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Η «λυπητερή», 1 μέρα 
μετά τιβ ευρωεκλογε8

Ο υπουργόε 
Οικονομίες 

Γιάννηε 
Παπαθανασίου 

προσπαθεί να 
πείσει τον γνωστό 

υπέρ νεο
φιλελεύθερο 

Ιρλανδό επίτροπο 
Τσάρλι Μακ Κρίβι

«Αποφασιστικά μέτρα» 
υποσχέθηκε η κυβέρ
νηση στα υπόλοιπα 
κράτη της ευρωζώνης 
για τη μείωση του δη
μοσιονομικού ελλείμ
ματος. Θα δώσει λόγο 
μάλιστα για τα μέτρα 
αυτά στις 8 Ιουνίου, 
μία μόνο ημέρα μετά 
τις ευρωεκλογές.

Tns ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ

Τ ότε η Ελλάδα θα 
«εξεταστεί» ξανά 
από τους υπουρ

γούς Οικονομίας της ευρω
ζώνης και από τα κοινοτικά 
όργανα για το πώς θα βρει 
πρόσθετα έσοδα αξίας 3,9 
δισ. ευρώ ώστε να μειώσει 
το έλλειμμα κάτω από το 
3% του ΑΕΠ το 2010.

Αυτό προκύπτει από τις 
επίσημες ανακοινώσεις της 
άτυπης συνόδου των υπουρ
γών Οικονομίας στην Πρά
γα. Γίνεται σαφές ότι η κυ
βέρνηση έχει δώσει από την 
Παρασκευή γραπτώς λόγο 
για σκληρά μέτρα, παρά το 
ότι επιμένει πως θα κρίνει η 
ίδια αν θα χρειαστούν νέα 
μέτρα τον Ιούνιο.

Στο κείμενο όσων αποφά
σισαν την Παρασκευή οι 
υπουργοί Οικονομίας της 
ευρωζώνης, αναφέρεται ρη
τά ότι «για την Ελλάδα το 
ΕυΓο^ουρ επέμεινε ότι η 
χώρα πρέπει να λάβει “απο
φασιστικά μέτρα”, μία θέση 
που μοιράζεται και η ελλη
νική κυβέρνηση. Η δημο
σιονομική και νομισματική 
κατάσταση στην Ελλάδα θα 
συζητηθεί ξανά τον Ιούνιο 
του 2009».

Μάλιστα, η συνάντηση 
των υπουργών Οικονομίας 
έχει προγραμματιστεί για 
τις 8 και 9 Ιουνίου. Η Ελλά
δα δηλαδή θα πρέπει να δη
λώσει τι μέτρα θα λάβει για 
να μειώσει το έλλειμμα μία 
ημέρα μετά τις ευρωεκλογές 
της Κυριακής 7ης Ιουνίου...

θα δούμε πώε 
θα πάμε

Προς το παρόν η επίσημη 
θέση, όπως εκφράστηκε 
από τον αρμόδιο υπουργό 
Οικονομίας Γιάννη Παπα
θανασίου, είναι ότι τον Ιού
νιο «θα δούμε πώς έχουν 
πάει τα μέτρα που έχουμε 
λάβει» και αν υπάρξουν 
αποκλίσεις, τότε θα κάνου
με και διορθωτικές παρεμ
βάσεις.

Η ελληνική πλευρά, όπως 
έγινε γνωστό από τον πρόε

δρο του Επτο^ουρ Ζαν 
Κλοντ Γιουνκέρ, «ανακρίθη- 
κε» κατά τη διάρκεια της συ
νεδρίασης αφού οι ομόλογοι 
υπουργοί Οικονομίας και τα 
κοινοτικά στελέχη ήθελαν 
να μάθουν τα μέτρα που θα 
λάβει.

Οσο για το ύψος των μέ
τρων αυτών, δεν έχει ακόμη 
αποφασιστεί, αφού τα ίδια τα 
κοινοτικά όργανα δεν έχουν 
αποφανθεί πού «έκλεισε» 
στο έλλειμμα του 2008. Αν 
δεχτούν τα ελληνικά στοι

χεία όπως αυτά εστάλησαν 
στο τέλος Μαρτίου, το έλ
λειμμα φτάνει στο 4,4% του 
ΑΕΠ το 2008 και έτσι απαι
τούνται 3,9 δισ. ευρώ πρό
σθετων εσόδων προκειμέ- 
νου να «πέσει» κάτω από το 
3% του ΑΕΠ το 2010.

Το τελικό ύψος του ελ
λείμματος θα ανακοινωθεί 
από την Κομισιόν στις 23 
Απριλίου. Η μείωσή του, 
όπως αποφάσισαν οι υπουρ
γοί, πρέπει να ξεκινήσει από 
φέτος στην Ελλάδα. I

■ ΠΡΙΜ 2% ΣΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ

Αντί αναπτυΕιακό, ράβουν φορολογικό κοστούμι
Του Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ραγδαία πτώση τηε ανάπτυξή 
ράβει... φόρουε. Το οικονομικό 

επιτελείο τηε κυβέρνησηε (Γ. Σου- 
φλιάε, Γ. Παπαθανασίου, Κ. Χατζηδά- 
κηε) έπεσε πιθανότατα έξω στιε προ- 
βλέψειε του για την αύξηση του ΑΕΠ 
το 2009 και, ακολουθώνταε τιε επιτα- 
γέε τηε επιτήρησηε, που επισήμωε από 
την Παρασκευή επέβαλαν οι Βρυξέλ- 
λεε στην ελληνική οικονομία, θα ανα
γκαστεί αμέσωε μετά τιε ευρωεκλογέε 
να αναπληρώσει τα προβλεφθέντα, 
πλην μη μελλούμενα να εισπραχθούν 
έσοδα.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, οι ενδεί- 
ξειε που υπάρχουν για την πορεία του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντοε 
στο πρώτο τρίμηνο του έτουε (το ΑΕΠ 
μετράται από τη Στατιστική Υπηρεσία 
ανά τρίμηνο) είναι άκρωε απογοητευ- 
τικέε. Τόσο που να λέγεται ότι συμπί
πτουν περισσότερο με την προ μηνόε

πρόβλεψη τηε Τράπεζαε τηε Ελλάδοε 
(έγραψε σχετικά η «Ε» για την ψύχραι
μη αντιμετώπισή τηε από τον Γ. Προ- 
Βόπουλο). Η πρόβλεψη αυτή μιλούσε 
για ανάπτυξη -0,3%, γεγονόε που είχε 
«ξεσηκώσει» το οικονομικό επιτελείο. 
Είναι γνωστό ότι το υπουργείο Οικο- 
νομίαε είχε προΒλέψει στο Επικαιρο- 
ποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότηταε 
ρυθμό ανάπτυξηε 1,1%, το 2009, ένα
ντι 0,2% τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε.

Πέσαμε έξω
Η αναφορά του κ. Καραμανλή για 

«αποκλίσειε» στιε προβλέψειε του οι
κονομικού επιτελείου οδηγεί ευθέωε 
στο συμπέρασμα ότι επίκεινται νέα 
φορολογικά μέτρα για να γίνουν οι 
απαραίτητεε «διορθώσειε» στα έσοδα 
του Προϋπολογισμού.

Φαίνεται ότι μία από τιε «συνιστώσεε» 
τηε νέαε κοινοτικήε επιτήρησηε είναι η 
δέσμευση τηε ελληνικήε πλευράε στον 
ανά τρίμηνο έλεγχο των δημόσιων οι-

κονομικών και σε περίπτωση αποκλίσε
ων για νέα μέτρα που θα αποκαθι- 
στούν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Αναλυτέε επισημαίνουν ότι έτσι επι
τείνεται η αβεβαιότητα στην οικονομία 
και στη δραστηριότητα επιχειρήσεων 
και φυσικών προσώπων. Κυρίωε, 
όμωε, αυτό το περιεχόμενο τηε κοινο- 
τικήε επιτήρησηε δημιουργεί για το οι
κονομικό επιτελείο την ανάγκη όχι μό
νο να «εφευρίσκει», πρόσθετουε φό- 
ρουε, αλλά να είναι βέβαιο ότι θα τουε 
εισηράξει.

Διαφορετικά θα επιβάλλει συνεχώε 
φόρουε στον «γάμο του Καραγκιόζη» 
πολύ περισσότερο γιατί η φοροδοτική 
ικανότητα των φορολογουμένων θα 
εξαντλείται.

Ηδη έχει καταγραφεί αρνητική 
εμπειρία.

Ο φόροε επί των ακινήτων (ΕΤΑΚ) 
δεν έχει εισπραχθεί, τα πρόσθετα έσο
δα από περαιώσειε φορολογικών υπο
θέσεων και ρυθμίσειε ληξιπρόθεσμων

χρεών καρκινοβατούν, οφειλόμενοι 
φόροι (εισοδήματοε, ΦΠΑ) δεν κατα
βάλλονται, ενώ δεν καταβάλλονται 
ακόμη και ασφαλιστικέε εισφορέε από 
τουε υπόχρεουε (νέεε ρυθμίσειε δρο
μολογούνται με νομοσχέδιο που κα
τατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή).

Επιδότηση επιτοκίου
Και ενώ η κυβερνητική προσοχή 

επικεντρώνεται στην τήρηση τηε δη- 
μοσιονομικήε πειθαρχίαε, σπασμωδι
κά και πυροσβεστικά λειτουργεί παρα
τηρητήριο κλάδων τηε οικονομίαε 
που δέχονται την επίθεση τηε κρίσηε. 
Ετσι επελέγη η ενίσχυση του κλάδου 
των αυτοκινήτων με τη μείωση του 
φόρου κατά 50%, ενώ μελετάται, σύμ
φωνα με δημοσιογραφικέε πληροφο
ρίεε, η ενίσχυση του κλάδου των κατα
σκευών μέσω επιδότησηε του επιτοκί
ου των στεγαστικών δανείων κατά 2 
μονάδεε.

■ ΑΛΛΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 60
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Ελλείμματα κάτω από το χαλί 
και προειδοποίηση υποβάθμισα
E k t ó s  ελέγχου οδηγούν το 
xpéos του Δημοσίου φανερά 
και κρυφά ελλείμματα.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΤΗ

Οεκτροχιασμός του δημο
σιονομικού ελλείμματος 
στο 4,4% του ΑΕΠ το 

2008, όπως παραδέχτηκε ο 
υπουργός Οικονομίας Γ. Παπαθα
νασίου σε συνδυασμό με τις «λο
γιστικές τακτοποιήσεις» χρεών 
που επιχειρεί η κυβέρνηση της 
Ν.Δ., ακολουθώντας πρακτικές 
που είχε εισαγάγει το ΠΑΣΟΚ,

επαναφέρουν φέτος το δημόσιο 
χρέος της χώρας στα επίπεδα του 
100% τΟυ ΑΕΠ. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, οι πιέσεις που ασκούν οι 
διεθνείς οίκοι προς το Δημόσιο 
γίνονται «ασφυκτικές». Η Fitch 
«απείλησε» ότι ενδέχεται να προ
χωρήσει στην υποβάθμιση της πι- 
οτοληπτικής ικανότητας και των 
προοπτικών της ελληνικής οικο
νομίας.

Η διολίσθηση της ελληνικής οι
κονομίας σε μηδενικούς ρυθμούς 
σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμή
σεις της Τραπέζης της Ελλάδος ή 
ακόμη και αρνητικούς ρυθμούς α

νάπτυξης επιτείνει την κατάσταση, 
καθώς αυξάνονται οι ανάγκες δα
νεισμού για το Δημόσιο. Μέχρι 
στιγμής το Δημόσιο έχει δανειστεί 
«επισήμως» περίπου 37 δισ. ευρώ, 
ενώ οι ανάγκες φαίνεται ότι καθη
μερινώς αυξάνονται. Ετσι, είναι 
πολύ πιθανόν ο στόχος δανεισμού 
των 44 δισ. ευρώ που είχε τεθεί α
πό την πολιτική ηγεσία του υπουρ
γείου Οικονομίας να υπερκαλυ
φθεί τουλάχιστον κατά 5 με 6 δισ. 
ευρώ. Ομως οι υπερβάσεις αυτές 
στο δανεισμό στο πλαίσιο μιας 
«διαφανούς απεικόνισης» θα πρέ
πει να εγγραφούν στο δημόσιο

χρέος, το οποίο σύμφωνα με το δυ
σμενές σενάριο του Προγράμμα
τος Σταθερότητας θα πρέπει να 
διαμορφωθεί φέτος στο 97,2% του 
ΑΕΠ, έναντι 91,4% που προέβλε- 
πε ο προϋπολογισμός του 2009.

Ομως η «υπέρβαση» αυτή του 
χρέους δεν περιλαμβάνει την εξέ
λιξη των αφανών ελλειμμάτων του 
προϋπολογισμού. Ηδη τα «ελλείμ
ματα» αυτά επιβάρυναν το 2008 το 
δημόσιο χρέος κατά 2,6% του ΑΕΠ 
(πρόκειται για την περίφημη προ
σαρμογή ελλείμματος - χρέους, 
δηλαδή την αναντιστοιχία που εμ
φανίζεται στην εξέλιξη των δύο με

γεθών). Φέτος, εν όψει επιτήρη
σης, η χώρα είχε αναλάβει την υ
ποχρέωση η προσαρμογή αυτή να 
μειωθεί στο 1,5%, για να φτάσει το 
0,5% το 2010.

Οι δεσμεύσεις αυτές μάλλον μέ
νουν έωλες, καθώς στην καθημερι
νή διαχείριση ανοίγουν νέα μέτω
πα τα οποία απειλούν την περίφη
μη δημοσιονομική πειθαρχία. Χα
ρακτηριστικό παράδειγμα αποτε
λεί ο τρόπος με τον οποίο επιχει
ρεί η κυβέρνηση να καλύψει τα 
χρέη των νοσοκομείων, ύψους 5 
δισ. ευρώ, προς τους προμηθευτές 
φαρμάκων. Το ποσό θα καλυφθεί 
με εταιρικά ομόλογα που θα εκδώ- 
σει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
με την εγγύηση του Δημοσίου. Με 
εγγύηση του Δημοσίου θα κατα
βληθεί δάνειο 500 εκατ. ευρώ στον 
ΕΛΓΑ -  το οποίο με μαθηματική 
βεβαιότητα θα καταπέσει- για να 
καταβληθούν εισοδηματικές ενι
σχύσεις. I

Γ Το μετέωρο Βήμα της G-20 και οι προτάσεις της επιτροπής Στίγκλιτς
Π αρά τα χαμόγελα και tis θριαμβολογίεε, 

οι ηολιτικέε ηγεσίεε των 20 πιο δυναμι
κών χωρών του πλανήτη έκαναν την περα
σμένη εβδομάδα μόλΐ5 ένα μικρό και μετέω
ρο Βήμα για την υπέρβαση Tns σημερινήε 
Kpions. Η aùvoôos των G-20 στο Λονδίνο θα 
μείνει στην Ιστορία για τρειε λόγουε διαφο- 
ρετικούε από αυτούε για tous onoious συνε- 
κλήθη:
■ Πρώτον, είναι η πρώτη φορά που σημα- 
ντικέε αποφάσεΐ5 για τη διεθνή διακυβέρνη

ση λαμβάνονται 
όχι μόνο από εκ
προσώπου των 
πιο αναπτυγμέ
νων χωρών αλ
λά με τη συμμε
τοχή ηγετών από 
σημαντικέε ανα- 
δυόμενεε οικο- 
νομίεε (Κίνα,
Ινδία, Νότιο
Κορέα, Αργεντι
νή, Βραζιλία, Με
ξικό, Ινδονησία, 

Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Νότιο Αφρι
κή). Η oùvoôos νομιμοποίησε, έτσι, στα μά
τια Tns κοινήε γνώμη5 τη λειτουργία ενόε 
άτυπου διεθνούε διευθυντηρίου παρακά- 
μπτονταε tis υπάρχουσεε αντιπροσωπευτικέε 
δομέε του ΟΗΕ. Αξίζει να τονιστεί η παντελήε 
απουσία του ΟΗΕ από την προετοιμασία Tns 
ouvâvînons όσο και η «εκκωφαντική» απου
σία εκπροσώπων των αναπτυσσόμενων χω
ρών, αν και αρκετέε αποφάσειε ελήφθησαν 
στο όνομά tous.
■ Δεύτερον, η οριστικοποίηση πρόσθετηε 
χρηματοδότησηε συνολικού ύψουε 1,1 τρισ. 
δολαρίων για τρέχοντα δανειακά προγράμ
ματα που αφορούν κυρίωε το Διεθνέε Νομι

σματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα και tis πε- 
ριφερειακέε αναπτυξιακέε τράπεζεε συνδέεται 
με την προώθηση θεσμικών αλλαγών που εί
χαν ήδη προαποφασιστεί από τα μέσα του 
2008. Η διεθνήε χρηματοπιστωτική κρίση 
αποτέλεσε απλώε την αφορμή για επίσπευση 
αποφάσεων που εκκρεμούσαν. Ενα μεγάλο 
τμήμα Tns χρηματοδότησή θα διοχετευθεί 
κυρίωε Otis αναπτυγμένεε και αναδυόμενεε 
οικονομία, όπωε το Μεξικό, που έσπευσαν 
ήδη να κάνουν χρήση των πόρων. Οι πρό- 
σθετεε, νέεε δεσμεύσει, σύμφωνα με εκτιμή
σει, δεν ξεπερνούν τα 100 δισ. δολάρια. Αντί
θετα, οι προϋποθέσει και οι δυνατότητεε των 
φτωχότερων χωρών να συνάψουν νέο δανει
σμό είναι ιδιαίτερα περιορισμένεε.
■ Τρίτον, για πρώτη φορά οι G-20 δεσμεύ
ονται να επεκτείνουν μέτρα εποπτεία5 και 
ελέγχου σε «συστημικά σημαντικά» hedge 
funds, καθώε και σε εταιρείεε πιστοληπτικήε 
αξιολόγησηε, να προωθήσουν παραδεκτά 
όρια Otis αμοιβέε και στα μπόνουε τραπεζι
κών στελεχών και να επιβάλουν κυρώσει σε 
φορολογικούε παραδείσου που δεν συναι- 
νούν στην κοινοποίηση και ανταλλαγή πλη
ροφοριών Βάσει των διεθνών προδιαγρα
φών που θεσπίζει ο ΟΟΣΑ. Η παρακολούθη
ση των εξελίξεων ανατέθηκε στο Forum Χρη- 
ματοπιστωτικήε Σταθερότηταε (FSF), ένα άτυ
πο μέχρι σήμερα γνωμοδοτικό όργανο χω- 
pis αποφασιστικέε ή κυρωτικέε αρμοδιότη- 
τεε, που θα μετεξελιχθεί σε Συμβούλιο Χρη- 
ματοπιστωτικήε Σταθερότηταε (FSB) και θα 
λειτουργήσει με συμμετοχή και των G-20 σε 
στενή συνεργασία με το ΔΝΤ. Το neos το Συμ
βούλιο αυτό θα κατορθώσει να ανταποκριθεί 
στα αυξημένα καθήκοντά του παραμένει 
npos το παρόν άγνωστο.

Ε ίναι σαφέε ότι οι πολιτικέ5 ηγεσίεε των G- 
20, εγκλωβισμένεε είτε σε συντηρητικέ5

V.

ιδεοληψίεε είτε σ' ένα πολιτικά αδιέξοδο 
πλαίσιο διαπραγματεύσεων και κάτω από 
τον σφιχτό εναγκαλισμό κυρίαρχων χρημα
τοπιστωτικών συμφερόντων, αγνόησαν επι
δεικτικά τα αίτια και την έκβαση τηε ίδιαε τηε 
κρίσηε!

Από το κοινό ανακοινωθέν απουσιάζει 
οποιαδήποτε αναφορά σε: 
α) μέτρα εξυγίανσηε και επανάκτηση5 τηε 
φερρεγγυότηταε των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών από τοξικά προϊόντα και αθέμι- 
τεε πρακτικέε
β) ηολιτικέε αντιμετώπισηε τηε Βαθιάε ύφε- 
σηε και των ολέθριων συνεπειών τηε και 
γ) θεσμικέε παρεμβάσειε για τη μακροοικο
νομική σταθερότητα, την ανάπτυξη αλλά και 
τη δημοκρατική εποητεία πάνω στιε αγορέε.

Σε αντιδιαστολή, η επιτροπή Στίγκλιτε, που 
συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα υπό 
την προεδρία του προέδρου τηε Σοσιαλιστι- 
κήε Διεθνούε Γιώργου Παπανδρέου, κατέθε
σε συγκεκριμένεε προτάσειε που οριοθετούν 
στοιχεία μιαε εναλλακτικήε προοδευτικήε 
πρότασηε για υπέρβαση τηε κρίσηε.

Η ανάκτηση τηε φερεγγυότηταε του χρη
ματοπιστωτικού συστήματοε επιβάλλει για 
την επιτροπή την κρατικοποίηση τραπεζών 
αντί τηε αγοράε τοξικών προϊόντων και 
υψηλών επισφαλειών με χρήματα των φο- 
ρολογουμένων, την άμεση επαναδιαπραγ
μάτευση δανείων και την απευθείαε διοχέ
τευση ρευστότηταε στην πραγματική οικο
νομία. Επιβάλλει μεσοπρόθεσμα την επα- 
ναρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών δρα
στηριοτήτων, με θέσπιση νέων αυστηρών 
προτύπων διαφάνεια5 και διοίκησηε, διαρ
κή παρακολούθηση και εποητεία, καθώε και 
διασύνδεση των μπόνουε των διευθυντι
κών στελεχών με τα μακροχρόνια συμφέ
ροντα των μετόχων.

Η αναθέρμανση τηε παγκόσμιαε οικονο- 
μίαε επιβάλλει την προώθηση συντονι

σμένων πολιτικών για διατήρηση και διεύ
ρυνση των θέσεων εργασίαε μέσω προώθη- 
σηε επενδύσεων σε τομείε που σχετίζονται 
με την πράσινη ανάπτυξη, την εκπαίδευση 
και τη βελτίωση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού, πολιτικών στήριξηε και αναδια- 
νομήε του εισοδήματοε και επέκτασηε τηε 
κοινωνικήε ασφάλισηε προε όφελοε των 
ασθενέστερων στρωμάτων και των ανα
πτυσσόμενων χωρών, που αποτελούν και 
την ατμομηχανή τηε ζήτησηε.

Τέλοε, η διαφύλαξη τηε μακροοικονομικήε 
σταθερότηταε αλλά και δημοκρατικήε λει- 
τουργίαε των αγορών επιβάλλει την προώ
θηση μιαε νέαε αρχιτεκτονικήε στην παγκό
σμια διακυβέρνηση, που θα στηρίζεται στη 
δημοκρατική μεταρρύθμιση του ΔΝΤ και τηε 
Διεθνούε Τράπεζαε, αλλά και στη δημιουρ
γία νέων αντιπροσωπευτικών θεσμών, όπωε 
ενόε Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Οργα
νισμού για τη θέσπιση, παρακολούθηση και 
εποητεία ενιαίων κανόνων που θα διέπουν 
τιε χρηματοπιστωτικέε συναλλαγέε.

Αν και τα αποτελέσματα τηε συνόδου των 
ζ-ΙΟ  υπολείπονται σημαντικά των προτάσε
ων αυτών, αισιόδοξο παραμένει το γεγονόε 
ότι αναγνωρίστηκε τόσο η ανεπάρκεια των 
υφιστάμενων θεσμών να αντιμετωπίσουν 
κρίσιμα παγκόσμια προβλήματα όσο και η 
ανάγκη προώθησηε μεγάλων τομών.

Επαφίεται στα κοινωνικά κινήματα και στιε 
ηολιτικέε ηγεσίεε που τα εκφράζουν να εντεί
νουν την πίεση και να αναλάβουν πρωτο- 
Βουλίεε για να τεθεί η διαδικασία τηε παγκο- 
σμιοποίησηε αλλά και η λειτουργία των διε
θνών αγορών υπό δημοκρατικό έλεγχο.

*  Βουλευτής Επικράτειας, πολιτική εκπρόσωπος 
ΠΑΣΟΚ για θέματα Οικονομίας


