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Φάκελος
Του /. Κ. Σιωμόπονλον

Η ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ παρέμβαση 
του πρωθυπουργού κ. Αν- 

δρέα Παπανδρέου στη διαμόρφω
ση της εισοδηματικής πολιτικής 
που θα ασκηθεί το 1988, ανέτρεψε 
όλες τις προβλέψεις για άσκηση 
σφιχτής εισοδηματικής πολιτικής 
και αναδίπλωσε όσους «ακόνιζαν 
τα μαχαίρια τους» για ρήξη και 
αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Θα αποφύγουμε την αξιολόγηση 
της μεθοδολογίας που ακολουθή
θηκε για την ανατροπή της εισοδη
ματικής πολιτικής, που αποφασί- 
σθηκε και ανακοινώθηκε 24 ώρες 
πριν από την πρωθυπουργική πα
ρέμβαση. Ακόμη, θα αποφύγουμε 
τη διερεύνηαη των επιπτώσεων 
που θα έχει στην πορεία του σταθε
ροποιητικού προγράμματος και ει
δικότερα στην προσπάθεια απο- 
κλιμάκωσης του πληθωρισμού, η 
νέα εισοδηματική πολιτική. Το πέ
ρασμα του χρόνου θα επιμετρήσει 
τα αποτελέσματα της πρωθυπουρ- 
γικής παρέμβασης, στο πολιτικό 
πεδίο και στην εν γένει πορεία της 
οικονομίας.

Στο σημείωμά μας, θα μας απα
σχολήσει αποκλειστικά η καταγρα
φή της εισοδηματικής πολιτικής 
που θα ασκηθεί στον δημόσιο το
μέα μετά την οριστικοποίησή της, η 
πιθανολόγηση της εισοδηματικής 
πολιτικής, που θα ασκηθεί στον 
ιδιωτικό τομέα και ακόμη η διερεύ- 
νηση της αναμενόμενης μεταβολής 
του πραγματικού διαθέσιμου εισο
δήματος των μισθωτών ύστερα από 
μία διετία συρρίκνωσής του.

Ο δημόσιος 
τομέας

Γ ΙΑ ΕΒΔΟΜΗ συνεχή χρονιά 
(από το 1982 και μετά), θα 

εφαρμοσθεί στον με στενή έννοια 
δημόσιο τομέα (Δημόσιο, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ) η μεθοδολογία της Αυ
τόματης Αναπροσαρμογής των 
αποδοχών, η οποία βασίζεται στις 
μεταβολές του δείκτη τιμών κατα
ναλωτή.

Η μεθοδολογία της ΑΤΑ, που θα 
εφαρμοσθεί το 1988 στον δημόσιο 
τομέα, αποτελεί στην ουσία αυτή 
που προσδιόριζε η Πράξη Νομοθε
τικού Περιεχομένου της 18.10.85 
με μικρές διαφοροποιήσεις, ενώ τα 
μισθολογικά κλιμάκια υπολογι
σμού της θα είναι αυτά που ίσχυ- 
σαν το 1987.

Ετσι από 1.1.88 θα καταβάλλε
ται ολόκληρο το ποσοστό μεταβο
λής του δείκτη τιμών καταναλωτή 
κάθε τετραμήνου στο κλιμάκιο 
αποδοχών μέχρι 60.000 δραχμές, 
όπως ακριβώς ίσχυσε και το 1987. 
Η διαφορά είναι ότι το 1988 για το 
κλιμάκιο μισθών μέχρι 60.000 
δραχμές δεν θα αφαιρείται από τον 
δείκτη τιμών καταναλωτή ο εισα- 
γόμενος πληθωρισμός. Για το κλι
μάκιο αποδοχών από 60.000 μέχρι
75.000 δραχμές θα καταβάλλεται 
το μισό της ΑΤΑ και για το κλιμά
κιο αποδοχών από 75.000 μέχρι
100.000 δραχμές το 1/4 αυτής. Για 
τον προσδιορισμό της ΑΤΑ των 
δύο τελευταίων κλιμακίων θα 
αφαιρείται από τον δείκτη τιμών 
καταναλωτή το ποσοστό του εισα- 
γόμενου πληθωρισμού. Για τις 
αποδοχές πάνω από 100.000 δραχ
μές δεν θα καταβάλλεται ΑΤΑ.

Τ Ο ΠΟΣΟΣΤΟ της ΑΤΑ θα 
καταβάλλεται στην αρχή κά

θε τετραμήνου προϋπολογιστικά 
όπως προέβλεπε και η ΠΝΠ της 
18.10.85. Όμως, η διαφορά μεταξύ 
της ΑΤΑ που προύπολογίσθηκε 
και αυτής που θα προκύπτει στο
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τέλος κάθε τετραμήνου θα κατα
βάλλεται στην αρχή του άλλου 
τετραμήνου, μαζί με την προϋπο- 
λογιζόμενη ΑΤΑ του τετραμήνου 
αυτού. Έτσι, στο τέλος του 1988, 
το διορθωτικό ποσό που θα απομέ
νει να καταβληθεί δεν θα αντιπρο
σωπεύει τη διαφορά μεταξύ της 
ΑΤΑ που καταβλήθηκε και της 
συνολικής μεταβολής του δείκτη 
τιμών καταναλωτή, δηλαδή ένα 
μεγάλο ποσοστό όπως συνέβη το 
1986 και θα συμβεί και εφέτος με 
την καταβολή του διορθωτικού 
ποσού 4,5%, αλλά ένα μικρό ποσο
στό που θα αντιπροσωπεύει τη 
διαφορά μεταξύ της ΑΤΑ που θα 
καταβληθεί προϋπολογιστικά την
1.9.87 και της μεταβολής του δεί
κτη τιμών καταναλωτή, που θα 
προκύψει για το τετράμηνο 1/9 - 
31/12/88. Με τη μεθοδολογία αυτή, 
οι αποδοχές θα αυξάνονται κάθε 
τετράμηνο σύμφωνα με τη μεταβο
λή του δείκτη τιμών καταναλωτή, 
με μικρές μόνο απώλειες.

Τ ΗΝ 1.1.88 θα καταβληθεί 
στους μισθωτούς και τους 

συνταξιούχους του Δημοσίου ένα 
ποσοστό 4,5% ως υπόλοιπο της 
ΑΤΑ του 1987 και η ΑΤΑ του 
πρώτου τετραμήνου του 1988 αφού 
προϋπολογιστεί η μεταβολή του

δείκτη τιμών καταναλωτή. Συνολι
κά, θα καταβληθεί δηλαδή ένα 
ποσοστό 8,5% περίπου.

Το διορθωτικό ποσοστό της 
ΑΤΑ του 1987 θα πάρουν την
1.1.88 και οι εργαζόμενοι στον 
ιδιωτικό τομέα και μεταγενέστερα 
(με αναδρομική πιθανόν εφαρμο
γή) όποιες αυξήσεις αποδοχών

Από 1.5.82

35.000 X 7,30% *  2.555
20.000 X 3,65% = 730
25.000 X 1,82% = 455

3.740

Από 1.9.82

354)00 X 24)%
20.000 X 1,0%

25.000 X 0,5%

700
200
125

1.025

συμφωνηθούν με τη διαδικασία 
των συλλογικών διαπραγματεύ
σεων, όπως θα εξηγηθεί παρακά
τω.

Ο ιδιωτικός 
τομέας

Σ ΤΟΝ ιδιωτικό τομέα, επιθυ
μία της κυβερνήσεως είναι να 

εφαρμοσθεί η πολιτική μισθών που 
σχεδίασε για τον δημόσιο τομέα. 
Δηλαδή, η καταβολή της ΑΤΑ ανά 
τετράμηνο προϋπολογιστικά, σύμ
φωνα με την προβλεπόμενη αύξηση 
του δείκτη τιμών καταναλωτή, με 
αφαίρεση του εισαγόμενου πληθω
ρισμού για τα κλιμάκια μισθών 
μετά τις 60.000 δραχμές.

Ακόμη επιθυμία της κυβερνή
σεως είναι να εφαρμοσθεί στον 
ιδιωτικό τομέα η μεθοδολογία της 
αύξησης των αποδοχών με βάση 
την παραγωγικότητα. Οι αυξήσεις 
αυτές, θα δοθούν απολογιστικά 
στο τέλος του 1988, μετά τη διαπί
στωση του ποσοστού αύξησης της 
παραγωγικότητας μιας ή περισσο
τέρων επιχειρήσεων ή ορισμένου 
επαγγελματικού κλάδου, ανάλογα 
αν η μεθοδολογία αυτή θα προβλέ- 
πεται από ειδικές συλλογικές συμ
βάσεις εργασίας ή από τοπικές ή 
εθνικές ομοιεπαγγελματικές. Οι 
αυξήσεις με βάση την παραγωγικό
τητα αποτελούν στην ουσία εφά
παξ παροχές, οι οποίες δεν συνυ
πολογίζονται στον προσδιορισμό 
του μεγέθους του μισθού και κατά 
συνέπεια δεν «μετράνε» στον 
προσδιορισμό των δώρων εορτών, 
της κανονικής άδειας και του επι
δόματος αδείας.

Ω ΣΤΟΣΟ, αν τα παραπάνω 
αποτελούν για την κυβέρνη

ση το επιθυμητό πλαίσιο διαμόρ
φωσης της εισοδηματικής πολιτι
κής στον ιδιωτικό τομέα, είναι 
άγνωστο πώς θα εξελιχθούν τελικά 
τα πράγματα στον τομέα αυτόν. 
Γιατί με τη λήξη στις 31.12.87 των 
απαγορευτικών ρυθμίσεων της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ
νου της 18.10.85, οι κοινωνικοί 
εταίροι θα έχουν την ευχέρεια το 
1988, να συμφωνούν αυξήσεις μι
σθών έξω από τη μεθοδολογία που 
σχεδίασε η κυβέρνηση για τον δη
μόσιο τομέα, δηλαδή να συμφωνή
σουν αυξήσεις χωρίς να χρησιμο
ποιήσουν τη μεθοδολογίιαης ΑΤΑ 
και ακόμη να συμφωνήσουν, οι 
αυξήσεις αυτές να είναι πέρα από 
τα όρια της εισοδηματικής πολιτι
κής που καθόρισε η κυβέρνηση.

Εδώ θα πρέπει να διευκρινισθεί 
ότι, σε περίπτωση που θα υπάρ
ξουν τέτοιες συμφωνίες, οι μισθω
τοί, τους οποίους θα αφορούν οι 
συλλογικές συμβάσεις που θα υπο
γραφούν, θα έχουν αυθύπαρκτο

Πώς μεταφράζεται για τους μισθωτούς η νέα εισοδηματική πολιτική

και ανεξάρτητο από τους όρους της 
ΣΣΕ, δικαίωμα για τη λήψη του 
διορθωτικού ποσού που θα κατα
βληθεί την 1.1.88. Και αυτό γιατί 
το δικαίωμα για τη λήψη του ποσού 
αυτού απορρέει από το άρθρο 2 
του Ν. 1584/86, με τον οποίο κυρώ
θηκε η ΠΝΠ της 18.10.85.

Αν δεν υπάρξουν συμφωνίες για

αυξήσεις πέρα από τα όρια της 
εισοδηματικής πολιτικής κατά το 
στάδιο των απευθείας διαπραγμα
τεύσεων εργοδοτοόν και εργαζομέ
νων, τότε η πολιτική μισθών που 
αποφάσισε να εφαρμόσει η κυβέρ
νηση στον δημόσιο τομέα, θα «πε
ράσει» και στον ιδιωτικό, είτε με τη 
μεσολαβητική παρέμβαση του

υπουργείου Εργασίας είτε με την 
υποχρεωτική διαιτησία.

Όμως, δεν πρέπει να αποκλει
σθεί το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις 
με μεγάλα κέρδη το 1986 και την 
εφετεινή χρονιά, να θελήσουν να 
«σπάσουν» τα όρια της εισοδημα
τικής πολιτικής και ακόμη τα όρια 
μισθών τοον ΣΣΕ και να χορηγή

Από 1.1.1983

35.000 X 4,4% = 1.540
20.000 X 2,2% = 440
25.000 X 2,2% = 275

2.255

Από 1.5.83

35.000 X — 1.540 [
20.000 X 2,2% = 440
25.000 X 1,1% = 275

2.255

Από 1.9.83

35.000 X 10,20% = 3.570;
20.000 X 5,10% = 1.020
25.000 X 2,55% = 637

5.227

Από 1.1.84

50.000 X 8,90% = 4.450
25.000 X 4,45% = 1.112
25.000 X 2,22% = 555

6.117

Από 1.5.84

50.000 X 6,90% = 3.450
25.000 X 3,45% = 862
25.000 X 1,72% = 430

4.742

Από 1.9.84

50.000 X 2,20%
25.000 X 1,10%
25.000 X 0,55%

1.100
275
137

1.512

σουν μεγάλες αυξήσεις είτε με ατο
μικές συμφωνίες είτε με αναθεώρη
ση του μισθολογίου των εσωτερι
κών κανονισμών τους, εφόσον 
έχουν σε ισχύ τέτοιους κανονι
σμούς.

Μ Ε ΒΑΣΗ τα πιο πάνω το 
συνολικό ετήσιο εισόδημα 

του πιο πάνω μισθωτού θα διαμορ

Φάκελος
φωθεί το 1988 σε: (102.844X14) + 
114.562 = 1.554.378 δραχμές.

Οι μηνιαίες αποδοχές του πιο 
πάνω μισθωτού στις 31.12.86 ήταν 
95.982 και πήρε μέσα στο 1987 τις 
εξής αυξήσεις χωρίς να ληφθεί 
υπόψη η αύξηση που πήρε από 
ωρίμανση:

1/1-30/4/87 : 98.943 - 95.982 = 2.961 X 14 = 41.454 
1/5-31/8/87: 99.672 - 98.943 = 729 *  9,5 *  6.925
1/9-31/12/87: 102.844 - 99.672 = 3.172 *  5 15.860 

64.239

Δηλαδή η συνολική αύξηση που 
θα πάρει το 1987 θα ανέλθει σε 
64.239 δραχμές και το ύψος του 
ετήσιου εισοδήματος του σε: 
(95.982X14) + 64.239 = 1.407.987 
δραχμές.

Με βάση τα πιο πάνω θα έχουμε 
ετήσια δραχμική αύξηση 146.391 
δραχμές ή ποσοστό 10,43%.

Το πραγματικό 
διαθέσιμο εισόδημα

Ε ΚΕΙΝΟ, όμως, που έχει ση
μασία για τους μισθωτούς 

δεν είναι η ονομαστική αύξηση του 
μισθού τους, αλλά η αύξηση του 
πραγματικού διαθέσιμου εισοδή
ματος τους. Δηλαδή αν μετά τις 
ονομαστικές αυξήσεις και τη φορο
λογική επιβάρυνση τους απομένει 
αύξηση αποδοχών, η οποία καλύ
πτει τον ρυθμό πληθωρισμού.

θ α  υποθέσουμε ότι οι πιο πάνω 
μισθωτοί έχουν σύζυγο χωρίς εισό
δημα και δύο ανήλικα παιδιά, 
μένουν σε μικρό ιδιόκτητο σπίτι 
και κατά συνέπεια δεν φορολογού
νται για ιδιοκατοίκηση.

Ο μισθωτός που αμείβεται με τα 
κατώτατα όρια μισθών και ημερο
μισθίων δεν είχε εφέτος φορολογι
κή επιβάρυνση, ούτε θα έχει το 
1988 με τις νέες ρυθμίσεις. Κατά 
συνέπεια αν αποπληθωρίσουμε το 
εισόδημα του 1988, θα έχουμε δια
θέσιμο εισόδημα σε σταθερές τιμές 
1987 το εξής ποσό: 660.770:1.12= 
589.285 δραχμές, δηλαδή το πραγ
ματικό διαθέσιμο εισόδημα σε σχέ
ση με το 1987 θα είναι αυξημένο 
κατά 589.285-574.353= 14.932 ή 
κατά ποσοστό 2,6% πάνω από τον 
ρυθμό του πληθωρισμού. Αν δεν 
είχε ανατραπεί η αρχική εισοδημα
τική πολιτική, το πραγματικό δια
θέσιμο εισόδημα του μισθωτού θα 
είχε αυξηθεί κατά ποσοστό 1,7% 
λόγω ετεροχρονισμού της ΑΤΑ του 
πρώτου τετραμήνου του 1988.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ μισθωτός με 
διαθέσιμο εισόδημα το 

1987, 1.407.987 δραχμές θα έχει 
εφέτος την εξής φορολογική επιβά
ρυνση:

Μ Ε ΒΑΣΗ τις υποθέσεις αυ
τές, που μάλλον δεν θα

απέχουν πολύ από την πραγματι
κότητα, θα δούμε ποια θα είναι η 
συνολική ονομαστική αύξηση που

Μισθός 31.12.87: 42.326

θα πάρουν δύο κατηγορίες μισθω
τών.

Παράδειγμα Ιο: Άγαμος υπάλ
ληλος χωρίς προϋπηρεσία που 
αμείβεται με τα κατώτατα ημερομί
σθια.

Αύξηση από 1.1.68: 42.326 X 8£% = 3.598 X 14 μήνες = 50.372
Αύξηση από 1.5.68: 45.924 X 2% = 892 X 9,5 μήνες = 8.474
Αύξηση από 1.9.88: 48.815X4% = 1.872 X 5 μήνες = 9.360

Σύνολο 68.206

Δηλαδή το συνολικό ποσό της 
ετήσιας αύξησης θα ανέλθει σε 
68.206 δραχμές. Το συνολικό ετή
σιο εισόδημα θα είναι: (42.326 X 
14) + 68.206 = 660.770.

Η αύξηση που πήρε ο πιο πάνω 
μισθωτός το 1987 ήταν:

ib kI w ffvS i  ε  ^
1/1-31/12/87: 40.102-38522 = 1.580 X 14 μήνες - 22.120
1/5-31/12/87: 40.503-40.102 = 401 X 9,5 μήνες = 3.810
1/9-31/12/87: 42.3:6-40.503 = 1.823 X 5 μήνες = 9.115

Σύνολο

Το συνολικό ετήσιο εισόδημα 
ήταν το 1987: (38.522 X 14) + 
35.045 = 574.353. Δηλαδή με βάση 
τα πιο πάνω δεδομένα θα έχουμε 
ετήσια δραχμική αύξηση 86.417 ή 
ποσοστό 15%.

Παράδειγμα 2ο: Έστω μισθω
τός του Δημοσίου με 17 χρόνια 
υπηρεσίας, δηλαδή με μισθολογικό 
κλιμάκιο 8 και χρονοεπίδομα 32%. 
Έστω ακόμη ότι ο μισθωτός αυτός 
είναι έγγαμος με σύζυγο χωρίς 
εισόδημα και έχει δύο παιδιά.

Οι συνολικές αποδοχές στις 
31.12.87 θα ανέρχονται σε 102.844

35.045
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πάρει το 1988 τις εξής αυξήσεις:

1/1-31/12/88: 60.000 X (4,5% + 4%) = 5.100
15.000 X [(4,5% X1/2) + (3,5% X1/2)] = 600
25.000 X [(4,5% X1/4) + (3,5% X1/4)] = 500

6.200X14 = 86.800

1/5-31/8/88: 60.000 X 2% = 1.200
15.000 X 0,75 = 112
25.000 X 0,375 = 94

1.406X9,5= 13.357

1/9-31/12/88: 60.000 X 4% = 2.400
15.000 X 1,75% = 263
25.000 X 0,875% = 218

Κοθαρό εισόδημα: 
Mdov μείωση:

1.407.987
340.000

Φορολογητέο εισόδημα: 1.067.987

Φόρος που αναλογεί; 210.000
Μείον μείωση του φόρου: 47.000

Φόρος που οφείλεται: 163.015

Από 1.1.85 Από 1.1.86 Από 1.1.87

50.000 X 8,20% = 4.100 50.000 X 4,50% = 2.250 60.000 X 4,100%= 2.460
25.000 X 4,10% = 1.025 25.000 X 2,25% = 562 15.000 X 2,050%= 308
25.000 X 2,05% = 501 25.000 X 1,12% = 280 25.000 X 1,025%= 256

5.626 3.092 3.024

Από 1.5.85 Από 1.5.86 Από 1.5.87

50.000 X 6,60% = 3.300 50.000 X 1,300% = 650 60.000 X 1,0%= 600
25.000 X 3,30% = 825 25.000 X 0,650% = 163 15.000 X 0,5%= 75
25.000 X 1,65% = 412 25.000 X 0,325%= J51 25.000 X 0,25%= _62

4.537 894 737

Από 1.9.85 Από 1.9.86 Από 1.9.87

50.000 X 2,10% = 1.050 50400 X 4,70% = 2450 60.000 X 4,500%= 2.700
25.000 X 1,05% = 262 25.000 X 2,35% = 588 15.000 X 2,250% = 338
25.000 X 0,53% = 132 25.000 X 1,17% = 292 25.000 X 1,125%- 281

1.444 3.230 3.319

2.881X5= 14.405 

114.562

Δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα 
του μισθωτού θα είναι εφέτος 
1.407.987 - 163.015 = 1.244.972 
δραχμές.

Τ Ο 1988 μετά τις αυξήσεις της 
ΑΤΑ και τις φορολογικές 

ρυθμίσεις το διαθέσιμο εισόδημα 
του μισθωτού θα είναι:

Καθαρό εισόδημα: 1.554.378
Φόρος που αναλογεί: 363.944
Αφορολόγητο ποοό: 1.000.000
Φόρος που αναλογεί: 210.000
Φόρος που
οφείλεται: 363.944-210.000 = 153.944

Δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα 
θα διαμορφωθεί το 1988 σε 
1.554.378 - 153.944 = 1.400.434 
δραχμές. Αν το εισόδημα αυτό το 
αποπληθωρίσουμε θα έχουμε: 
1.400.434 : 1,12 = 1.250.387 δραχ
μές πραγματικό διαθέσιμο εισόδη
μα ή αύξηση πάνω από τον πληθω
ρισμό κατά ποσοστό 0,5%.

Η αύξηση αυτή προέρχεται από 
τη φορολογική ελάφρυνση, γιατί η 
μέση ετήσια αύξηση από την ΑΤΑ 
θα είναι 8,1%, δηλαδή κατά 4 
ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον 
πληθωρισμό.

Ο Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ είναι ότι 
πολλές μεγάλες επιχειρήσεις 

έχουν αρχίσει ήδη να επεξεργάζο

νται μεθόδους για αύξηση των 
αποδοχών των μισθωτών τους πέ
ρα από τα όρια της εισοδηματικής 
πολιτικής. Όμως, η αιφνίδια επι
βολή έκτακτης εισφοράς στα κέρδη 
χρήσεως 1986 και ακόμη η προει
δοποίηση του διοικητή της Τράπε
ζας της Ελλάδος κ. Δ. Χαλικιά, για 
πιστωτικό σφίξιμο, θα αναγκάσει 
πολλές από αυτές να αναθεωρή
σουν τις αρχικές τους σκέψεις.

Ενδεικτικό στοιχείο του πλαι
σίου της εισοδηματικής πολιτικής 
του ιδιωτικού τομέα θα αποτελέ- 
σουν οι όροι της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 
που θα υπογράψει στις αρχές του 
νέου έτους η ΓΣΕΕ, χωρίς όμως να 
αποκλείεται οι ειδικές ή οι ομοιοε- 
παγγελματικές συλλογικές συμβά
σεις εργασίας να εμφανίσουν απο
κλίσεις από τα όρια αυτής.

Η ΓΣΕΕ, με πρόσφατες δηλώ
σεις του Προέδρου της κ. Γ. Ραυτό- 
πουλου,θαδιεκδικήσειτηχορήγη- * 
ση της ΑΤΑ, χωρίς την αφαίρεση 
του εισαγόμενου πληθωρισμού, τη 
χορήγηση διορθωτικού ποσού που 
θα καλύπτει την απώλεια του εισο
δήματος των δύο τελευταίων ετών 
και ακόμη την καταβολή ολόκλη
ρης της ΑΤΑ για το εισόδημα μέχρι
100.000 και το 50% αυτής για το 
πάνω από 100.000 δραχμές εισόδη
μα.

Ποια από τα αιτήματα αυτά θα 
αποδεχθεί η εργοδοτική πλευρά 
κατά το στάδιο των διαπραγματεύ
σεων, δεν είναι εύκολο να προσ- 
διορισθεί από τώρα.

Οι ονομαστικές 
αυξήσεις

Α Σ ΔΟΥΜΕ, όμως, ποια θα 
είναι η ονομαστική αύξηση 

των αποδοχών των μισθωτών του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, 
μετά την οριστικοποίηση της εισο
δηματικής πολιτικής, αφού κάνου
με κάποιες υποθέσεις, ως προς τη 
μεταβολή του δείκτη τιμών κατα
ναλωτή για το ’88.

Θα υποθέσουμε δηλαδή ότι ο 
τιμάριθμος το 1988 θα διαμορφω
θεί σε ποσοστό 12%. Το ποσοστό 
αυτό πληθωρισμού για το 1988 έχει 
προβλέψει και η ΕΟΚ για την 
Ελλάδα. Θα υποθέσουμε ακόμη 
ότι το συνολικό ποσοστό της ΑΤΑ, 
που θα καταβληθεί το 1988, θα 
διαμορφωθεί, μετά την αφαίρεση 
από τον τιμάριθμο του εισαγόμε- 
νου πληθωρισμού, σε ποσοστό 
9,6%, το οποίο θα κατανεμηθεί 
στα τρία τετράμηνα του 1988 ως 
εξής: 1.1.1988 ποσοστό 3,5%, 
1.5.1988 ποσοστό 1,5% και 1.9.88 
ποσοστό 3,5% Έ να ποσοστό 1,1% 
θα αποτελεί το διορθωτικό ποσό 
του τελευταίου τετραμήνου του 
1988, το οποίο θα καταβληθεί την 
1.1.89.

Στους κατώτατους μισθούς και 
τα κατώτατα ημερομίσθια θα δοθεί 
ως ΑΤΑ ολόκληρο το ποσοστό 
μεταβολής του τιμαρίθμου, δηλαδή 
ολόκληρο το ποσοστό 12%, γιατί 
το ύψος τους δεν υπερβαίνει τις
60.000 δρχ. για να αφαιρεθεί ο 
εισαγόμενος πληθωρισμός. Έτσι, 
τα ποσοστά της ΑΤΑ των τριών 
τετραμήνων του 1988 θα είναι κατά 
προσέγγιση για τους μισθωτούς 
αυτούς: 4% την 1.1.88, 2% την
1.5.88 και 4% την 1.9.88, με υπό
λοιπο ποσοστό 2% που θα κατα
βληθεί την 1.9.89 ως διορθωτικό 
ποσό.



Πώς χάθηκε 
η μάχη ίου 

πληθωρισμού
Ο ΤΑΝ, την περασμένη Τρίτη, 

ο τότε υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας κ. Κώστα Σημίτης 
ανακοίνωσε τον ετεροχρονισμό της 
ΑΤΑ του πρώτου τετράμηνου του 
1988, γνώριζε ότι οι αντιδράσεις 
θα ήταν έντονες. Ήταν όμως από
λυτα πεπεισμένος ότι η εισοδημα
τική πολιτική, που είχε εγκρίνει το 
ΑΣΟΠ και το ΚΥΣΥΜ, εξαντλού
σε όλα τα περιθώρια της οικονο
μίας, την οποία θεωρούσε «εύ
θραυστη».

Η «μάχη» για τη μείωση του 
πληθωρισμού είχε κυριολεκτικά 
χαθεί το 1987. Ο τιμάριθμος θα 
αυξανόταν όσο περίπου και το 
1986, μεταξύ 16 και 17%. Το ίδιο 
αποτέλεσμα είχε καιη «μάχη» κατά 
του δημοσίου ελλείμματος.

Τ ΗΝ ΗΜΕΡΑ εκείνη, από συ
νομιλία που είχε «Το Βήμα» 

με τον τότε υπουργό Εθνικής Οικο
νομίας, προέκυπταν τα εξής: .

★  Ο λόγος για τον οποίο η κυβέρ

νηση δεν ανακοίνωσε τον στόχο για 
τον πληθωρισμό του 1988 ήταν ότι 
ο τιμάριθμος υπολογίζεται να αυ
ξηθεί κατά 14% τουλάχιστον! Δια
σταυρώνοντας την πληροφορία 
αυτή με την Τράπεζα της Ελλάδος 
προέκυπτε ένας άλλος αριθμός: 
15%.

Τα υψηλά αυτά ποσοστά, εάν 
ανακοινώνονταν, θα ενέτειναν τις 
πληθωριστικές προσδοκίες, και οι 
εργαζόμενοι τόσο του δημοσίου 
όσο και του ιδιωτικού τομέα, θα 
πίεζαν για πολύ μεγαλύτερες αυξή
σεις. Αυτό με τη σειρά του θα 
ενίσχυε τις πληθωριστικές πιέσεις 
και ο πληθωρισμός θα ξέφευγε 
πάλι. Αυτή ήταν η συλλογιστική 
της ηγεσίας του υπουργείου Εθνι
κής Οικονομίας.

Ετσι στην καλύτερη περίπτωση 
το 1988 θα τελείωνε με πληθωρισμό 
από 14% και πάνω.

★  Ο λόγος για τον οποίον δεν 
αποφασίσθηκε η βελτίωση των κλι

μακίων της ΑΤΑ ήταν πάλι ο 
πληθωρισμός. Εάν η κυβέρνηση 
επέλεγε το σενάριο για «ολόκληρη 
την ΑΤΑ μέχρι το εισόδημα των
60.000 και το 70% της ΑΤΑ για το 
ποσό του εισοδήματος από 60.000 
δρχ. και πάνω», τότε, σύμφωνα με 
τουςυπολογισμούς του ΥΠΕΘΟ, ο 
πληθωρισμός θα ξεπερνούσε το 
17% το 1988.
★  Δεν υπήρχε η κυβερνητική βού
ληση για τον περιορισμό και τη 
δραστική μείωση του δημόσιου ελ
λείμματος και αυτό ίσχυε και για το 
1988, όπως ακριβώς κα το 1987. 
Κατά συνέπεια ο στόχος για έλ
λειμμα που να μην ξεπερνάει το 
13,5% του Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος (ΑΕΠ) το 1988 δεν 
επρόκειτο να υλοποιηθεί όπως και 
ο εφετεινός στόχος δεν υλοποιήθη
κε. Εάν λοιπόν ξεπερασθεί το έλ

λειμμα ξανά, τότε θα δημιουργη- 
θούν νέες πληθωριστικές πιέσεις με 
αποτέλεσμα να κυμανθεί ο πληθω
ρισμός μεταξύ 15 και 20%.

Α ΥΤΕΣ ήταν οι προοπτικές 
για πληθωρισμό, έλλειμμα 

και εισοδηματική πολιτική και αυ
τές ακριβώς υπαγόρευσαν τον ετε
ροχρονισμό της ΑΤΑ του πρώτου 
τετραμήνου.

Οπως σημειώνει στην επιστολή 
της παραίτησής του ο κ. Κ. Σημί
της, «μεγάλα δημοσιονομικά ελ
λείμματα δεν συμβιβάζονται με 
ελαστική εισοδηματική πολιτική, 
όταν στόχος παραμένει ο περιορι
σμός του πληθωρισμού».

Το ερώτημα όμως που τίθεται 
είναι το εξής: ο ετεροχρονισμός της 
πρώτης δόσης της ΑΤΑ θα είχε

σημαντική επίδραση στον πληθω
ρισμό, ιδιαίτερα όταν αφορά μόνο 
τους εργαζόμενους και τους συντα
ξιούχους του δημόσιου τομέα;

Σύμφωνα με την άποψη ορισμέ
νων μελών του ΑΣΟΠ και του 
ΚΥΣΥΜ (που δεν είναι μάλιστα 
υπέρ των παροχών) «το όλο θέμα 
δεν ήταν τόσο σοβαρό και δεν 
άξιζε τον κόπο για τόση φασαρία», 
καθώς:
•  Η εξοικονόμηση δαπανών για το 
Δημόσιο από τον ετεροχρονισμό 
δεν ξεπερνάει το 1% του συνολι
κού δημόσιου ελλείμματος.
•  Οι μισθοί στον δημόσιο τομέα 
ελάχιστα επηρεάζουν τον πληθω
ρισμό σε σχέση με τους μισθούς 
στον ιδιωτικό τομέα.
•  Είναι πολύ αμφίβολο αν οι ιδιω
τικές επιχειρήσεις ετεροχρόνιζαν 
την ΑΤΑ του Ιανουάριου, επειδή 
αυτό υπαγόρευε η εισοδηματική 
πολιτική του δημόσιου τομέα.
•  Ο μεγάλος πληθωριστικός κίν-

U  ΤΟ ΒΗΜΑ
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δυνος (εκτός του δημοσίου ελλείμ
ματος) προέρχεται από τις αυξή
σεις των αμοιβών (και κατά συνέ
πεια κόστους και τιμών) στον ιδιω
τικό τομέα.
•  Οι αυξήσεις αυτές θα ήταν δύ
σκολο να ελεγχθούν ούτως ή άλλως 
μετά τη λήξη της ισχύος της Πρά
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
στις 31.12.1987.

Ο κ. ΣΗΜΙΤΗΣ είχε σοβαρές 
αμφιβολίες για το αν το 

υπουργείο Εργασίας ήταν διατε
θειμένο να βοηθήσει στην προσπά
θεια για συγκράτηση των μισθολο- 
γικών αυξήσεων στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Αλλά ακόμα κι 
αν οι συλλογικές διαπραγματεύ
σεις κατέληγαν σε συμφωνίες «κο
ντά» στην εισοδηματική πολιτική, 
οι μισθολογικές αυξήσεις στις επι
χειρήσεις θα παρέμεναν ο «άγνω
στος χ». Δικαιολογημένο λοιπόν το 
ερώτημα: άξιζε τον κόπο;

Λημήτρης Πετνχάκης

„„ ΑΓΡΙΝΙΟ
1ο Χ ΙΛ ΙΟ Μ ΕΤΡΟ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡ ΙΝ ΙΟ  Υ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΓΙΑ 2.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

α ν ο ι γ ο υ μ ε
Ενα ακόμη 
σύγχρονο

superm arket

'φ Υ Τ ΙΝ Η 8 0 0 γ ρ .

• Μ ΕΤ Α Λ Λ ΙΚΟ  ΚΟΥΤΙ

221

Μ Π Υ ΡΑ  Χ ΕΝ ΙΓΚΕΡ  
500 cc ΤΟ Π ΕΡ ΙΕΧΟ Μ ΕΝ Ο

47

ΣΕΡΒ ΙΕΤ Τ ΕΣ  Κ Λ Ο Ε  Λ  
ΚΑ Ν Ο Ν ΙΚΗ  10 Τ ΕΜ Α Χ ΙΩ Ν

95
Μ Α Κ Α ΡΟ Ν ΙΑ

-Π Α Σ Τ Ε Σ  Η Λ ΙΟ Σ 500 γραμ.

79

Κ Ο ΚΑ  Κ Ο Λ Α  1,1/2 Λ ΙΤΡΟ  
Π ΛΑΣΤ ΙΚΟ  Μ Π Ο ΥΚ Α Λ Ι

124

ΡΟ Λ Λ Ο  ΚΟ ΥΖΙΝΑΣ 
Α ΣΠ ΡΟ  Δ ΙΠ ΛΟ  ΕΛΙΤ

94
Η Λ ΙΕ Λ Α Ι0  S U N  
Π ΛΑΣΤ ΙΚΟ  Μ Π Ο ΥΚΑ Λ Ι 

Λ ΙΤΡΟ  ^ 2

Μ Π Ρ Α Ν Τ Υ Β Ο Τ Ρ Υ Σ  
5 ΑΣΤ ΕΡ ΙΑ  680 γραμ.

445

Ρ Ο ΛΛΟ  ΥΓΕ ΙΑΣ  
Δ ΙΠ ΛΟ  ΣΟΦΤΕΞ

74
ΚΥΚΝ Ο Σ
Τ Ο Μ Α Τ Ο Π ΕΛ ΤΕΣ  32%  
1/2 Κ ΙΛΟ Υ

Μ Α Ρ Κ Ο  ΚΡΑΣ Ι Α Σ Π Ρ 0 - 
Κ Ο ΚΚ ΙΝ Ο  1,500 γραμ. 

ΤΟ Π ΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Ο

ΤΡΥΛ-ΕΤ
Μ ΕΓΑ Λ Ο  Μ ΕΓΕΘ Ο Σ  

1.560 γραμ. ^ 5 '

Ν Ε Σ Κ Α Φ Ε  200 γραμ.

- Μ Ε Τ Α Λ Λ ΙΚ Ο  ΚΟΥΤΙ

690

ΒΕΛΛ ΑΠ Ο Ν  
ΣΑ Μ Π Ο Υ Α Ν  500 cc

312

TAINT ΖΚ  460 γραμ. 
Μ Ε ΓΑ Λ Ο  Μ ΕΓΕΘ Ο Σ

103
Μ Π ΙΣΚΟ ΤΑ  Μ ΙΡΑ Ν Τ Α  
Π Α Π Α Δ 0 Π 0 Υ Λ 0 Υ  No 16

1  58,50

ΚΟ ΛΓΚΕ ΙΤ  Ο Δ Ο Ν Τ Ο Κ Ρ ΕΜ Α  
Μ ΕΡ-Τ ΖΕΛ -Π ΕΤ ΡΑ Σ  70 γραμ.

102

ΝΤΙΞΑΝ 2,1/2 Κ ΙΛΩ Ν  
ΧΑΡΤ ΙΝ Ο

646 J

αν θές 
οικονομία 
η λύση 
είναι μία.. I I

γιά πιό.,.φδηνά!!!
Και μην ξεχνάτε άλλα 16 υπερσύγχρονα SUPER MARKETS ΑΘΗΝΑ στις περιοχές 

ΙΛ ΙΣ ΙΑ  - Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι A  - Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Β ' - Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ Ι - ΖΩ ΓΡ Α Φ Ο Υ  
Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α  - Χ Ο Λ Α Ρ ΓΟ Σ  - Κ Α Λ Α Μ Α Κ Ι - Ν. ΙΩ Ν ΙΑ  - ΓΑ Λ Α Τ Σ Ι - ΓΛ Υ Φ Α Δ Α  

Μ ΕΤ Α Ξ Ο Υ Ρ ΓΕ ΙΟ  - Ν. Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ  - Η Λ ΙΟ Υ Π Ο Λ Η  - ΚΥΨ ΕΛΗ  - Λ Α Μ ΙΑ

...mi ο καίϊύιερος τρόπος 
να χαρεΐτετο ιαφ ι οας άνετα

m i οπςκαίΐύτεμες τιμές 
είναι με roTruvel Plan!

Χρήστου Λαδά 3 τηλ 32 38 801/3 T ravel Plan —

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
που θα «σας Βάλουν μέσα»

f
ή «θα το ρίξετε έξω»;

ΑΠΩ ΑΝΑΤΟ ΛΗ
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΠΑΤΑΓΙΑ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΒΑί
10 μέρες Η/Β 119.000 δρχ.*
ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΠΑΤΑΓΙΑ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΒΑί - ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
13 μέρες Η/Β 185.000 δρχ.*
ΜΑΡΟΚΟ - ΙΣΠ Α Ν ΙΑ
ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΤΑΓΓΕΡΗ - ΓΡΑΝΑΔΑ - ΜΑΛΑΓΑ 
ΤΟΡΡΕΜΟΛΙΝΟΣ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 9 μέρες Η/Β 109.000 δρχ.
Β Ρ Α ΖΙΛ ΙΑ
ΡΙΟ - ΚΟΠΑ ΚΑΜΠΑΝΑ 10 μέρες Η/Β  179.000 δρχ.

h
α ζ α .. 1Q fill

Μ ΠΟ ΡΟ ΒΕΤΣ - Π ΑΜ Π Ο ΡΟ ΒΟ  - 
ΣΟ Φ ΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ
Με πούλμαν, αεροπορικώς και με 
Ι.Χ. από 9.000 δρχ. και 100$

Σ ΙΝ Α ΪΑ  - Π Ο ΪΑΝΑ Μ ΠΡΑΣΟ Β
Με πούλμαν και αεροπορικώς από 
18.300 δρχ. και 150 $

I .

\ * 2 £

99.000 m -

ΙΤΑΛΟ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ
Αεροπορικώς, 10 μέρες, Η/Β
119.000 δρχ.

Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις 
Η/Β ημιδιατροφή

* Στην περίοδο 15/12 έως 31/12 οι 
παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με
10.000 δρχ. κατ’ άτομο.

unwaves ‘T r a v e l
ΑΘΗΝΑ: Βουκουρεστίου 16 -Τηλ.: 3635070-3635079-3634513 

ΘΕΣ/Ν ΙΚΗ: Εγνα τία ς ί -Τηλ.: 527344 - 527359


