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Τα δ ιλήμματα για κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚΤρία σενάρια
τρόμου και ελπίδα $ για ^  
τον γρίφο του χρέουε
Την κατάσταση τηε οικονομίαε και τιε επιλογέε που έχει μπροστά τηε η κυβέρνηση περιέ- 
γραψε στουε βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ ο Ευ. Βενιζέλοε. Στόχοε μαε να κλειδώσουμε τιε απο- 
φάσειε του Ιουλίου, τόνισε ο Γ. Παπανδρέου σε βουλευτέε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Φ. ΓΙΩΤΑΚΗ - Λ. ΓΑΛΑΝΟΣ

Πυξίδα «φυγήε» από τα αδιέ- ξοδατηε οικονομίαε, με ασφα- λείε προτάσειε για τα τρία βασικά σενάρια που παραμένουν ισχυρά στον ορίζοντα, αναζητεί η κυβέρνηση.Το καλό, το κακό και το τρίτο σενάριο τηε «έκπληξηε» για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουε αρχίζει και καλλιεργείται τουλάχιστον στο πεδίο τηε κυβερνητικήε παράταξηε -εκ εί όπου χθεε ο αντιπρόεδροε τηε κυβέρνησηε, Ευάγγελοε Βενιζέλοε, περιέγραψε με ενάργεια την κατάσταση τηε οικονομίαε απευθυνόμε- νοε στουε βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στον διευρυμένο ΚΤΕ Οικονομίαε. Ο κ. Βενιζέλοε, αν και απέφυγε να χρησιμοποιήσει λέξειε που ωε κορυφαίοε κρίκοε τηε κυβέρ- νησηε εκ των πραγμάτων συνήθωε πρέπει να «ξεχνά», προχώρησε στη δευτερολογία του ένα «βήμα» παρακάτω και εξήγησε χωρίε περιστροφέε στουε «πράσινουε» βουλευτέε ποια είναι η κατάσταση, τα αδιέξοδα και οι πιθανέε, αλλά το ίδιο σκληρέε λύ- σειε. Δ εν επιχείρησε να  εξωράΐσει την κατάσταση, αλλά έθεσε, όπωε και ο πρωθυπουργόε νωρίτερα στη συνάντησή του με βουλευτέε, τα διλήμματα για τουε «κολασμένουε» μήνεε που ακολουθούν.
Ζήτησε στήριξηΕγκυρότατεε πληροφορίεε αναφέρουν όη ο υπουργόε Οικονομικών ανέλυσε τρία σενάρια που έχει μπροστά τηε η κυβέρνηση, ζητώνταε από τουε βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ να στηρίξουν το καλύτερο! Το καλύτερο υπό την έννοια ότι θαβρεθεί, κάπωε, κάποτε, πάτοε στο βαρέλι του χρέουε και θα ξεκινήσει έναε νέοε κύκλοε

Τ Α  Σ Ε Ν Α Ρ ΙΑ

■ ΤΟ ΚΑΛΟ. Εφαρμόζεται
το πακέτο των μέτρων και η ΕΕ 
ενεργοποιεί τη συμφωνία τηε 
21ns Ιουλίου
■ ΤΟ ΚΑΚΟ. Η Βουλή δεν ψηφί
ζει τα μέτρα, κίνδυνοε χρεοκοπί- 
αε
■ Η ΕΚΠΛΗΞΗ. Μετά την εφαρ
μογή των μέτρων, «κούρεμα» 
5 0 %  του συνόλου του ελληνικού 
χρέουε

ανάπτυξηε. Το πρώτο σενάριο αφορά τη χωρίε αρνητικέε «εκπλήξειε» εφαρμογή των μέτρων, την ψήφιση τον Οκτώβριο του προϋπολογισμού του Ί  2 και φυσικά την έγκριση από τα εθνικά κοινοβούλια χωρών τηε ΕΕ του ελληνικού «πλάνου» που θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία τηε 21 ηε Ιουλίου.Το δεύτερο πλάνο φέρνει χιονοστιβάδα εξελίξεων, όπου ο «σκηνο- θέτηε» παρακολουθεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα να μην ψηφίζει και τον κίνδυνο τηε χρεοκοπίαε να πλησιάζει με τελεσίδικο τρόπο- εννοείται ότι η 6η δόση, βάσει αυτού του σεναρίου, εξατμίζεται..., Το τρίτο πλάνο είναι αυτό για το οποίο δεν μιλά δημοσίωε η κυβέρνηση, αλλά τουλάχιστοντο ψελλίζουν σπε κυβερνητικέε συνεδριάσειε. Τι συμπεριλαμβάνει; Κατ' αρχάε την εφαρμογή και την ψήφιση των μέτρων και του προϋπολογισμού και μετά διαδικασίεε για μεγαλύτερο «κούρεμα» (η 21 η Ιουλίου «μιλά» για 20%) στο 50%. Αέγεται ότι ο κ. Βενιζέλοε, μιλώνταε χθεε στου^βουλευ- τέε του ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησε ζητώνταε εχεμύθεια  και τονίζονταε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να  ζητεί κάτι που αποτελεί α π ό^ π ση πολλώ ν.

Βουλευτέε που άκουσαντη δευτερο- λογίατου, υποστηρίζουν ότι αντί του 20%, συζητείται ενδεχομένωε διαδικασία υπέρ τηε βιωσιμότηταε του χρέουε (δηλαδή κατά 50%). Τονίζουν μάλιστα ότι ο κ. Βενιζέλοε υπονόησε πωε εάν και εφόσον ψηφιστεί ο προ- ϋπολογισμόε, τότε ανοίγει ο δρόμοε για τη διαδικασία που αφορά την αντιμετώπιση του χρέουε, για την οποία η συζήτηση αν εξελιχθεί άναρχα θα καταστεί επικίνδυνη, τώρα.
ΑστερίσκοιΣε κάθε περίπτωση, οι βουλευτέε άκουσαν, ρώτησαν, πρότειναν και σημείωσαν «φράσειε» που αναπαράγει τιε τελευταίεε μέρεε ο διεθνήε Τύποε. Εβαλαν δε πολλούε αστερί- σκουε σε μια αναφορά του αντιπροέδρου , όπου υπ ο νό ησ ε ξα νά  λτι υπάρχει ένα αρκετά καλύτερο σενάριο, το οποίο δεν έχει (προφανωε) εξασφαλιστεί (αποτελεί απόφαση πολλών...) και προσεγγίζει διέξοδο π .χ . με πρωτογενή πλεονάσματα εντόε του 2012. /Το δίλημμα του... Γολγοθά ή τηε χρεοκοπίαε έθεσε νωρίτερα ο Γ. Παπανδρέου στη συνάντησή του με βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ από Κρήτη καέ Ιόνια, επισημαίνονταε χαρακτηριστικά: «Εχουμε μια ακόμη προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να κλειδώσουμε τιε σημα- ντικέε αποφάσειε του Ιουλίου, παυ μαε δίνουν και ένα νέο πακέτο δια- σωσηε, αλλά και ελαφ ραίνουν το χρέοε γ ια  τον ελ λ η ν ικ ό  λα ό , y iq  όλουε, και επιτέλουε με τιε δικέε μαε; αποφάσειε πηγαίνουμε σε ένα πρω- τογενέε πλεόνασμα».Είναι πασιφανέε ότι ο πρωθυπουργόε εξηγεί στην ουσία τον... τρίτο δρόμο στουε βουλευτέε του διά τηε πλαγίου για τη διέξοδο από την κρίση...

Βροχή ερωτημάτων
ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ: Κριτική

Α ν  ο πρώτοε στόχοε ήταν να αποφευχθούν οι διαρ- ροέε, την απάντηση θα δώσουν οι ίδιοι οι βουλευτέε στη ψ ηφοφορία τηε προσεχούε Τρίτηε για το «χαράτσι» στα ακίνητα.Α ν ο δεύτεροε στόχοε ήταν να αλλάξει το κλίμα στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώε το τοπίο παραμένει «γκρίζο».Και αυτό γιατί οι 60 και πλέον βουλευτέε που συμμετείχαν στη χθεσινή συνεδρίαση του διευρυμένου ΚΤΕ Οικονομικών αμφ ισβήτησαν ανοιχτά την αποτελεσματικότατα τηε τακτι- κήε των αλλεπάλληλω ν επώ- δυνω ν μέτρων, τα οποία καλούνται και πάλι να ψηφίσουν. Δεν δίστασαν, μάλιστα, να πουν σε ένα εσωκομματικό όργανο του ΠΑΣΟΚ όσα έλεγαν και στα «πηγαδάκια» τηε Βουλήε τιε τελευταίεε ημέρεε, για κυβέρνηση εθνικήε σωτηρίαε, ακόμη

και για εκλογέε! Α ν και γνώριζαν πωε θα συναντούσαν σκηνικό αμφισβήτησηε, ο αντιπρό- εδροετηε κυβέρνησηε και δύο υ π ο υ ργοί (Δ. Ρέππαε και Γ. Κουτρουμάνηε) επιχείρησαν ν α  δώ σουν απαντήσειε στη «βροχή» των ερωτημάτων που δέχονταν επί έξι ώρεε. «Δ εν υπάρχει ά λλοε δρ όμ οε, δεν μαε πιστεύει κανείε στην Ευρώπη. .. Η εργασιακή εφεδρεία είναι μικρήε δημοσιονομικήε απόδοσηε τηε τάξεωε των 200 εκατ. ευρώ. Οι δανειστέε μαε ζητούν μετ’ επιτάσεωε την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομ έα ... Ο μέσοε όροε του αφορολόγητου στην Ευρώπη είναι 5.000 ευρώ, δεν μπορούσαμε να  το κρατήσουμε πιο ψηλά» ήταν μερικέε από τιε απαντή- σειε του κ. Βενιζέλου.
Η Β. ΠαπανδρέουΔίνονταε τον τόνο του προβληματισμού, η Βάσω Παπαν-
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ΕπίκλησηΗ δραματική προειδοποίηση του υπουργού Ο ικονομικώ ν ότι η κρίση είναι μπροστά μαε και η επ ίκληση του ... νο- τιοαμερικανικού εφιάλτη («η κρίση θα είναι η Α ργεντινή του 2000») επιβεβαιώ νουν -δυστυχώε για  όλουε μαε- την πλήρη αποτυχία του μ οντέλου που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα για  τη σωτηρία τηε χώ ραε...
Αργεντινή ή... 
Βουλγαρία
Ενάμιση χρόνο τώρα, η 
χώρα βρίσκεται 
εγκλωβισμένη σε μια 
λαίλαπα μέτρων που 
έχουν πλήξειτουε 
μισθωτούε και tous 
συνταξιούχοι^, ενώ οι 
φοροφυγάδεε 
συνεχίζουν 
ανενόχλητοι να 
δρέπουν tous K a p n o û s  

των... κόπων tous. Οι 
θυσίεε, όμωε, oms 
o n o ie s  έχουν 
υποβληθεί τα «συνήθη 
υποζύγια» έχουν πέσει 
στο κενό. Και οι δρόμοι 
που έχουμε μπροστά 
p a s  είναι εξίσου 
εφιαλτικοί: Αν δεν 
γίνουμε Αργεντινή, θα 
γίνουμε Βουλγαρία (ή 
κάτι ακόμη 
χειρότερο...).

Κι η ζωή 
συνεχίζεται ···Παρεμπιπτόντωε, μιλώνταε προχθέε από το βήμα  τηε Βουλήε, ο Ευάγγελοε Βενιζέ- λοε ζήτησε «να κάνουμε ενό ε λεπτού σιγή και να  σκε- φτούμε τι ακριβώε λέμε ο έναε στον ά λλο στη χώρα αυτή κάθε πρωί και κάθε απόγευμα». Δ εν  ξέρουμε πόσοι από την κυβέρνηση θα αντα- ποκριθούν στην έκκλησή του, αλλά γνω ρίζουμε ένα ν που ήδη την αγνόησε - και μάλιστα με πολύ επιδεικτικό τρόπο.Ο λόγο ε για  τον αναπληρω τή υπουργό Ο ικονομ ικώ ν Π α 
ντελή Ο ικ ο ν ό μ ο υ , ο οποί- οε, όταν ρω τήθηκε χθεε αν θα λη φ θ ού ν νέα  μέτρα, απάντησε: «Η ζωή δεν τελειώ νει ποτέ.Συνεπώ ε, οποιοσδήποτε λέει ότι δεν θα πάρει ά λλα  μέτρα, προβλέπει ότι η ζωή θα μ είνει ακίνητη για  πολλά  χρόνια . Κάτι που δεν συμβαίν ε ι ...» .

Αυτά... ούτε στην Αργεντινή δεν 
γίνονται! Ο λόγοε για το ειδι
κό τέλοε στα ακίνητα, το οποίο 
ξεκίνησε ωε έκτακτο μέτρο, αλλά 
(όπωε συμβαίνει συνήθωε σε αυ- 
τέε τιε περιπτώσειε) στην πορεία 
μετατράπηκε σε μόνιμο χαράτσι 
για περισσότερουε από 5 εκατ. 
πολίτεε, οι οποίοι θα πληρώνουν 
εφ ' όρου ζωήε... ενοίκιο στο κρά- 
τοε για το σπίτι τουε! Ετσι, το
τέλοε θα καταβάλλεται το 2011 
και το 2012 μέσω των λογαρια-

σμών τηε ΔΕΗ και, στη συνέχεια, 
μέσω του Ε9 και των φορολογι
κών δηλώσεων, συμπληρώνο- 
νταε με έναν ακόμη κρίκο την... 
ατελείωτη αλυσίδα επιβαρύνσε
ων για τα πολύπαθα ελληνικά 
νοικοκυριά Εντω  μεταξύ, με 
διλήμματα... χρεοκοπίαε και προ
ε ιδοπ ο ιήσει περί μετατροπήε τηε 
Ελλάδαε σε «Αργεντινή του 
2 0 0 0 »  προσπαθεί η κυβέρνηση 
να κατευνάσει τιε οργισμένεε 
αντιδράσειε που προκαλούν στην

κοινωνία (αλλά και στο εσωτερικό 
του ΠΑΣΟΚ) τα νέα, επαχθέστερα 
των προηγούμενων μέτρα Η 
εικόνα αναστάτωσηε συμπληρώ
νεται και από το αλαλούμ που 
έχει ξεσπάσει για το θέμα τηε 
εργασιακήε εφεδρείαε στο Δη
μόσιο, καθώε πολλέε διοικήσειε 
δημοσίων οργανισμών δεν στέλ
νουν στο υπουργείο Οικονομι
κών τιε λίστεε με τα απαιτούμε- 
να στοιχεία για το προσωπικό 
που απασχολούν...

Στιγμιότυ
πο από τη 
χθεσινή 
συνεδρία
ση του 
ΚΤΕ Οικο
νομικών 
του
ΠΑΣΟΚ. Η 
Μιλένα Α- 
ποστολάκη 
στρέφει το 
βλέμμα 
(και τιε ελ- 
πίδεε τηε 
μάλλον...) 
στον Υψι- 
στο!

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Κι η ζωή συνεχίζεται...

0. ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
Εγκλημα xupis 

τιμωρία

Ν. ΑΛΕΥΡΑΣ 
Η δήλωση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εγκλημα
xtopis τιμωρία

«Οι ελεύθεροι επαγγελ- ματίεε κλέβουν μ όνιμ α  το κράτοε», απεφ άνθη ο Θε- 
ό δ ω ρ ο ε Π ά γ κ α λ ο ε, σεσυνέντευξή του που δη- μοσιεύθηκε σε δύο ελβε- τικέε εφ η μ ερίδεε. Εχει απόλυτο δίκιο - α λλά  γιατί το λέει αυτό σε εμάε (και, εν  προκειμένω , στουε Ελβετούε); Π οιοε τουε εμπ όδισ ε, δύο ο λ ό κληρα χρόνια , ν α  πιά- σουν όσουε κ λέβουν το κράτοε, όσουε φ οροδιαφ εύ γ ου ν, όσουε δηλώ ν ο υ ν  εισόδημα  10.000 ευ ρώ, α λλά  έχου ν καταθέ- σειε 1 εκατ. ευρώ; Ποιοε; Τ η ν  α δυναμία  (ή την απροθυμία) τηε κυβέρνη- σηε ν α  αποκαταστήσει τη (στοιχειώδη) φ ορολογική δικαιοσύνη έχου ν πληρώ σει (και συνεχίζου ν να πληρώ νουν) όσοι δεν μ π ορούν ή δεν θ έλουν να  κλέβουν το κράτοε...
Η δήλωση«Κατά την εκτίμησή μου, υπάρχει πλεόνασμα λα ϊκισμού που ακυρώνει κάθε προσπάθεια μεταρρυθ- μιστική, όταν υπάρχει πολιτικό κόστοε. Μέροε σ’ αυτό το πρόβλημα είναι και η κυβέρνηση, η οποία και προεκλογικά και μετεκλογικά, προσπαθώνταε ν α  ισορροπήσει σε δύο βάρκεε, αρνήθηκε να  λά βει τα μέτρα που έπρεπε ν α  λά βει. Π ροεκλογικά έλεγε ό,τι έλεγε, που ήταν εκτόε πραγματικότηταε και έχει ευ θ ύ νη όλη η ηγετική τηε ομάδα εκείνη την περίοδο. Και μετεκλογικά , γιατί προσπαθώνταε ν α  συμβιβάσει όλεε τιε π ροεκλογικέε αστοχίεε και υπερβολέε, προσπάθησε να  κάνει πράγματα που ήταν εκτόε τηε οικο- νομ ικ ή ε πραγματικότηταε εκείνηε τηε περιόδου. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φ ορολογικό νομοσχέδιο».Ο βουλευτήε του ΠΑΣΟΚ 

Ν ά σ ο ε Α λ ευ ρ ά ε, στον ρα διοφ ω νικό σταθμό ΒΗΜΑ ΕΜ.


