαλείψει την ίδια την εκδήλωση των καπιταλιστικών κρίσεων.
Γιατί η αιτία της κρίσης δεν βρίσκεται στην κυκλοφορία του κεφαλαίου αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της καπιταλιστικής παραγωγής.
Εκτός από το να θωρακίσει, να σταθεροποιήσει, να προστατεύσει τις ανησυχίες των ιµπεριαλιστικών κέντρων, ένα δεύτερο
στοιχείο που επιδιώκει η Κυβέρνηση µέσα από αυτήν τη διαδικασία είναι ακριβώς να επιταχύνει τη διαδικασία συγκέντρωσης και
συγκεντροποίησης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µία διαδικασία η οποία ξεκινάει και από την ανακεφαλαιοποίηση, για παράδειγµα, των ελληνικών τραπεζών, ώστε να συγκεντρωθούν σε
όλο και λιγότερες τράπεζες.
Ταυτόχρονα, όµως, αν υπολογίσουµε ότι τα πρόσθετα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για να µπορέσουν να ικανοποιούνται οι
κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ ξεπερνούν το 1,1 τρισεκατοµµύριο
ευρώ, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι κύµα συγχωνεύσεων θα
υπάρξει στο τραπεζικό σύστηµα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Έτσι λοιπόν, από αυτήν την άποψη -και ολοκληρώνω κύριε
Πρόεδρε- το ερώτηµα το οποίο γεννάται είναι το εξής: Μας
ενδιαφέρει η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος;
Εµείς λέµε καθαρά ότι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δεν είναι
κάτι το οποίο είναι αυτονοµηµένο ή κάτι το οποίο είναι σε ένα
δοκιµαστικό σωλήνα, αλλά αποτελεί την καρδιά του
καπιταλιστικού συστήµατος. Από αυτήν την άποψη, όχι, δεν µας
ενδιαφέρει η σταθερότητα του καπιταλιστικού συστήµατος, µία
σταθερότητα που του επιτρέπει να εκµεταλλεύεται τους
εργαζόµενους και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, να εκµεταλλεύεται
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τον κοινωνικό πλούτο που
παράγει η εργατική τάξη και που του επιτρέπει να φτάνει µέχρι
και σε πολέµους, δηλαδή να δολοφονεί. Δεν µας ενδιαφέρει
αυτό το πράγµα.
Και βεβαίως δεν µπορεί να υπάρξει αντικειµενικά ηθικοποίηση
των τραπεζών. Είναι σαν να λέµε ότι θα γίνει ο καπιταλισµός
ηθικός. Αυτό δεν έγινε ποτέ, αυτή η ουτοπία η οποία ξεκίνησε
από την ίδια την ύπαρξη του καπιταλισµού. Δεν πρόκειται ποτέ
ο καπιταλισµός να γίνει ένας όµορφος κόσµος ηθικός, αγγελικά
πλασµένος. Γιατί ανεξαρτήτως των όποιων διαθέσεων, υπάρχουν
οι οικονοµικοί νόµοι του καπιταλισµού που είναι απαράβατοι και
θεµελιώνουν τον εκµεταλλευτικό του χαρακτήρα. Αυτή η
«σιδερένια φτέρνα», λοιπόν, του καπιταλισµού που τσακίζει τους
λαούς δεν µπορεί να ηθικοποιηθεί ταυτόχρονα.
Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι εβδοµήντα χρόνια πριν ο Μπρεχτ
έγραφε το εξής στην «Όπερα της Πεντάρας»: Είναι προτιµότερο
να ληστεύεις µια τράπεζα από το να ιδρύεις µια τράπεζα. Το
έλεγε ακριβώς γιατί οι τράπεζες δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν
ηθικές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από αυτήν την άποψη αυτό εκφράζει και την αντίφαση που παρουσιάζετε σήµερα ανάµεσα στα λόγια και στις πράξεις. Από τη
µία υπάρχει η διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές που
είναι λόγια για εσωτερική κατανάλωση και από την άλλη υπάρχει
η στάση που έχει σήµερα όσον αφορά το νοµοσχέδιο αυτό. Ψηφίζει, λέει, «παρών» στο νοµοσχέδιο. Δεν τολµά να το καταψηφίσει, ενώ λέει ότι θα ηθικοποιήσει τις τράπεζες. Δεν τολµά να το
καταψηφίσει, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι είναι δεσµευµένος στις
στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίως, δεν µπορεί ποτέ, κύριε Τσακαλώτε, οι τράπεζες να
µετατραπούν σε οργανισµούς και σε δραστηριότητες κοινής
ωφέλειας, εκτός και αν αυτό πρόκειται για µια αντίληψη της Αριστεράς τύπου Coca-cola.
Πού βρίσκεται, λοιπόν, η διέξοδος; Η διέξοδος δεν βρίσκεται
στη σταθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και του
καπιταλισµού, αλλά στην ανατροπή του. Γι’ αυτό ακριβώς απαραίτητη προϋπόθεση σήµερα είναι να συγκεντρωθούν δυνάµεις
για να αποκρούσουν την επίθεση. Αυτές οι δυνάµεις µέσα από
την πάλη για την απόκρουση της αντιλαϊκής επίθεσης θα συµβάλουν στο να ανακουφιστούν τα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Μια τέτοια προσπάθεια ανακούφισης πρέπει να είναι ενταγµένη όχι στο
δρόµο της διαχείρισης αλλά στο δρόµο της ανατροπής του συστήµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να µιλήσω για µια τροπολογία η οποία
δεν σας αφορά σε ό,τι περιγράφεται ως προς την ουσία της, σας
αφορά, όµως, διότι αποδεχθήκατε να µπει στο νοµοσχέδιό σας.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλές φορές έχω διαφωνήσει µαζί σας για την οικονοµική σας πολιτική, ποτέ όµως δεν
αµφισβήτησα την ευγένειά σας και την αξιοπρέπειά σας και ούτε
τα αµφισβητώ.
Απορώ, λοιπόν, πώς δεχθήκατε να µπει αυτή η τροπολογία του
Υπουργείου Εσωτερικών -άσχετη παντελώς και ευθύνη εδώ βεβαίως έχει και ο Πρόεδρος της Βουλής- στο δικό σας νοµοσχέδιο, προκειµένου να διασωθούν υποψήφιοι δήµαρχοι
ευνοούµενοι επίσηµα της Κυβέρνησης και πιο επίσηµα της Νέας
Δηµοκρατίας και κρυφοεπίσηµοι, όπως και στην περίπτωση της
Αθήνας που ο επίσηµος είναι ο κ. Σπηλιωτόπουλος και ο κρυφοεπίσηµος είναι ο κ. Καµίνης. Το δεύτερο άρχισε τώρα να το αντιλαµβάνεται ο κ. Σπηλιωτόπουλος, γι’ αυτό κι έχασε την
ψυχραιµία του και έχει αρχίσει να εκνευρίζεται.
Τι λέει, κύριε Πρόεδρε, αυτή η τροπολογία; Πάω στην αιτιολογική έκθεση: «Εξάλλου, ο εύλογος περιορισµός των εκλογικών
δαπανών αποκλείει την πλειονοψηφία τους –εξαιρετικά ελληνικά!- από τη χρήση και πολλές φορές την κατάχρηση…».
Έχουµε αττική σύνταξη εδώ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Πάµε στο άρθρο. Εκεί αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της ως
άνω προεκλογικής περιόδου των τριάντα ηµερών -ακόµα και µε
την τροποποίηση που έκανε ο κ. Μιχελάκης πριν είκοσι µέρες, η
προεκλογική περίοδος άρχισε στις 18 Απριλίου, σε µισή ώρα
έχουµε 29 Απριλίου και ήδη το 1/3 των τριάντα ηµερών έφυγεκαι προκειµένου οι υποψήφιοι να παρουσιάσουν τα προγράµµατά τους και να τα µάθουν οι πολίτες, αίρεται ο περιορισµός
των δύο εµφανίσεων σε κανάλια πανελλαδικής εµβέλειας και της
µίας σε κανάλι τοπικής εµβέλειας.
Εδώ υπάρχουν υποψήφιοι που είκοσι µέρες προ των εκλογών,
όπως ο κ. Σπηλιωτόπουλος, δεν έχουν παρουσιάσει πρόγραµµα.
Πουθενά δεν το έχει αναφέρει. Αυτός είναι ο λόγος, λοιπόν, που
γίνεται; Δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι µέσω του στραγγαλισµού
των καναλιών -δεν ρίχνω καµµία ευθύνη στους δηµοσιογράφουςσυγκεκριµένοι να βγαίνουν κάθε µέρα και κάποιοι άλλοι να µην
βγουν ποτέ, όπως έχει συµβεί έως τώρα. Και εσείς το δεχτήκατε
αυτό. Ο κ. Μιχελάκης να το βάλει σε νοµοσχέδιο δικό του. Έφερε
δύο νοµοσχέδια. Έπρεπε, δηλαδή, να φτάσουµε στο παρά πέντε,
να καταλάβουν οι επίσηµοι υποψήφιοι ότι δεν θα εκλεγούν ούτε
στην Αθήνα ούτε στον Πειραιά ούτε στη Θεσσαλονίκη και έντροµοι να φέρουν αυτήν την τροπολογία;
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Διότι αυτός είναι ο λόγος ο πραγµατικός. Δεν θα διασωθούν
ούτε µε αυτήν την τροπολογία. Αυτό είναι σίγουρο. Όµως, πώς
είναι δυνατόν ο Γιάννης ο Στουρνάρας να το δέχεται αυτό και να
βάζετε την υπογραφή σας;
Εύχοµαι και ελπίζω ότι θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία για να
δω τους συναδέλφους µου αν θα το δεχθούν αυτό το πράγµα,
ανεξαρτήτως πτέρυγας. Είναι εντοπισµένο καθαρά για τις δηµοτικές εκλογές και «φωτογραφίζει» συγκεκριµένα πρόσωπα. Τι να
κάνουµε; Αν δεν σε θέλει ο πολίτης, δεν εκλέγεσαι. Δεν γλυτώνεις µε τέτοιες «ντροπολογίες» και ως προς την ουσία και ως
προς τη διαδικασία.
Υπάρχει ακόµα χρόνος να την απορρίψετε, κύριε Υπουργέ, και
να µη τη δεχθείτε. Και σε αυτό το σηµείο έχετε ευθύνη. Και σε
αυτό το σηµείο εγώ περιµένω να δω ότι δεν έχω πέσει έξω σε
ό,τι αφορά την ευπρέπειά σας την πολιτική.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ γιατί ολίγον παράτυπα µου
δώσατε τον λόγο καθώς έλειπα την κανονική ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Φωτίου,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα µπω στον πειρασµό να σχολιάσω την τροπολογία που
έφερε ο κύριος Υπουργός. Όµως, ναι, όταν βρίσκεσαι σε πανικό,
µπορείς να κάνεις µεγάλες αθλιότητες!
Όµως, κύριε συνάδελφε, ελπίζω να σας χαροποιεί τουλάχιστον ο πολύ µεγάλος πανικός.
Ας µιλήσουµε, όµως, λιγάκι γι’ αυτό εδώ το νοµοσχέδιο, το
οποίο κάτω από τον τίτλο για τη δραστηριότητα και προληπτική
εποπτεία των τραπεζών, κάτω από αυτή την «κουβερτούλα»,
στην πραγµατικότητα κρύβει και άλλα θέµατα που δεν ανήκουν
σε αυτό το νοµοσχέδιο, που τα έχετε αποσπάσει από άλλα νοµοσχέδια τα οποία βρίσκονται σε διαβούλευση εξπρές αυτήν την
στιγµή. Και τα έχετε αποσπάσει γιατί ακριβώς έτσι ξεκοµµένα
αυτήν την στιγµή -και µιλώ, βεβαίως, για το άρθρο 172 για τον
αιγιαλό- φαίνονται άκακα και αθώα. Αν τα διαβάσετε, όµως, µε
τα υπό διαβούλευση νοµοσχέδια, θα καταλάβετε ακριβώς τι συµβαίνει. Και εξηγούµαι:
Ποιό είναι το νοµοσχέδιο από το οποίο το αποσπάσατε και τι
λέει αυτό το νοµοσχέδιο Αφορά ρυθµίσεις για τον αιγιαλό, την
παραλία καθ’ υπαγόρευση των λόµπι των µεγάλων τουριστικών
επιχειρήσεων. Γιατί Διότι µε το νοµοσχέδιο υπό διαβούλευση –
και δεν είµαι εκτός θέµατος, κύριε Πρόεδρε- καταλύεται η αρχή
της δικαιακής µας παράδοσης από σύστασης του ελληνικού κράτους, που έθετε εκτός συναλλαγής το «κοινόχρηστο κτήµα» κατ’
επιταγή των άρθρων 5 και 24 του Συντάγµατος.
Ποιό είναι στη συγκεκριµένη περίπτωση το «κοινόχρηστο
κτήµα»; Ο αιγιαλός, οι όχθες των λιµνών και ποταµιών, η παράλια
και οι παρόχθιες ζώνες.
Τώρα, όµως, διαχωρίζουµε την παραλία από τον αιγιαλό στον
υπό διαβούλευση νόµο, η οποία θα δηµιουργείται πλέον ύστερα
από ειδική αιτιολογία και πάντα µε διαδικασίες εξπρές από ιδιώτες. Καταλαβαίνετε ότι τα όµορα ξενοδοχεία του αιγιαλού, αν
έχουν προσδοκία κέρδους, προκαταλαµβάνουν τη χάραξη της
παραλίας. Διότι η παραλία δεν είναι δεδοµένη. Χαράσσεται µετά
από αίτηση του ιδιώτη.
Εποµένως, όπως λέει το νοµοσχέδιο, ακίνητα καταγεγραµµένα
ως «παλαιοί αιγιαλοί» και, εποµένως, µέρη της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου, τα οποία δεν είναι άρτια και οικοδοµήσιµα,
µπορούν να µεταβιβάζονται χωρίς διαγωνισµό σε όµορους ιδιοκτήτες. Ακούστε το «όµορους». Το «όµορους» βρίσκεται στο 172
και δεν καταλαβαίνει κανείς τι λέει. Όµορους προς τον αιγιαλό
ιδιοκτήτες. Και µεταβιβάζονται χωρίς διαγωνισµό.
Δεύτερο σηµείο: Επιτρέπει ρητά την επιχωµάτωση -θαυµάστε!- θαλάσσιου χώρου για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που
ασκούν σε όµορη -να πάλι η λέξη «όµορη»- µε τον αιγιαλό έκταση
τουριστική δραστηριότητα. Για κάθε κλίνη που διαθέτει η όµορη
τουριστική µονάδα, µπορούν να επιχωµατωθούν µέχρι πέντε τετραγωνικά θαλάσσιου χώρου. Δηλαδή, για χίλιες κλίνες επιχωΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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µατώνεις πέντε στρέµµατα! Εδώ πρόκειται περί του «στρατηγικού επενδυτή».
Πάµε τώρα στο άρθρο 172, γιατί εκεί κολλάει. Εάν ένα ξενοδοχείο, παρ’ όλα αυτά, δεν είναι όµορο µε τον αιγιαλό, γιατί παρεµβαίνει δηµόσιο κτήµα, τότε γίνεται όµορο µε τον αιγιαλό και
αρχίζουν αυτά τα πλεονεκτήµατα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ψάχνω
δύο µέρες τώρα τι συµβαίνει µε αυτήn την ιστορία. Ναι, πού να
το φανταστεί κανείς!
Άρα, λοιπόν, όχι µόνο του το δίνουµε χωρίς διαγωνισµό το δηµόσιο κτήµα, το ενδιάµεσο, αλλά του δίνουµε και όλα τα άλλα
ωφελήµατα από εκεί και ύστερα που είναι στο υπό διαβούλευση
νοµοσχέδιο που θα έλθει µετά.
Είναι λίγο - πολύ το ίδιο κόλπο που κάνατε µε το νόµο για τη
φορολόγηση και από την άλλη µε τους πλειστηριασµούς. Φέρατε
πρώτα τους πλειστηριασµούς και µετά τη φορολόγηση. Ακριβώς
το ίδιο! Καλά, κολπάκια; Πραγµατικά, δηλαδή, τόσο αστεία είναι
αυτά τα πράγµατα που κάνετε;
Το άρθρο 172, κύριε Υπουργέ, είναι ντροπή, γιατί είναι αποσπασµένο από άλλο νοµικό πράγµα, ακριβώς για να κρύψει τι
πάτε να κάνετε. Εντάξει, κάποια στιγµή όλα τα πράγµατα αποκαλύπτονται.
Δεν θέλω να σας απασχολήσω άλλο. Αυτό ήταν το µόνο που
ήθελα να πω. Βεβαίως, δεν θέλω να πω για τα κολπάκια που πιστεύω ότι κάνετε µε τα πανεπιστηµιακά συγγράµµατα. Σας το
είπα και απάντηση δεν έλαβα. Φοβάµαι ότι µε την εξαίρεση που
κάνετε για τα πανεπιστηµιακά συγγράµµατα σε σχέση µε τα κληροδοτήµατα, ότι εννοείτε πως πια τα ιδρύµατα µπορούν να πληρώνουν εκείνα τα πανεπιστηµιακά συγγράµµατα τα οποία πρέπει
να δίνουν στους φοιτητές. Σας ξαναρώτησα και δεν µου απαντήσατε τίποτα.
Επίσης, σας ξαναείπα όλο αυτό που ανέπτυξε ο κ. Λαφαζάνης,
πάντα µιλώντας για τον ΕΟΜΜΕΧ; Προς τι ο παραλογισµός, η
κεντρική εταιρία να µεταβιβάζει στο Υπουργείο Ανάπτυξης τους
υπαλλήλους της και όχι οι θυγατρικές, να µένουν στον αέρα;
Εν πάση περιπτώσει, ίσως απαντήσετε άλλη στιγµή. Δεν γνωρίζω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση
του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 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 23.35’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τρίτη 29 Απριλίου 2014 και ώρα 18.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Πρόσβαση στη
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/
2007 και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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