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ΰΕ,ΚΙΝΑ κοινωνικό διάλογο για 6 μεγάλα θέματα

ΓΕΦΥΡΑ 
αναζητεί ο Σημίτης

"ε θέση μάχης... ειρηνικά

«Γέφυρα επικοινωνίας με 
τον λα επιζητεί ο Κ.
Σημίτης με την εντολή 
του στον Γιάννο 
Παπαντ ωνίου να 
αρχίσουν σύντομα 
κοινωνικοί ■■■’: άλογοι για 
το ασφαλιστικό, τον 
πληθωρισμό (τιμές- 
αμοιβές) την ανεργία, τη 
φορολ ή μεταρρύθμιση, τη γεωργία και τη ναυτιλία. Η εντολή έρχεται μετά 
τις τε? ε ‘αίες κινητοποιήσεις και αποβλέπει στην ανάδειξη των καίριων 
θεμάτι ν της ελληνικής κοινωνίας αλλά και στη βελτίωση του προφίλ της 
κυβέρνησης. Στο μεταξύ με βάση μελέτη του ΚΕΠΠΕ για στρέβλωση στην 
αγορά ίκεινται μέτρα για συγκράτηση των τιμών.

ίτηαηοθ 
Τί ο ποΙϊ^ ϊθξ

Επικοινων ήστε με την Έ  οη-Ππε"
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Σαββάτο 1 Φεβρο αρίου 1997

Π< \1TIKI1 ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΠΟΡ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΩΝ Κ. ΤΣΟ : ,Γ: ο υ λ ο υ & ΣΓΤ. ΣΤΑΜΟΥ
Σε κοινωνι 1 . ί ■ και διαλόγους διάρκειας 0« προχωρήσει η κυβέρνηση αφενός για να φέρει
στο προσκήν ι 1 ι ν ,.ι προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και να ζητήσει συναινέσεις και 
αφετέρου για ν εξ αΐσει την εικόνα της και τη «δημοφιλία» της, για την οποία κυβερνητικοί 
παράγοντες έκτη ιο 1 ότι είναι χαμηλή τελευταία εξαιτίας των οικονομικών μέτρων και των 
κινητοποιήσει1, εργαζομένων.

Τη σχετική εντο/ ή α τη διεξαγωγή κοινωνικών διαλόγων στα μεγάλα θέματα έδωσε, σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο π,ή θυπι >ργός Κ. Σημίτης στο\’ υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
ΓιάννοΠαπα, >. ποιος για την κατάρτι τη της πλατφόρμας των συζητήσεων και τη
διεξαγωγή του ' γ ιυ θα συνεργαστεί με τους συναρμόδιους υπουργούς.

Ως πρώτα θέμ ι τ κοινωνικού διαλόγου το οικονομικό επιτελείο -που άρχισε από χθες την 
πυρετώδη προε-'η -ία-αξιολογεί τα έξής:

Το Ασφαλιστικό. τ< ’ Πληθωρισμό, την Ανεργία, τη Φορολογική Μεταρρύθμιση, τη Γεωργία και τη 
Ναυτιλία.

Πλην του Ασ< λόΥ όλα τα υπόλοιπα ζητήματα ήλθαν στο προσκήνιο με τις κινητοποιήσεις
των εργαζομ , . οοτών και των ναυτικών.

Επικοινωνώ : μ ο

Είναι χαρακτη, ■ 
του κοινωνικού

■)
Ο

> και της προσπάθειας για βελτίωση του προφίλ της κυβέρνησης ότι το άνοιγμα
ν-ου ονομάστηκε «γέφυρα επικοινωνίας με το λαό».

Οπωςυποστήριζ 
την κατάλη 
εργαζόμεν 
ζητήματα της η

ηκονομικοί παράγοντες, το ζητούμενο είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για 
’ ό «ον, εάν δηλαδή Οα προκύ\|/ουν δυσμενείς ή επωφελείς ρυθμίσεις για τους 
;β ια από το γεγονός ότι μέσω του διαλόγου θα αναδειχθούν σημαντικά 

'ΐς οινωνίας και θα «αποκτηθούν» και πολιτικές που σήμερα απουσιάζουν.

Καλύτερα ή χ; ι;

Με δεδομένο ότ τολή Σημίτη εδόθη εντελώς πρόσφατα, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν 
από τώρα οι κυ[ > πικ :ς θέσεις και να προβλεφθεί το δυσμενές ή επωφελές των ρυθμίσεων στις 
οποίες θα κατ ον οι κοινωνικοί διάλογοι. Υπάρχουν όμως κάποιες ενδείξεις. Ετσι:

-Για το Α 
του συστήματ 
και με τη γένι., 
παράγων, διάλι 
υπολογισμός τ> 
χαμηλό συντ/έ

κι ίερνητικός στόχος είναι η ενδυνάμωση των Ταμείων και ο εξορθολογισμός 
ιν ι Ύοια τ ; μείωσης των δ πανών και της αύξησης των εσόδων, σύμφωνα 
οηι »σιονομική πολιτική της Σύγκλισης. Αλλά, όπως έλεγε κυβερνητικός 

το Ασφαλιστικό δεν νοείται χωρίς να θιγούν όρια ηλικίας, έτη υπηρεσίας και 
: ίξεων. Από την άλλη, Οα είναι κοινωνικά άδικο να μην ωφεληθούν οι
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-Για τον ΠληΟ ο ισμύ, φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα συνδέσει τη συζήτηση για την επιβράδυνση της 
ανόδου των τιμι ν ! ρειάζεται πληθωρισμός 2% για τη συμμετοχή στη ζώνη του «εύρω») με τους 
μισθούς. Και αυτό ναι δυνατόν να προκαλέσει ένταση λόγω των χαμηλών αυξήσεων. Θα 
υποστηρίξει, όμ >τι η κάθοδος των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων, το σταθερό 
καθεστώς φορολ- ις τους, η «σκληρή» δραχμή, η ανάπτυξη με ρυθμούς 3% και άνω και η 
συγκράτηση τ ιλογίων των ΔΕΚΟ υποχρεώνει και τις επιχειρήσεις σε σταθερότητα τιμών των 
προϊόντων του :

-Για την Ανεργία, 
κυβερνητικού 
σε μεγάλη ηλυ 
ανεργία των ν

χ μέτρα που ελήφθησαν λειτούργησαν μόνο ως «ασπιρίνες», κατά την έκφραση 
ντα. Η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται πρόσθετα μέτρα για όσους απολύονται 

γ. πρόωρη συνταξιοδότηση), ενώ δεν φαίνονται προς το παρόν μέτρα για την 
ποια μάλλον θα αποτελέσει ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης.

-Για τη Φοροί 
δαπανών και ι 
είναι μάλλον - 
σύλληψη του ΦΙ:Λ.

Μεταρρύθμιση, στόχος και πάλι της κυβέρνησης θα είναι η συγκράτηση των 
η των εσόδων. Συνεπώς τα περιθώριά της για φορολογικές ελαφρύνσεις θα 
κτός αν υπάρξουν σημαντικοί πόροι από τη διά μέσου της μηχανοργάνωσης

«Κόπωση'· στ ’α

Αλλωστε προ τεύθυνση αυτή κινείται ήδη η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει
«κόπωση» στα από το φόρο εισοδήματος. Θεωρείται όμως βέβαιο ότι στη μεταρρύθμιση της
φορολογίας 0 ε εί η τιμαριθμοποίηση της κλίμακας και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου.

-Τα προβλήμ: α Γεωργίας και της Ναυτιλίας αναδείχθηκαν κατά τις πρόσφατες, αλλά και
συνεχιζόμενες κι ιποιήσεις. Ο διάλογος για το Αγροτικό άρχισε με το Συμβούλιο Αγροτικής
Πολιτικής. Μι , ) Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή των υπουργών συζητεί τα μέτρα στήριξης 
των νέων αγρ - ' μφωνα με το προσχέδιο νόμου που κατήρτισε το υπουργείο Γεωργίας.

Επικοινωνήστε με την "Ε οη-Ππε"
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