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Αφαίμαξη 14 .000 δρχ
8  το α τετράμηνο *88

από τους μισθωτούς

η Μαΐου 
ι αύξηση 
ης ...1ης 
ινουαρίου
. Σημίτης ανακοίνωσε 
ς την εισοδηματική 
ιτική

Με νέες καταλήψεις στα Πανεπιστήμια και την απεργία των εκπαιδευτικών της δημόσιας 
και ιδιωτικής εκπαίδευσης έχει παραλύαει σήμερα ο χώρος της Παιδείας. Στη φωτογραφία 
στιγμιότυπο από τη χτεστνή κατάληψη του αμερικανικού πανεπιστημίου Σόουβ ■ Ιστερν, που 

λειτουργεί στην Κηφισιό. Ρεπορτάζ σελ. 24-25ΣΕΛ. 31-39

Κατακραυγή 
από κόμματα
■συνδικάτα

Αφ α ί μ α ξ η  1 2 -1 4 .ο ο ο  
6 ρ χ . σπό κ ά θ ε  δ η μ ό σ ιο  υ 
π ά λ λ η λ ο  γ ιο  τ ο  π ρ ώ το  

4 μ η ν ο  τ ο υ  1 0 8 8  απ οφ άσ ισ κ  
χ τβ $  η  κ υ β έ ρ ν η σ η  μ€  τ η  νάα ε ι 
σ ο δ η μ α τ ικ ή  τη ς  π ο λ ιτική .

Α πό την 1 Ιανουάριου οι εργα
ζόμενοι θα  πάρουν μόνο τη δ ιορ
θωτική αύξηση (4,5%) για τις απώ 
λείες του 1987 και όχι την Α ΤΑ 
του Ιανουάριου, που έπρεπε να δο
θεί μαζί, με τη διορθωτική. Α υτή θα 

1 η. Μ αΐου.

ΩΡΑ 
7 μ. μ.

ΠΑΟ - Χόνβ€ντ

Κλειστά σχολεία - καταλήψεις

Τελικά.. 
πάνω τα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ c r { 
ΣΤΗ ΣΕΛ. 7 g

Μαώθηκαν οι 
συντελεστές σε 

πολλά είδη
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ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΑ,

ΕΑΕΥ0ΜΡΟΤΥΠΙΑ Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 198? Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 1987 ΕΛΕΥ0ΕΡΟΤΥΙΉΑ

ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖ^ΕΝΟ! ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΑΠΟ 12-14.000 ΔΡΧ. □ ΜΟΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 4,5%

ΑΤΑ
Λ  ΥΘΑΙΡΕΤΗ αφαίμαξη 12.000-14.000 δρχ. από ιό- 

Ι \  &« μτσβτυτό και συνταξιούχο του δημόσιου τομδα 
»»οηοίόόστο« π «υ0*ρνηοη |Μ τη ν* 0  «ισοδηματι,ή 
ποΛιτμΑ και μ« αιτιολογία άπω* η ίδια «πικοΑκΙτοι, να μη» 
«τταβοϋν οι ηληβροιριστικίς πιόσκι  ̂ στ* αρχίς του 
1β88. Την «ιοοβηματική πολιτική του «πόμκνου ίττυς ο- 
ριστικοηοίηο« χθίις το Ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικής (ΑΣΟΠΙ, που συνίδρίασ* υπό την προ*όρια του 
πρωθυπουργού Α νίρ ία  Παπανάρίου και ανακοίνωσα ο 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστας Σημίτης.

Κύριο οτυιχείυ της πολιτι
κής αυτής είναι ότι την Ιη Ια 
νυυαρίυυ 1988 δίνεται μόνο η 
διορθωτική αύνηαη για την α 
τώλεια του 198' που υπολο 
γίζεται σε 4,5% κυι όχι και η 
Α ιΑ  του πρώτου ϊετραμήνυυ 
του 1988, όπως. αντίθετα, προ 
βλέπει το ισχύον ούοτημα τι 
μαριθμικής αναπροσαρμογής 
μισθών και ημερομισθίων.

Η ΑΤΑ αυτή ετεροχρονίζε 
ται και θα καταβληθεί υπολογι 
οτικά την 1η ΜαΓου 1988 μαζί 
με την ΑΤΑ του δεύτερου τε 
τραμήνου (προϋπολογιστικά) 
του 1988.

Την διορθωτική αύξηση του 
4.5% θα πάρουν την 1/1/88 και 
οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 
τουύα. νια τους οποίους. όμως, 
η εισοδηματική πολιτική προ
βλέπει για το 1988 ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
κατευθυντήρια γραμμή των ο 
ποιων θα αποτελέσει η εισοδη
ματική πολιτική του δημόσιου 
τομέα!

Επίσης, οι επιχειρήσεις δύ- 
ναντυι στο τέλος του επόμενου 
έτους να χορηγήσουν στους ερ 
γαζόμενους και πριμ παραγωγι
κότητας.

Ετσι, όλοι οι εργαζόμενοι 
στον ιδιωτικό και δημόσιο το
μέα θα πάρουν την 1/1/88. με 
βάση το διορθωτικό ποσό, αυ 
Ιήσεις οπό 2.700 μέχρι 3:319 
¿PI-

Στο δημόσιο τομέα η ΑΤΑ 
του πρώτου τετράμηνου δεν θα 
δοθεί αναδρομικά για τους μή
νες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 
Μάρτιο και Απρίλιο, αλλά θα ι 
σχύσει και θα καταβληθεί από 
Ιης ΜαΓου.

Ετσι, οι εργαζόμενοι στον 
ευρυτερο δημόσιο τομέα χά 
νουν την ΑΤΑ ενός τετραμι^ 
νου που, σύμφωνα με υπολογι 
σμούς μεταφράζεται σε ποσό 
από 12.000 μέχρι 14.000 δρχ. 
για κάθε μισθωτό ή συνταξιού
χο

Δεύτερο στοιχείο της εισο
δηματικής πολιτικής είναι οτι 
για μηνιαίες αποδοχές μέχρι
60.000 δρχ., του αποτελούν και 
το πσώτο κλιμάκιο τής ΑΤΑ. 
δεν θα αναιρείται για το.ν.υπο 
λογισμό της ΑΤΑ ο εισαγόμε 
νος πληθωρισμός. Αντίθετα, 
για τα επόμενα κλιμάκια των:
75.000 δρχ και τών 100.000 
δρχ. ο εισαγόμενος πληθωρι 
σμός θα upuipcitai.

Κατά τα άλλα, παραμένει τη 
ισγύον σύστημα που προβλέπει 
καταβολή πλήρους ΑΤΑ για το 
κλιμάκιο των 60.000 δρχ. ριπή 
ΑΤΑ ναι το τμήμα απευχώ ν 
από 60.000 75.000 δρχ. και ένα 
τέταρτο της ΑΤΑ για το τμήμα 

(ών από 75.000 1C
δρχ. Για τα επί πλέον των 
100.000 δρχ. ποσά δεν <atu 
βάλλεται ΑΤΑ.

Υπόψη και
οι... απεργίες

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση 
έλαβε υπόψη της, τυχόν απερ 
γιακές κινητοποιήσεις που μπο 
pel να πυροδοτήσει η νέα εισο 
δηματική πολιτική, ο κ. Σημί 
τής απάντησε: «Λάβομε υπόψη 
τις έ*«θυ|Μ*ς των εργαζομένων

Π  Δεν θα 
αφαιρειτσι 
ο εισαγόμενος 
πληθωρισμός 
για μισθούς
μέχρι

0  Ελεύθερες 
διαπραγματεύσεις 
στον ιδιωτικό 
τομέα

και την πιθανότητα των απερ
γιών. αλλά ο πληθωρισμός θί
γει πρώτα τους εργαζόμενους. 
ΓΓ αυτό και κύριο μέλημά μας 
είναι να υποχωρήσουν οι πλη 
θωρκττικές πιέσεις.

Ο υπουργός, παρά τις επίμο 
νες ερωτήσεις των δημοσιογρά1 
ψων, απέφυγε επιμέλώς να δη
μοσιοποιήσει τις προβλέψεις 
της κυβέρνησης για την εξέλι
ξη του πληθωρισμού το 1988

με τπν αιτιολογία ότι κάτι τέ
τοιο θα ενίσχυε τις πληθωριστι 
κές πιέσεις.

Είναι όμως γνωστό ότι η Ε 
πιτροπή της ΕΟΚ. με βάση τα 
στοιχεία που έχει δώσει η ελλη
νική κυβέρνηση, προβλέπει για 
την Ελλάδα το 1988 αύξηση 
του τιμαρίθμου κατά 12%.·

Τι αύξηση 
αψαιρείτοι

Με παραδοχή το ποσοστό 
αυτό, το πρώτο τετρααηνο του 
έτους αναμένεται αύξηση των 
τιμών κατα 3%. Επειδή για το 
πρώτο κλιμάκιο της ΑΤΑ 
(60.000 δρχ.) δεν αφαιρείται ο 
εισαγόμενος πληθωρισμός, το 
ποσό του εισοδήματος που α 
οαιρείται από τους εργαζόμε 
νους με τον ετεροχρονισμό της 
ΑΤΑ είναι:
•  Για αποδοχές 60.000 δρχ. η
ΑΤΑ είναι 5%. Επομένως η α 
πώλεια ανέρχεται σε 3.000 δρχ.
το μήνα kui 12.1 
πρώτο τετράμηνο.
•  Για -------
60.000

!ρχ- to

•  Για τμήμα αποδοχών από 
60Λ00 - 75.000 δρχ. χορηγεί 
ται η μισή ΑΤΑ (2%). Η απώ
λεία ανέρχεται μέχρι 300 δρχ, 
το μήνα και μέχρι Τ.200 δρχ. το :

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας ενώ ανακοινώνει στους δημοσιογράφους τη via  εισοδηματική πολιτική

Προϋπολογισμός 
συνοδεία... Φ Π Α

ΑΠΟ μετατάξεις σημαντικού αριθμού προϊόντων, από υψηλό
τερο συντελεστή ΦΠΑ σε χαμηλότερο, θα συνοδευτώ ο προ
ϋπολογισμός του 1988, «ου κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, 

από τον υπουργό Οικονομικών Δημ. Τοοβόλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρόκειται κυρίως για μετατάξεις 

βιδών πρώτης ανάγκης («.χ. παιδικές τροφές), που σήμερα επιβα
ρύνονται αε συντελεστή ΦΠΑ 18% και θα μεταταγούν στον χημα 
λό συντελεστή ΦΠΑ 6%. , .

, ■ ■
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να αρθούν κατ’ αρ

χήν ορισμένες υπερβολές του νόμου και ταυτόχρονα να λειτουργή
σουν οι μετατάξεις προς την κατεύθυνση συγκρότησης των τιμών.

Οσον αφορά το ύψος τού γενικού προϋπολογισμού του 1988, 
πληροφορίες αναφέρουν ύί» προσεγγίζει τα 3 τρ«σ. δρχ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις ί- . 
δίες πληροφορίες, θα ανέλθουν στο ποσο των 2 τρίο. 600 δισ. 8ρχ.

Τα φορολογικά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού προϋπο
λογίζονται σε 2 τρία. 150 δισ. δρχ.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ορίστηκε σε 370-375
δισ. δρχ.

Με ράση τα 
προσεγγίσει τα

napaπάνω, τ 
900 δισ. ορ;

το έλλειμμα του Δημόσιου Τομέα θα

τετράμηνο, Ετσι, γι' υποδοχές 
μέχρι 75.000 δρχ. η ;σι>νολική 
απώλεια είναι μέχρι 13.200
δρχ. το τετράμηνο.
•  Για τμήμα υποδοχών uno 
75.000- 100.000 δρχ. χορηγεί
ται το ένα τέταρτο της ΑΤΑ 
(1%). Η απώλεια είναι μέχρι 
250 δρχ. το μήνα και μέχρι 
1.000 δρχ. το τετράμηνο, Η σι>

νολική απώλεια γΓ υποδοχές 
μέχρι 100.000 ανέρχεται μέχρι 
14.200 δρχ. το τετράμηνο.

Πάντως, ο κ. Σημίτης κατη- 
γομιιμυτικΰ δήλωσε ότι το πρα
γματικό διαθέσιμο εισόδημα 
των εργαζομένων. το 1988 θ' 

υλάαυξηθεί τουλάχιστον κατά 2%, 
από συνδυασμό της φορολογι : 
κής και εισοδηματικής πολιτι

κής και της επιδότησης του ι 
νοικιού.

Με τη χορήγηση του διορ 
θωτικού ποσού (4,5%) την 
1.1.88 όλοι οι εργαζόμενοι θα 
πάρουν:
•  Γ»β αποδοχές 60.000 δρχ. ό 
λόκληρο το διορθωτικό ποσό, 
δηλαδή 2.700 δρχ.
•  Για τμήμα αποδοχών από 
60.000 - 75.000 δρχ. το μισό 
διοοθωτικό ποσό (2.25%), δη
λαδή μέχρι 338 δρχ. Ετσι, γΓ

αποδοχές μέχρι 75.000 δρχ. η 
αύξηση είναι μέχρι 3.038 όρχ.
•  Για Τμήμα αποδοχών από 
75.000 100.000 δρχ. το ένα
τέταρτο του διορθωτικού πο 
σού (1,125%), δηλαδή μέχρι. 
281 δρχ. Ετσι. γΓ αποδοχές μέ 
χρι 100.000 δρχ. η αύξηση <ι 
νέρχεται μέχρι J .3 19 δρχ.

Για 3η φορά
Τέλος. σημειώνεται όη  ο ετε 

ροχρονισμός της ΑΤΑ του α 
■"■τραμήνου 1988 αποτελεί την 
τρίτη κατά σειρά «λαθροχει 
ρία» που γίνεται από την κυ 
βέρνηση σε βάρος του εισοδή
ματος των εργαζομένων Η

πρώτη ήταν το 1983 μ* έτερο
χρον.σμό της ΑΤΑ επί υπουρ
γίας Γεράσιμου Αρσένη κυι η 
δεύτερη στο τέλος του 1985 εκί 
κ. Σημίτη, οπότε δεν χορηγή
θηκε η ΑΤΑ του τελευταίου τε 
τραμήνου με αποτέλεσμα οι ερ 
ναζόμενοι ν' απωλέσουν εισό: 
οημα άνω του 10%.

0ι εξελίξεις
Ανυφερόμενος στην εξέλιξη 

των βασικών μεγεθών της οικο 
νυμίας. με την εφαρμογή του 
διεθνούς σταθεροποιητικού 
προγράμματος, ο κ. Σημίτης 
τόνισε:
3  Το έλλπιμμο ίου ισοζυγίου 

>σών συναλλαγών υπο

3 ται ότι θα πιριόμιοιεί οι 
εκ- δολ. έναντι 1.770 εκ 
δολ. το 1986 και 3.300 εκ. δολ. 

ίο 1985.
Τ ο  συνολικό έλλειμμα τυυ 

δημόσιου τομέα ως ποσοστό 
του Ακαθάοιστου Εγχώριου. 
Προϊόντος θα διαμορφωθεί σε 

. ΐ ϋ %  περίπου έναντι' 13.7% το 
1986 και 17.6% τη 1985.

¿7; Ο πληθωρισμός, όπως εκ 
οράζεται από το ρυθμό μετυβο- 
λής του Δείκτη Τιμών Κατανιι 
λωΐή ίαμχή-τελός 1987> θυ πε
ριοριστεί σε 16% έναντι 16.9% 
στην αντίστοιχη περίοδο του 
1986 και 25% ιο 1985 

Σημειώνεται ότι ο πληθωρι 
σμός το 1987 ενσωματώνει την 
εφάπαξ επίπτωση σπς τιμές της 
εισαγωγής στη τώρα μας του 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

για τον πληθωρισμ
•ΙΑ ΠΡΏΤΗ φορύΟΛη- 

ν * ή  κ υ β ίρ ν η ο η  ανα-

«ή κολίΥΜή you «γιύμ«νου 
♦τους, χωρίς να γνωστο- 
n o tí l  κρητ τβ  ν *  ■»*· 
βλ«ω  n js  για τις ¡ωΜμ ψ 
Twv τιμνν. ΐΜταθποντας 
ταυτόχρονα tiw  αυθύνη 
για την ονγΐφότηοη του 
■Ιβθιαριαμυυ ντους «ργα- 
{όμανους, ντους ογρότγς, 
■αι ντ>ς «πιχαψήοαις.

ΒχΙσημη αιηολογία, η *ρύ- 
λτνγη νίτ4~~7Τ-Λάν riotrov. 
η »  THpo6oToi η ανακΧναση 
στώχβν cai nnuetw ousv  vie 
ο ς  ομίς. Ανοκαήμβς ονο,έρ.- 
ται 6 ti 06V είναι Surctóv να γΐ- 
νο  ερόβλεγη για το 1988, τη 

* ιή «ου 6ύο «ροτγοΰ^ενες

το 198"? 6εν αιβε^ατύβηκαν.
Συγκεχριμ*νο, κοτί τη χτε- 

οτνή συνέντευξη Τ6»ου, ο »- 
«οοργός Εβνυτής Οικονομίας 
Κ. Σημίτης ανααερόμενος στις 
εηδιύξης της ΟΗΟνομικής «ο- 
λιτττής του 1988 τόντοε τα

Λ Ι  Υυβίρνηοη βα εααρμΟβει 
οικονομική «ολιτική «ου oto- 
χείετ στη μείωση του κληβωρι- 
σμού. Το «ύοο βα μεκόβεί ο 
«ληβαμχομώς ta t*  το 1988 εξ- 
αρτΑιαι όμως και α«* την α«ο- 
γασισττκή στάση ¡Αβν μας. να 
σνγτρατήσονμϊ τις ¡κτίες, που 
τον προκπλούν, εξαρτάται από 
τον επιχειρηματία κατά τον 
προσδιορισμό του κέρδους του, 
από τις δηαόσας επιχειρήσεις 
κατά τον έλεγχο των δαπανών 
και την αύξηση των τιμολο
γίων τους, από τον αγρότη κα
τά τον προσδιορισμό των 
τιμών».

( ' τ,[ Τ ' Γ , '

Μετάθεση / .
Ουσιαστικά πρόκειται για 

της ευθύνης σε άλ- 
; εκτ ός της " '
Ια δεν ι

κή αιτία των πληθωριστικό 
πιέσεων, που είναι τα εΧλείμμα-

ς  της κυβέρνησης, η 
καταπολεμά τη ρασι- 
των πληθωριστικών

τα του Δημόσιου τομέα, όπως 
η ίδια διακηρύσσει.

Σύμφωνα με xxc χτεοινέσ α
ποφάσεις του Ανώτατου Συμ
βουλίου Οικονομικής Πολιτι
κής, το έλλειμμα του Δημόσιου 
ιυμέα, Ηυυυυιύ ΐυυ Ακαθά
ριστου Εθνικού Προσόντος, πα
ραμένει 12.5%, όσο και κατά το

Για την επιλογή αυτή ο κ. 
Σημίτης επεσήμανε τα ακόλου
θα:

«Η κυβέρνηση, αντιμέτωπη 
με την επιλογή αν θα περιχύνει 
δραστικά ή όχι το δηαόσιο έλ
λειμμα, εκτίμησε ότι θα πρέπει 
να συγκράτηση τα ελλείμματα 
στο επίπεδο του 1987 γιατί μια 
περαιτέρω μείωση θα απέκλειε 
την πραγματοποίηση περιορι
σμένων προγραμμάτων για την 
προώθηση αναπτυξιακών έρ
γων και περισσότερη κοινωνι
κή δικαιοσύνη. Οι δαπάνες εί
ναι όμως ρεγάλες. Η ελαστικό
τερη εισοδηματική πολιτική θα 
απαιτούσε αυστηρότερη δημο
σιονομική πολιτική. ΓΓ αυτό 
και δεν θα πρέπει να υπάρξουν 
υπερβάσεις. Ολοι όσοι διαχειρί-
ζονται πιστώσεις θα πρέπει να 
δείξουν ιδιαίτερη προσοχή νια 
την τήρηση των προϋπολο
γισμών και να καταβάλλουν 
αυξημένη προσπάθεια για οικο
νομίες. Πρέπει να καταλάβουν 
ότι το μέλλον μας εξαρτάται α
πό την φροντίδα την οποία δεί
χνουν στη διαχείριση των χρη
μάτων που τους εμπιστεύεται ο 
λαός».

Δύσκολες επιλογές
Και συνέχισε:
«Οι επιλογές ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολες. Προσπαθήσαμε να 
δώσουμε μια νέα κατεύθυνση 
στην εξέλιξη των εισοδημάτων, 
με συνδυασμό της εισοδηματι-
κής και φορολογικής πολιτικής 
χωρίς να διακινδυνεύσουμε τα 
όσα πετύχαμε τα δύο χρόνια. Η

ισορροπία, την οποία επιδιώ
κουμε, είναι δύσκολη. Η αντι
μετώπιση των προβλημάτων 
χρειάζεται γι' αυτό από όλους 
αυξημένη υπευθυνότητα'. 
Χρειάζεται να συνειδητοποιή
σουμε ότι δεν είναι τα πάντα 
δυνατά. Και μείωση φόρων και 
αείωση ελλειμμάτων. Και αύ- 
ξηση της κατανάλωσης και αύ
ξηση των επενδύσεων. Η κυ- 

>νηση σχεδίασε σύμφωνα με

ιλιτικύ τ 
χει περίπου εξαντλήσω τα πε
ριθώρια κινήσεων να βελ
τιώσει τις οικονομικές προοπτι
κές όλων».

Προηγουμένως ο υπου 
Εθνικής Οικονομίας αναφί. 
κε στα αποτελέσματα του διε
τούς προγράμματος σταθερο
ποίησης, τονίζοντας ότι «το ε
πίτευγμά μας είναι εύθραστο».

Το ιοοζύγιο
Και πρόσθεσε:
«Ο ρυθμός πληθωρισμού πα

ραμένει υψηλός ακόμη σε σχέ
ση με εκείνον που επικρατεί 
στις ανταγωνίστριες χώρες. Σε 
μας είναι περ.που πενταπλά
σιος σε σχέση με το μέσο όρο 
των χωρών της ΕΟΚ. Αυτό 
μας αναγκάζει να διολισθαίνου
με τη δραχμή, ώστε να καλύ
ψου με την άταφορά και να είμα
στε ανταγωνιστικοί. Το έλλειμ
μα του ισοζυγίου πληρωμών θα 
γειροτερεύσει και πάλι, εφόσον 
δεν αυξήσουμε σημαντικά την 
παραγωγικότητά μας. Τα δημο
σιονομικά ελλείμματα είναι α
κόμη μεγάλα και περιορίζουν
τις δυνατότητες χειρισμών της 
οικονομικής πολιτικής. Και 
προπαντός τα διαρθρωτικά
προβλήματα παραμένουν, γιατί 
δεν μπορούν να λυθούν από τη 
μια στιγμή στην άλλη». \<

Ως προς το επίτευγμα, που 
το χαρακτήρισε όπως προονα

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

φέραμε εύθραυστο, υπογράμμι
σε τα εξής:

«Τα αποτελέσματα του προ
γράμματος είναι σημαντικά και 
όσον αφορά την αποκλιμάκαχτη 
του πληθωρισμού και όσον α
φορά τη μείωση του ελλείμμα
τος του ισοζυγίου πληρωμών.

. Ως προς το δεύτερο στόχο, θα 
πετύχουμε ήδη φέτος αυτό που 
επιδιώκαμε για το 1988. Οχι 
μόνο δεν θα χρειαστεί να δανει
στούμε για να καλύψουμε τα 
ελλείμματα των συναλλαγών 
με το εξωτερικό, αλλά θα έχου
με ίσως και ένα μικρό πλεόνα 
σμα».

Τέλος αναφέρθηκε στην πα
ραοικονομία τονίζοντας: 

«Κεντρικό πρόβλημα παρα
ινεί η παραοικονομία και ο έ-αένει

λεγχύς tn ç  Η ευχέρεια κινή- 
σεών μας θα ήταν πολύ μεγαλύ-

Έ

ΓΦίΐΑΓ που εκτιμάται σε 3.5 
μονάδες περίπου. Η αύξηση 
κατά 16% του ΔΤΚ δεν δίνει 
την πραγματική εικόνα ιης.ση 
μειωθείσης αποκλιμάκωσης του 
πληθωρισμού.
-  Η ανεργία δεν αυξήθηκε.

Για την ς.κονομική πολιτική 
του 1988 ο κ. .Σημίτης ανακοί
νωσε:

Εισοδηματική πολιτική
Από την 1η Ιανουάριου 

1988 παύει νο ισχύει η Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου 
της 18.10.1985 που κυρώθηκε 
με τον ν. 1384/1986.

Την 1.1.1988 θα καταβληθεί
σε όλους to r* ------ "
και τους συντ(_, 
θωτική αύξηση ,-— ,(̂ κ„ 
μισθίων και συντάξεων που 
προβλέπεται από την Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου.
Ως προς το τακτικό προσω

πικό του Δημόσιου, των νο
μικών προσώπων του δημόσιου 
δικαίου, και των οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ι: 
σχύσουν το 1988 οι ακόλουθες

διατηρηθεί το σημερινό 
σύστημα της ΑΤΑ (προΰπολο- 
γιστικός υπολογισμός, αφαίρε-
ση του εισαγόμενου πληθωρι

σμού, κλιμάκια) με την αλλαγή 
ότι δεν θα αφαιρεθεί η επίπτωση 
του εισαγόμενου πληθωρισμού 
για τον υπολογισμό της ΑΤΑ

στο τμήμα τω αποδοχών μέχρι 
60.000 ορχ.

θα  καταβληθεί όπα*ς ανα- 
" |κε ήδη ολόκληρη η διορ-

ι>τική αύξηση για τις απώλειες 
του 1987 την 1.1.1988 με βάση 
το ισχύον σήμερα σύστημα της 
ΑΤΑ.

Λόγω της χορήγησης σημαν
τικού διορθωτικού ποσού την 
1.1.1988 και για ν' αποφευχθεί 
η συσσώρευση υπερβολικών 
πληθωριστικών πιέσεων στην 
αρχή του χρόνου θα καταβλη
θεί η ΑΤΑ του πρώτου τετρά- 
μήνου την 1.5:1988 (απολογι 
στικά) μαζί με την ΑΤΑ του β' 
τετράμηνου (προϋπολσγισπ- 
κά).

Στον ιδιωτικό τομέα θα ι σχά
σει η αρχή των ελεύθερων συλ
λογικώνδιαπραγματεύσεων. Οι 
επιχειρήσεις μπορούν να προ
ωθήσουν στα πλαίσια των συλ
λογικών διαπραγματεύσεων α

μοιβές παραγωγικότητας με 
τον όρο ότι θα χορηγούνται α
πολογιστικά, θα χορηγούνται 
δηλαδή στο τέλος του έτους με
τά την διαπίστωση της πραγμα
τικής αύξησης της παραγωγι
κότητας.

Η κυβέρνηση θεωρεί επιτα 
κτική ανάγκη η εισοδηματική 
πολιτική που θα ισχύσει για το 
τακτικό προσωπικό του Δημό 
σιου να αποτελέσει κατευθυν
τήρια γραμμή για ης συλλογι
κές διαπραγματεύσεις στον ι
διωτικό τομέα. Αν ξεφύγουν τα 
ονομαστικά εισοδήματα από το 
γενικό πλαίσιο της εισοδηματι
κής πολιτικής όχι μόνο θα υ
πάρξει επιτάχυνση του πληθω
ρισμού, θα χειροτερεύσει το έλ 
λειμμα του ισοζυγίου και θα 
μεια>θεί η απασχόληση, αλλά 
κυρίως δεν θα προκόψει κανένα 
ουσιαστικό όφελος ούτε για τα 
πραγματικά εισοδήματα ούτε

για την αποδοτικότητα των c 
πενδύσεων.

Υπολογίζεται ότι οι ρυθμί
σεις αυτές or. συνδυασμό με τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις θα 
δώσουν κατά τη διάρκεια του 
1988 ανάλογα με το ύψος: του

μισθού, την φορολογική ελά
φρυνση και την αποφασισθείσα 
επιδότηση ενοικίου, αύξηση 
στο μέσο πραγματικό Βνώβσψο 
οσοδημο «ου θα ξ* κβρν· το 
2% και να φτάνω μεγαλύτερο 
■οοοστό για τους χαμφλόνα- 

. Ετσι και πραγματοποιεί-

ται η εξαγγελία του πρωθυ
πουργού κ. Ανδρέα Παπαν 
δρέου στη Θεσσαλονίκη, ότι: 
«Στόχος της εισοδηματικής πο
λιτικής μας για το 1988 είναι 
η αύξηση του πραγματικού δια 
θέσψου εισοδήματος των εργα
ζομένων. Η αύξηση αυτή θα 
προέλθει από δύο πηγές κατά 
κύριο λόγο. Από την αύξηση 
των ονομαστικών αμοιβών και 
τη μείωση της φορολογίας».

Δημοσιονομική
πολιτική

Το συνολικό έλλειμμα του 
δημόσιου τομέα σε ταμιακή βά
ση θα παραμείνει ως ποσοστό 
του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος στα Ιδια περίπου επί
πεδα μι το 1987. Η κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ήδη τις γενικές αρ
χές της αναμόρφωσης του φο
ρολογικού συστήματος με στό
χο τη σημαντική ελάφρυνση 
των φορολογουμένων, την δι
καιότερη κατανομή των φορσ-

Ä  βαρών και τέλος την 
κοποίηση ra í απλού- 

στευση του φορολογικού συ-

τερη, αν δεν υπήρχαν τόσα ει
σοδήματα που διέφευγαν τη φο
ρολογία και τόσες δραστηριό
τητες που αναπτύσσονται έξω 
από νόμιμες διαδικασίες. Η. πα
ραοικονομία συνδέεται με το ε
πίπεδο ανάπτυξης και οργάνω- 

;  της οικονομίας. Δεκάδες 
,ιάδες ατομικές επιχειρήσεις 
» μπορούν να ελεγχθούν τό

σο αποτελεσματικά, όσο μερι
κές εκατοντάδες που παράγουν 
συνολικά τον ίδιο όγκο σε 
προϊόντα. , Η κυβέρνηση προ
χώρησε στην αναμόρφωση της 
φορολογίας εισοδήματος για να 
ενισχύσει τόσο την κοινωνική 
δικαιοσύνη, όσο και την παρα
γωγικότητα. Πιστεύω, ότι οι 
νέες ρυθμίσεις, οι οποίες μειώ
νουν σημαντικά τη φορολογική 
επιβάρυνση, περιορίζουν τις αι
τίες τής φοροαποφυγής·

στήματος
Η πολιτική εσόδων και δα 

πανών όπως θα προσδιορισθη 
στον προϋπολογισμό εκφράζω 
τις προτεραιότητες της κυβερ
νητικής πολιτικής και είναι 
σύμφωνη με τους μακροοικονο
μικούς στόχους.

Η κυβέρνηση α άθεσε στον 
υπουργό Εθνικής Οικονομίας 
και στον υπουργό Οικονο
μικών να προβούν σε συνεργα
σία με τον κατά περίπτωση αρ
μόδιο υπουργό σε επανεξέταση 
των δαπανών σε κάθε τομέα κυ
βερνητικής δραστηριότητας για 
ν* αυξηθεί η αποτελεσματικότε
ρη χρήση των πόρων.

Νομ·ομ«ΤΜ ή π ο λ ίτ ι
κη  Το υπό διαμόρφωση νομι
σματικό πρόγραμμα θα προβλέ 
πει περιορισμένη πιστωτική ε
πέκταση ώστε να συντείνω α
ποφασιστικά στην αποκλιμάκω- 
ση του πλ.γθωρισμού. θ α  ε
ξακολουθήσει η ελαστική πολι
τική πραγματικών επιτοκίων 
που εφαρμόστηκε το 1987.

Συναλλαγματική πο
λιτική. θ α  επιδιωχθεί περιορι
σμένη διολίσθηση κατά το πρό
τυπο πυ ακολουθήθηκε το 
1987.

Η κυβέρνηση επιθυμεί να το
νίσει όη  ούτε η νομισματική 
πολιηκή ούτε η συναλλαγματι
κή πολιτική πρόκειται να διευ
κολύνουν επιχειρήσεις, οι ο
ποίες λόγω αδικαιολόγητης αύ
ξησης του κόστους τους θα αν
τιμετωπίσουν προβλήματα ρευ
στότητας ή θα απωλέουυν αν
ταγωνιστικότητα.

Ζ τΕ γο σ π κ ή  π ο λ ιτ ικ ή .
■ Η πιστωτική επέκταση του στε 
γασηκού τομέα προσδιορίζεται 
σε 15%. Με αυτή την πιστωη- 
κή επέκταση το 1988 το δανειο- 
δοτικό πρόγραμμα του Αυτό
νομου Οργανισμού Εργαηκής 
Κατοικίας (ΑΟΕΚ) και της Ε
θνικής Κτημαηοή; Τράπεζας, 
διαμορφώνεται σε 12 δις δρχ. 
(αύξηση κατά 50% σε σχέση με 
το 1087). Το κατασκευαστικό 
πρόγραμμά, του ΑΟΕΚ δ*α- ■  
μορφώνεται σε 15.1 δις δρχ. 
(αύξηση κατά 93% σε σχέση με 
το 1987). Το στεγαστικό πρό
γραμμα ι

ΓΤΚ ......
ται σε ο δις δρχ. (αύξηση κατά 
216% σε σχέση με το 1987).


