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Τα πλην και τα... π λ ψ  της εισοδηματικής πολιτικής

Ετσι ανοίγει η ψαλίδα
Του X. Α. Παπαδημητριον

Ο κ. Στ. Μάνος δεν είναι απλώς ένας 
υπουργός της κυβερνήσεως- είναι το 

αφεντικό των δεκάδων χιλιάδων υπαλλή
λων του κράτους: δικαστικών, στρατιωτι
κών, γιατρών, μηχανικών, δασκάλων και 
καθηγητών πανεπιστημίου, εφόρων και 
διοικητικών γραφειοκρατών. Από τη θέση 
αυτή επιμένει ότι το μόνο που τον ενδιαφέ
ρει είναι το τελικό ποσόν που θα «πληρώ
σει» για του ς μισθού ς όλων αυτών. Από όσα 
έδωσε το 1992 ο κ. Μάνος δηλώνει 
διατεθειμένος να δώσει 11% περισσότερα- 
ούτε δραχμή παραπάνω. Το πώς θα τα 
μοιρασθούν μεταξύ τους οι δημόσιοι υπάλ
ληλοι τού είναι -  τελικά -  αδιάφορο- ας το 
φροντίσουν οι αρμόδιοι υπουργοί.

Ο υπουργός Οικονομίας δεν λέει όλη την 
αλήθεια. Αυτό που τον «φοβίζει» είναι ότι 
αμέσως μετά το Πάσχα (το αργότερο το 
καλοκαίρι) θα ξεκινήσει το ξήλωμα της 
οικονομικής του πολιτικής. Το νήμα θα 
ξετυλιχθεί με την αύξηση των προσλήψεων,

| θα ακολουθήσει η αύξηση των δαπανών, με 
το πρόσχημα των έργων του Πακέτου 
Ντελόρ, και θα ολοκληρωθεί (;) με την 
πολιτική απαγόρευση του κυνηγιού των... 
φοροφυγάδων.

Μετά από τρία χρόνια λιτότητας αυτό 
που θα έχει μείνει είναι η πικρή γεύση της 
αδικίας: κοινωνικής και όχι μόνον. Η 
υπόσχεση της κυβερνήσεως ότι από το 1994 
θα υπάρξει «πραγματική αύξηση» δεν 
πρόκειται να πάρει πίσω τα μόνιμα βάρη με 
τα οποία έχει φορτωθεί ο οικογενειακός 
προϋπολογισμός από την αύξηση των 
φόρων και τη μόνιμη αφαίμαξη του 
εισοδήματος από τις ασφαλιστικές κρατή
σεις, ενώ και η φορολογία του εισοδήματος 
θα επανέλθει -  για τη μεγάλη μάζα των 
μισθωτών -  στα ίδια επίπεδα με εκείνα πριν 
από την (ξεχασμένη) φορολογική «επανά
σταση».

Μπορεί να μην έχει ακόμη φανεί πλήρως, 
αλλά στα τρία χρόνια δημοσιονομικής 
προσαρμογής αυτό που κατά κύριο λόγο 
συνέβη ήταν η πλήρης ανατροπή στην 
κατανομή του εισοδήματος ανάμεσα στις 
μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Τα χαμη
λότερα κλιμάκια είναι σήμερα πολυπληθέ
στερα και υφίστανται το τεράστιο βάροςτης

Τι θα μείνει 
από τα τρία 

χρόνια 
λιτότητας

πληθωριστικής αφαίμαξης μαζί με την 
απειλή της ανεργίας. Οι οικογένειες με τα 
μεσαία εισοδήματα εγκαταλείπουν με γρή
γορο ρυθμό πολλές από τις συνήθειες της 
«άνεσης και της καλοπέρασης». Αντιθέτως, 
οι ομάδες υψηλής εισοδηματικής άνεσης θα 
είναι στο τέλος του 1993 στην καλύτερη θέση 
των 15 τελευταίων ετών.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα ανοίξει η 
«ψαλίδα» μεταξύ του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα, μεταξύ όσων έχουν εργα
σία και εκείνων που είναι στη σύνταξη. 
Πράγματι, όπως και να καταλήξει η 
διαπραγμάτευση μεταξύ εργοδοσίας και 
συνδικαλιστών, το τελικό αποτέλεσμα θα 
είναι ότι το εισόδημα των απασχολουμένων 
στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα θα αντέξει 
στον πληθωρισμό το 1993, τουλάχιστον 
στον ίδιο βαθμό με τα προηγούμενα έτη. 
Έτσι, σύμφωνα με υπολογισμούς, στην 
περίοδο 1990-1993 η μείωση του πραγματι
κού εισοδήματος στην περίπτωση, για 
παράδειγμα, των εργατών της βιομηχανίας 
και των υπαλλήλων του εμπορίου δεν 
φαίνεται ότι θα ξεπεράσει το 6%.

Αντίθετα, στην περίπτωση του δημόσιου 
τομέα η απώλεια του πραγματικού εισοδή
ματος είναι πολλαπλάσια. Αυτό δεν είναι, 
όμως, το μοναδικό πρόβλημα της ακολου
θούμενης πολιτικής. Ο ίδιος ο κ. Μάνος 
παραδέχθηκε ότι οι μισθοί που δίνει η 
«επιχείρηση κράτος» είναι «άθλιοι». Αυτό 
που δεν σχολίασε ο υπουργός είναι ότι η 
εξαθλίωση των αμοιβών είναι μια όψη του 
άθλιου προσώπου των υπηρεσιών που 
προσφέρει το κράτος στους πολίτες τους.

Η εξαθλίωση αυτή έχει πολλαπλασιαστι
κές επιπτώσεις χειροτέρευσης της ζωής των 
πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που πλήττονται

σκληρά από την εισοδηματική πολιτική. 
Παράδειγμα, η κατάσταση της υγείας και 
της παιδείας. Και βεβαίως η εξαθλίωση θα 
συνεχισθεί για όσο καιρό η (όποια) κυβέρ
νηση θα κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να 
ασχοληθεί με τίποτε παραπάνω από το να 
δίνει στους υπαλλήλους της όσα απομένουν 
μετά την πληρωμή όλων των άλλων υπο
χρεώσεων του κράτους- κυρίωςτουςτόκους 
του δημόσιου χρέους αλλά και τις προμή
θειες του κρατικού μηχανισμού: «από ένα 
μολύβι ως ένα Ρ-16».

Και όμως το βασικό πρόβλημα της 
ελληνικής διοίκησης δεν αντιμετωπίζεται 
με παρόμοια ισοπεδωτική λογική. Το 
κράτος συνεχίζει να είναι «ευτραφές» και, 
κυρίως, σπάταλο. Με άλλα λόγια, «συνεχί
ζει να χάνει λεφτά». Εδώ είναι που η 
«λιτότητα Μάνου» χάνει τον στόχο της. 
Μειώνοντας κάθε χρόνο και περισσότερο το 
πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των υπαλ
λήλων του κράτους επιτυγχάνει συγκράτη
ση των ελλειμμάτων στα χαρτιά, αλλά 
αφήνει ελεύθερη τη σπατάλη να μεγαλώνει 
με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από το 11 %. Ο 
φαύλος κύκλος συνεχίζεται.

Η λογική της εισοδηματικής λιτότητας 
δεν είναι σήμερα η ίδια με εκείνη που 
εφήρμοσε πριν από 7 έτη ο κ. Κ. Σημίτης. 
Μπορούσε ακόμη τότε η όποια κυβέρνηση 
να συγκροτήσει την έκρηξη των ελλειμμά
των μέσω της συγκράτησης των εισοδημά
των. Δεν μπορούσε ούτε τότε να αλλάξει με 
τη λιτότητα στους μισθούς και τις συντάξεις 
την ποιότητα διαχείρισης της κρατικής 
μηχανής και δεν μπορεί ακόμη περισσότερο 
σήμερα να το επιτύχει. Έτσι το ελληνικό 
κράτος εξακολουθεί, μέσω της γενικευμέ- 
νης και ισοπεδωτικής λιτότητας, στον 
δρόμο προς την οριστική χρεοκοπία της 
«επιχείρησης» που λέγεται διοικητική μη
χανή.

Φρένο διά νόμου και στις ΔΕΚΟ
Του Παν. Λάμψια

Μ Ε ΝΟΜΟΘΕΉΚΗ ρύθμιση θα επιβληθεί η εισοδηματική 
πολιτική της κυβερνήσεως και στους εργαζομένους των 

δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η κυβέρνηση φέρεται 
αποφασισμένη μαζί με τη νομοθετική κύρωση της εισοδηματικής 
πολιτικήςγιατουςδημοσίουςυπαλλήλους να επιβάλειτα ίδια όρια 
και στις ΔΕΚΟ επαναλαμβάνοντας το προηγούμενο του 1992. 
Υπάρχει όμως και μια ακόμη εναλλακτική λύση που προβλέπει 
απλώς την κατάργηση της διαιτησίας για τις ΔΕΚΟ και δεν 
χρειάζεται απαγόρευση αυξήσεων πάνω από την εισοδηματική 
πολιτική.

Οι διαμάχες όμως στο εσωτερικό της κυβερνήσεως και οι 
αντιρρήσεις ενός τουλάχιστον υπουργείου έχουν μπλοκάρει την 
τελική απόφαση, η οποία θα ληφθεί εντός της ερχόμενης 
εβδομάδος, αλλά ως επικρατέστερη θεωρείται σήμερα η πρώτη 
λύση της εξομοίωσης των ΔΕΚΟ με το Δημόσιο.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάντως σε άλλη κυβερνητική σύσκεψη 
ξεκαθάρισε απολύτως το θέμα των τραπεζόϋπαλλήλων οι οποίοι 
εξαιρούνται από τις νομοθετικές παρεμβάσεις και θα προχωρή
σουν κανονικά σε συλλογικές διαπραγματεύσεις,«.. .αρκεί να μην 
το παρακάνουν...», όπως μας εξήγησε ανώτερο στέλεχος του 
οικονομικού επιτελείου της κυβερνήσεως.

Τις ασφαλείς πληροφορίες του «Βήματος» επιβεβαίωσε -  καθ’ 
όλα αρμόδιος- κυβερνητικός παράγων, ο οποίος περιορίστηκε να 
δηλώσει ότι «...πράγματι, αυτά είναι τα σενάρια, αλλά κατά τη 
γνώμη μου είναι και τα δύο λάθος...».

Το εν λόγω κυβερνητικό στέλεχος υποστηρίζει μια άλλη 
διαδικασία, ηπιότερη και αποτελεσματικότερη κατά την άποψή 
του, χωρίς να εκτίθεται η κυβέρνηση με νομοθετικές παρεμβάσεις 
στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις ΔΕΚΟ.

Τελικά, η κυβέρνηση θα συνεχίσει και το 
1993 στον ίδιο καταστροφικό δρόμο: θα 
αυξάνει τον αριθμό των κακοπληρωμένων 
υπαλλήλων ενισχύόντας τον τεράστιο στρα
τό ακατάλληλων μεν για την εξυπηρέτηση 
των πολιτών και της οικονομίας, έτοιμων 
όμως να κάνουν τα πάντα για να επιζήσουν 
εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη που τους 
παρέχει η θέση τους στα γρανάζια μιας 
διαβρωμένης κρατικής εξουσίας.

Η συγκεκριμένη πρόταση είναι απλή: «...να καλέσει ο 
Πρωθυπουργός τους διοικητές των ΔΕΚΟ παρουσία των 
συναρμοδίων υπουργών και να ξεκαθαρίσει τα όρια της 
εισοδηματικής πολιτικής με την υπενθύμιση ότι όποιος τα παραβεί 
πάει σπίτι του...».

Η επιμονή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Στ. Μάνου 
φαίνεται πως, αυτήν τη στιγμή, είναι η επικρατέστερη και έτσι_ 
αναμένεται ότι με την κύρωση της εισοδηματικής πολιτικής για 
τους δημοσίους υπαλλήλους θα μπει και η «θηλιά» για τς ΔΕΚΟ.
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Αυξήσεις 15% σε μία δόση 
και... μάλιστα αναδρομικά

Του Χρ. Κορφιάτη

Ο Ι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ βιομη
χανίες δεν έχουν ακόμη 

στη συντριπτική τους πλειονό
τητα αποφασίσει το πλαίσιο 
στο οποίο θα κινηθεί η δική 
τους εισοδηματική πολιτική 
για το 1993, όσον αφορά τις 
μισθολογικές αυξήσεις του 
προσωπικού τους στο επίπεδο 
επιχειρήσεως. «Θα πρέπει 
πρώτα να ξεκαθαρίσει το σκη
νικό από τις διαπραγματεύσεις 
ΣΕΒ - ΓΣΕΕ» είναι η εύλογη 
απάντηση που δίδουν αρκετοί 
επιχειρηματίες, οι οποίοι τα 
προηγούμενα χρόνια δεν 
υπήρξαν φειδωλοί στα ποσο
στά αυξήσεων των μισθών και 
ημερομισθίων στις επιχειρή
σεις τους και πάντως αφού η 
κερδοφορία των επιχειρήσεών 
τους συνεχίζεται ή και αυξήθη
κε δεν φαίνεται να το μετάνιω- 
σαν.

Τα πρώτα σημάδια όμως ήδη 
υπάρχουν. Ό ποιο και αν είναι 
το αποτέλεσμα των διαπραγ
ματεύσεων ΓΣΕΕ - ΣΕΒ, που 
έχουν ως γνωστόν διακοπεί, 
δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι 
της βιομηχανίας θα λάβουν, 
για άλλη μία χρονιά, υψηλότε
ρες αυξήσεις.

Οι διαπραγματεύσεις σε επί
πεδο επιχειρήσεων έχουν βε
βαίως αρχίσει και τα πρώτα 
αποτελέσματα είναι πιθανόν 
να υπάρξουν συντόμως. Ένας 
αυξανόμενος αριθμός επιχει
ρήσεων, που χορηγούν στο 
προσωπικό τους ημερομίσθια 
και μισθούς αισθητά πάνω από 
το επίπεδο της Εθνικής Γενι
κής Συλλογικής Σύμβασης Ερ
γασίας, κινείται σχεδόν ανε
ξάρτητα από την πορεία των 
διαπραγματεύσεων ΣΕΒ - 
ΓΣΕΕ για τα κατώτατα όρια 
αποδοχών.

Πρόκειται για επιχειρήσεις 
οι οποίες είναι στην πλειονότη
τά τουςκερδοφόρες, διακρίνο- 
νται για τον «ανοικτό ορίζο
ντα» με τον οποίο αντιμετωπί
ζουν τα μισθολογικά θέματα 
και χορηγούν συνήθως τις 
αυξήσεις άπαξ του έτους λαμ- 
βάνοντας πάντοτε υπόψη τους 
-  όχι αποκλειστικά βεβαίως -  
το επίπεδο του πληθωρισμού.

Διαφαίνεται ήδη η προοπτι
κή λοιπόν ορισμένες μεγάλες 
επιχειρήσεις της βιομηχανίας 
να χορηγήσουν, αναδρομικά 
από 1ης Ιανουάριου 1993, 
αυξήσεις που φθάνουν το 15% 
και καλύπτουν βεβαίως από 
κάθε άποψη τον πληθωρισμό 
του έτους 1992. Πρόκειται 
μάλιστα για επιχειρήσεις οι 
οποίες το 1992 είχαν χορηγήσει 
μισθολογικές αι,ν ι„εις ως και

20%. Η προοπτική αυτή είναι 
ήδη πολύ αισθητή συγκεκριμέ
να σε τρεις μεγάλες βιομηχα
νίες, που απασχολούν συνολι
κά 1.000 εργαζομένους.

Οι συμφωνίες δεν έχουν 
ακόμη φθάσει στο τέλος τους, 
αλλά οι προθέσεις των συγκε
κριμένων επιχειρήσεων έχουν 
γίνει αισθητές και μπορεί να 
προβλέψει κανείς ότι οι σχετι
κές ανακοινώσεις στο προσω
πικό των επιχειρήσεων δεν θα 
βραδύνουν.

Η βιομηχανική εταιρεία 
φαρμάκων Glaxo Hellas ΛΕ,
μια από τις κερδοφόρες και 
επιτυχημένες επιχειρήσεις του 
κλάδου, έχει κάνει σαφείς τις 
προθέσεις της, σύμφωνα με 
πληροφορίες, να διεκδικήσει -  
θα μπορούσαμε να πούμε -  μια
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από τις πρώτες θέσεις μεταξύ 
των ελληνικών βιομηχανιών 
που θα χορηγήσουν το 1993 τις 
μεγαλύτερες μισθολογικές αυ
ξήσεις.

Τα ποσοστά αυξήσεων που 
θα ισχύσουν από 1.1.1993 θα 
κυμαίνονται, σύμφωνα με πλη
ροφορίες, τις οποίες πάντως η 
διεύθυνση της επιχειρήσεως 
δεν θέλησε ούτε να επιβεβαιώ
σει ούτε να διαψεύσει, μεταξύ 
14% και 15%. Ένας αριθμός 
εργαζομένων, των οποίων η 
απόδοση ξεχώρισε, θα λάβει 
πιθανότατα ακόμη υψηλότερη 
αύξηση.

Ενδείξεις για ένα ανάλογο 
ποσοστό, που φθάνει πάντως 
το 15%, υπάρχουν και όσον 
αφορά τις αυξήσεις που είναι 
διατεθειμένη να χορηγήσει 
από 1.1.1993 μια μεγάλη και 
περισσότερο γνωστή στο ευρύ

κοινό εταιρεία. Η βιομηχανία 
οίνων Λ. Κουρτάκης ΑΕ βρί
σκεται σε προχωρημένο στάδιο 
διαβουλεύσεων με τους εκπρο
σώπους των εργαζομένων της 
για την υπογραφή της ετήσιας 
συμφωνίας «μεποσοστά αυξή
σεων που θα ικανοποιούν, 
σύμφωνα με την πάγια πολιτι
κή της εταιρείας, τις εύλογες 
θέσεις των εργαζομένων», 
όπως εκπρόσωπός της δήλωσε 
στη συνδικαλιστική εκπροσώ
πησή τους.

Η χρονιά που πέρασε ήταν, 
ως γνωστόν, αρκετά δύσκολη 
για την ελληνική οινοποιία, 
αλλά αυτό δεν είναι -  φαίνεται 
-  λόγος για την εταιρεία να 
επιδιώξει την καθήλωση των 
αποδοχών του προσωπικού 
της σε επίπεδα που δεν λαμβά
νουν υπόψη τους την αύξηση 
του πληθωρισμού. 'Ηδη, σύμ
φωνα με πληροφορίες που η 
εταιρεία δεν επιθυμεί βεβαίως 
να σχολιάσει καθώς οι διαβου- 
λεύσεις για την υπογραφή 
επιχειρησιακής συμβάσεως 
βρίσκονται σε εξέλιξη, γίνεται 
λόγος για αυξήσεις που «είναι 
οπωσδήποτε σαφώς μεγαλύτε
ρες τον 10% και εφάπτονται 
του 15%».

Μια άλλη μεγάλη και κερδο
φόρος εταιρεία του ίδιου κλά
δου με την προαναφερθείσα 
Glaxo Hellas ΑΕ, η Βιανέξ ΑΕ, 
φαρμακοβιομηχανία από τις 
πιο δυναμικές, φαίνεται επί
σης ότι δεν θα αργήσει να 
μιμηθεί, τηρουμένων βεβαίως 
των αναλογιών μεταξύ 1992 
και 1993, τον «καλό εαυτό» της 
του περασμένου έτους, όταν 
χορήγησε αυξήσεις αποδοχών 
18%.

Η μισθολογική της πολιτική 
δεν έχει ακόμη οριστικοποιη- 
θεί, αλλά ήδη διαφαίνεται η 
πρόθεσή της, όπως εκφράστη
κε σε σύσκεψη διευθυντικών 
στελεχών της, για καταβολή 
αυξήσεων στους μισθούς και 
τα ημερομίσθια «μεταξύ 14% 
και 15%», εκτός απροόπτου. Η 
κάλυψη έτσι του πληθωρι
σμού, με τη χορήγηση ολόκλη- 
ρηςτης αύξησης αμέσως, χωρίς 
δόσεις, θα είναι ένα «μπόνους» 
στο προσωπικό, έστω και αν η 
οικονομική αποτελεσματικό- 
τητα της εταιρείας μάλλον 
υπεχώρησε το 1992.

Οι προβληματισμοί σε δεκά
δες μεγάλες και γνωστές επι
χειρήσεις της βιομηχανίας για 
τη μισθολογική πολιτική του 
1993 λαμβάνουν υπόψη τους 
πολλά δεδομένα και ανάγκες 
των εταιρειών, χωρίς να περιο
ρίζονται σε μια «στενή» ανά
γνωση του επιπέδου τηςκερδο- 
φορίας τους.
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Κάθε πέρυσι 
και χειρότερα

Του I. Κ. Σιωμόπονλον

Σ Ε ΤΡΑΓΙΚΗ οικονομική κατάσταση θα 
περιέλθουν εφέτος οι δημόσιοι υπάλληλοι από 

την εισοδηματική πολιτική που εισηγήθηκε ο κ. Στ. 
Μάνος στον δημόσιο τομέα για το 1993. Η μείωση 
του εισοδήματος σε ορισμένες όχι ακραίες περιπτώ
σεις θα υπερβεί τον προβλεπόμενο για το 1993 μέσο 
ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού, δηλαδή το 
ποσοστό 12,5% · έτσι ώστε να μη θεωρείται έξω από 
τα πράγματα η πρόβλεψη που διατυπώθηκε από 
ειδικό στα εισοδηματικά, ότι με την πολιτική Μάνου 
οι δημόσιοι υπάλληλοι θα οδηγηθούν συν τω χρόνω 
στην οικονομική κατάσταση της δεκαετίας του ’50, 
όπου φορούσαν μαύρες μανσέτες για να μη 
φθείρονται τα σακάκια τους.

Ποια θα είναι η μείωση του πραγματικού 
εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων κατά το 
1993 δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ένα ενιαίο 
ποσοστό εξαιτίας της πολυπλοκότητας της εισοδη
ματικής πολιτικής που ανακοινώθηκε. Μόνο κατά 
γενικές κατηγορίες υπαλλήλων είναι δυνατόν να 
γίνουν κάποιες προσεγγίσεις των απωλειών που θα 
υποστούν εφέτος τα εισοδήματα των υπαλλήλων 
του Δημοσίου.

Και αυτό γιατί σε ορισμένους υπαλλήλους θα 
χορηγηθεί μόνον η αύξηση του 4%, ενώ σε άλλους 
εκτός από την αύξηση αυτή θα χορηγηθεί από 1.7.93 
αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων και σε 
άλλους, εκτός αυτών, και αύξηση του ειδικού 
επιδόματος. Έτσι θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση 
των απωλειών με ορισμένα αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα, αφού προηγουμένως οι υπάλληλοι 
του Δημοσίου καταταγούν στις εξής κατηγορίες, 
ανάλογα με το μέγεθος της αύξησης που θα τους 
χορηγηθεί.
■ Αγαμοι υπάλληλοι στους οποίους το ειδικό 
επιδομάτων 18.000 δραχμών ήδη καταβάλλεται. Οι 
υπάλληλοι αυτοί το 1993 θα πάρουν μόνο την 
αύξηση του 4%.

■  Αγαμοι υπάλληλοι στους οποίους από 1.1.93 θα 
καταβληθεί η αύξηση 4% και το δεύτερο ήμισυ του 
ειδικού επιδόματος.

■ Εγγαμοι υπάλληλοι με παιδιά ή χωρίς παιδιά 
στους οποίους το ειδικό επίδομα καταβάλλεται. Οι 
υπάλληλοι αυτοί από 1.1.93 θα πάρουν την αύξηση 
του 4% και από 1.7.93 αύξηση στο οικογενειακό 
επίδομα.

■ Εγγαμοι υπάλληλοι με ή χωρίς παιδιά στους 
οποίους από 1.1.93 θα καταβληθεί η αύξηση 4% και 
το δεύτερο ήμισυ του ειδικού επιδόματος, ενώ από 
1.7.93 θα αυξηθεί και το οικογενειακό τους 
επίδομα.

Ολοι οι παραπάνω υπάλληλοι θα έχουν από 
1.1.93 αυξημένες κρατήσεις κατά 3,8%, δηλαδή 
κατά3% για σύνταξη καικατάθ,8% γιαπερίθαλψη.
Η αύξηση αυτή εκφράζεται ουσιαστικά σε ποσοστό 
από 30 ως 33%, όπως προκύπτει από όλους τους 
πίνακες που παραθέτουμε, αφού οι κρατήσεις των 
υπαλλήλων που παίρνουμε ως παραδείγματα 
αυξάνονται από 13.954 σε 18.575, από 16.752 σε 
22.310, από 23.882 σε 31.406 κ.ο.κ.

Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλή
λων που αναφέρονται στα παραδείγματα, που 
θεωρούνται αντιπροσωπευτικά, θα μειωθεί το 1993 
κατά ποσοστό από 5% ως 12,5%, όπως θα 
αποδειχθεί στη συνέχεια.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι της Α’ περίπτωσης 
αποτελούν τα μεγάλα θύματα της εισοδηματικής 
πολιτικής του κ. Μάνου. Οι άγαμοι υπάλληλοι 
στους οποίους το ειδικό επίδομα ήδη καταβάλλεται 
θα υποστούν σε όλη τη διάρκεια του 1993 μικρή 
μείωση των καθαρών αποδοχών τους, η οποία σε 
πραγματικές τιμές θα υπερβεί τον μέσο ετήσιο 
ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού, αν η αύξηση 
λόγω ωρίμανση ς τους χορηγηθεί στο τέλος του 1993. 
Αν η αύξηση αυτή τους χορηγηθεί στις αρχές του 
έτους, θα προκύψει μια μικρή αύξηση των 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α’
α . Ά γ α μ ο ς  μη π τυ χ ιο ύ χ ο ς δ ιο ρ ισ θ ε ίς  το 1 9 9 2 , σ το ν  ο π ο ίο  το ε ιδ ικ ό  

επ ίδ ο μ α  κ α τεβ λή θ η  μ ε  την π ρ ό σ λη ψ ή  το υ .

Αποδοχές 31.12.1992 1.1.1993
Βασικός μισθός 29.000 29.000
Επίδομα εξομάλυνσης 12.000 12.000
Ειδ ικό  επίδομα 14.000 14.000
Α ΤΑ 66.950 71.268
Σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών 121.950 126.268
Κρατήσεις χω ρίς φόρο 13.954 18.575
Καθαρές αποδοχές 107.996 107.693

β . Ά γ α μ ο ς  π τυ χ ιο ύ χ ο ς ανω τά της σ χ ο λή ς δ ιο ρ ισ θ ε ίς  το 1 9 9 2 , σ το ν  ο π ο ίο  
το  ε ιδ ικ ό  επ ίδ ο μ α  κα τεβ λή θ η  μ ε τη ν  π ρ ό σ λη ψ ή  το υ .

Αποδοχές 31.12.1992 1.1.1993
Βασικός μισθός 37.000 37.000
Επίδομα εξομάλυνσης 16.000 16.000
Ειδ ικό  επίδομα 14.000 14.000
Α ΤΑ 78 .370 83 .625
Σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών 145.370 150.625
Κροτήσεις 16.752 22.310
Καθαρές αποδοχές 128.618 128.315

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β’
α . Έ γ γ α μ ο ς  π τυ χ ιο ύ χ ο ς μ ε  ένα  π α ιδ ί, μ ε  15 έτη  υ π η ρ εσ ία ς , σ το ν  ο π ο ίο  

το  ε ιδ ικ ό  επ ίδ ο μ α  κ α τεβ ά λλετο .

Αποδοχές 31.12.1992 1.1.1993 1.7.1993
Βασικός μισθός 44.000 44.000 44.000
Χρονοεπίδομα 14.080 14.080 14.080

12.000Ο ικογενειακό επίδομα 6.000 6.000
Ε ιδ ικό  επίδομα 18.000 18.000 18.000
Επίδομα εξομάλυνσης 19.500 19.500 19.500
Α ΤΑ 95.340 102.497 104.980
Σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών 196.920 204.077 212.560
Κρατήσεις 23.882 31 .406 32.041
Καθαρές αποδοχές 173.038 172.671 180.519

β . Έ γ γ α μ ο ς  π τυ χ ιο ύ χ ο ς μ ε  έν α  π α ιδ ί, μ ε  15 έτη  υ π η ρ εσ ία ς , σ το ν  ο π ο ίο  α π ό  1 .1 .9 3  
θα κ α τα β λ η θ εί το  δ εύ τερ ο  ή μ ισ υ  του ε ιδ ικ ο ύ  επ ιδ ό μ α το ς .

Αποδοχές 31.12.1992 1.1.1993 1.7.1993
Βασικός μισθός 44.000 44.000 44.000
Χρονοεπίδομα 14.080 14.080 14.080
Επίδομα εξομάλυνσης 19.500 19.500 19.500
Ειδ ικό  επίδομα 9.000 18.000 18.000
Ο ικογενειακό επίδομα 6.000 6.000 12.000
Α ΤΑ 95.340 102.497 104.980
Σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών 187.920 204.077 212.560
Κρατήσεις 23.702 31.406 32.041
Καθαρές αποδοχές 164.218 172.671 180.519

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ
α . Π τυ χ ιο ύ χ ο ς μ ε  2 8  έτη  υ π η ρ εσ ία ς , μ ε  επ ίδ ο μ α  σ υ ζύ γ ο υ , 

ο  ο π ο ίο ς  έπ α ιρ ν ε το ε ιδ ικ ό  επ ίδ ο μ α .

Αποδοχές 31.12.1992 1.1.1993 1.7.1993
Βασικός μισθός 51.000 51.000 51.000
Χρονοεπίδομα 28.560 28.560 28.560
Ο ικογενειακό επίδομα 4.000 4.000 8.000
Επίδομα εξομάλυνσης 23.000 23 .000 23.000
Ειδ ικό  επίδομα 18.000 18.000 18.000
Α ΤΑ < 102.724 111.094 112.440
Σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών 227.284 235.654 241.000
Κρατήσεις χω ρίς φόρο 28.242 36.803 37.468
Καθαρές αποδοχές 199.042 198.851 203.532

β . Π τυ χ ιο ύ χ ο ς μ ε  2 8  έτη  υ π η ρ εσ ία ς , μ ε  επ ίδ ο μ α  σ υ ζύ γ ο υ , σ το ν  ο π ο ίο  
δ εν  κα τεβ ά λλετο  το επ ίδ ο μ α  σ υ ζύ γ ο υ .

Αποδοχές 31.12.1992 1 .1 .1 9 9 3 1.7.1993
Βασικός μισθός 51.000 51.000 51.000
Επίδομα χρόνου υπ ηρεσίας 28.560 28.560 28.560
Ο ικογενειακό επίδομα 4.000 4.000 8.000
Επίδομα εξομάλυνσης 23.000 23.000 23.000
Ειδ ικό  επίδομα 9.000 18.000 18.000
ΑΤΑ 102.724 111.094 112.440
Σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών 218.284 235.654 241.000
Κρατήσεις χω ρίς φόρο 28.061 36 .803 37.468
Κα,θαρές ρποδοχές <■
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1190.223 198.851 203.532

συνολικών καθαρών αποδοχών, η μείωση όμως του 
πραγματικού εισοδήματος θα υπερβεί το ποσοστό 
10% .

Από το πρώτο παράδειγμα προκύπτει ότι ο 
άγαμος μη πτυχιούχος υπάλληλος θα πάρει από 
1.1.93 αύξηση των ακαθάριστων αποδοχών του 
κατά ποσοστό 3,5%,όμωςοικαθαρές αποδοχές του 
θα μειωθούν κατά ποσοστό 0,3% περίπου εξαιτίας 
της αύξησης των κρατήσεων, μέρος των οποίων 
υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών, ενώ η 
μισθολογική αύξηση υπολογίζεται σε μέρος αυτών. 
Ο υπάλληλος αυτός το 1993 θα έχει μείωση του 
πραγματικού εισοδήματος κατά ποσοστό από 10% 
ως 13%, ανάλογα με το πότε θα του χορηγηθεί η 
αύξηση λόγω ωρίμανσης.

Την ίδια μείωση του πραγματικού εισοδήματος 
θα έχει και ο άγαμος πτυχιούχος ανωτάτης σχολής 
υπάλληλος. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι 
υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής, ανεξάρτητα αν 
είναι ή όχι πτυχιούχοι ή αν υπηρετούν στο Δημόσιο 
πολλά ή λίγα χρόνια, θα υποστούν μείωση του 
πραγματικού εισοδήματος, η οποία θα υπερβεί το 
10% .

Αυξόσειβ 
υπό προθεσμία

Η άλλη μεγάλη κατηγορία των δημοσίων υπαλλή
λων η οποία θα υποστεί σοβαρή εισοδηματική 
απώλεια αποτελείται από τους έγγαμους υπαλλή
λους στους οποίους το ειδικό επίδομα καταβάλλε
ται ήδη. Αυτοί οι υπάλληλοι θα ζουν επί ένα 
εξάμηνο με την προσμονή της αύξησης του 
οικογενειακού επιδόματος, η οποία θα ισοσκελίσει 
τις δραχμικές απώλειες του πρώτου εξαμήνου, τις 
οποίες θα υποστούν λόγω μείωσης των καθαρών 
αποδοχών. Όμως, παρά την αύξηση του οικογε
νειακού επιδόματος, η οποία θα χορηγηθεί την 
1.7.93, η μείωση του πραγματικού εισοδήματος και 
των υπαλλήλων αυτών θα είναι αναπόφευκτη και 
σημαντική. Θα κυμανθεί σε ποσοστό 8,0% περίπου.

Από το πρώτο παράδειγμα της Β’ περίπτωσης 
προκύπτει ότι ο έγγαμος υπάλληλος με ένα παιδί, με 
15 έτη υπηρεσίας, στον οποίον καταβάλλεται το 
ειδικό επίδομα, από 1.1.93, με την αύξηση των 
αποδοχών κατά 4% και των κρατήσεων κατά 3,8%, 
θα έχει μείωση των καθαρών αποδοχών κατά 367 
δραχμές ή κατά ποσοστό 0,2%, ενώ ο υπάλληλος του 
πρώτου παραδείγματος της Γ’ περίπτωσης θα έχει 
από 1.1.93 μείωση των καθαρών αποδοχών κατά 
ποσοστό 0,1%. Τη μείωση αυτή και οι δύο 
υπάλληλοι θα την υποστούν ως τις 30.6.93, ενώ ο 
ρυθμός πληθωρισμού θα τρέχει με ποσοστό 13%.

Αύξηση των καθαρών αποδοχών θα πάρουν οι 
υπάλληλοι αυτοί από 1.7.93 με τον διπλασιασμό του 
οικογενειακού επιδόματος. Από τις αυξομειώσεις 
των αποδοχών θα προκύψει μια μέση ονομαστική 
αύξηση της τάξεως του 2,4% περίπου. Αν σε αυτή 
την αύξηση προστεθεί και η ωρίμανση 2,0%, θα 
προκύψει μέση ετήσια μείωση του πραγματικού 
εισοδήματος κατά ποσοστό 8% περίπου.

Την παραπάνω μείωση του πραγματικού εισοδή
ματος θα υποστούν όλοι οι έγγαμοι υπάλληλοι στους 
οποίους καταβάλλεται το ειδικό επίδομα, με μικρές 
διαφοροποιήσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω, 
ανάλογα με το ύψος του οικογενειακού επιδόματος.

Λιγότερο οδυνηρή θα είναι η απώλεια του 
εισοδήματος των υπαλλήλων που ανήκουν στην 
κατηγορία των εγγάμων στους οποίους από 1.1.93 
θα καταβληθεί μαζί με την αύξηση του 4% και το 
δεύτερο ήμισυ του ειδικού επιδόματος, το οποίο 
ανέρχεται σε 9.000 δραχμές.

Αυτοί οι υπάλληλοι δεν θα έχουν την ατυχία να 
υποστούν μείωση των καθαρών αποδοχών τους με 
την έναρξη του 1993. Αντίθετα, θα έχουν μια αύξηση 
των καθαρών αποδοχών κατά 5,5% από 1.1.93 και 
κατά ποσοστό 4,7% από 1.7.93. Όμως η μέση 
ονομαστική αύξηση σε ετήσια βάση δεν θα υπερβεί 
το 5% , στην οποία, αν προστεθεί και η αύξηση λόγω 
ωρίμανσης, θα προκύψει μια μέση αύξηση κατά 
ποσοστό 7%.

Ωστόσο, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και 
των παραπάνω υπαλλήλων θα μειωθεί κατά 
ποσοστό 5,5%, όση θα είναι η διαφορά μεταξύ 
μέσης ονομαστικής αύξησης και μέσης αύξησης του 
ρυθμού πληθωρισμού κατά το 1993. Οι υπάλληλοι 
της κατηγορίας αυτής πιθανολογείται ότι θα 
υποστούν και κάποια μικρή φορολογική αφαίμαξη 
εξαιτίας της μη τιμαριθμοποίησης της κλίμακας 
φόρου.

Μερικές καλύπτουν ακόμη και 
τον... «αφανή» πληθωρισμό

Του Δ. Πετνχάκη

Δ ΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ υπερβο
λή αν λέγαμε ότι οι 

περισσότερες υγιείς επιχειρή
σεις στη χώρα μας, ελληνικές 
και ξένες, σκέφτονται και λει
τουργούν όπως περίπου ένας 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
όσον αφορά την πολιτική μι
σθών που θα εφαρμόσουν το 
1993· για την ακρίβεια, όπως 
θα ενεργούσε ένας υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας σε μια 
χώρα με νοικοκυρεμένη, σφρι
γηλή και δυναμική οικονομία, 
που βρίσκεται όμως σε ένα 
εξαιρετικά αβέβαιο και αντα
γωνιστικό περιβάλλον. Δηλα
δή, αυξήσεις των αμοιβών που 
καλύπτουν τον αναμενόμενο 
πληθωρισμό και κάτι παραπά
νω. Αυτό είναι το γενικό 
συμπέρασμα από το ρεπορτάζ 
που έκανε «Το Βήμα» με 
κορυφαία στελέχη μεγάλων 
υγιών επιχειρήσεων στη χώρα 
μας.

Αυτό είναι όμως μόνο το 
γενικό συμπέρασμα. Από εκεί 
και μετά, οι λεπτομέρειες πα
ρουσιάζουν ακόμη περισσότε
ρο ενδιαφέρον. Ό πω ς για 
παράδειγμα η βούληση των 
κορυφαίων επιχειρήσεων και 
των γενικών διευθυντών τους 
να καλύψουν όχι απλώς τον 
επίσημο πληθωρισμό, αλλά και 
τον... αφανή πληθωρισμό. Και 
αυτός ο αφανής πληθωρισμός 
δεν είναι τίποτε άλλο από το 
κόστος ζωής για ένα στέλεχος-  
ακόμη και χαμηλού επιπέδου -  
που ανεβαίνει στην ιεραρχία 
της επιχείρησής του και που 
έχει κατά συνέπεια αυξημένα 
έξοδα για να ανταποκριθεί 
στις αυξημένες κοινωνικές 
απαιτήσεις που η θέση του στην 
επιχείρηση και το όνομα της 
επιχείρησης επιβάλλουν.

Μετά όμως από την κάλυψη 
του πληθωρισμού, επισήμου 
και αφανούς, έρχεται και το 
θέμα της ανταμοιβής για την 
καλή προσωπική επίδοση του 
εργαζομένου και την καλή 
συλλογική επίδοση της εται
ρείας εν γένει· είτε αυτό ονομά
ζεται παραγωγικότητα είτε 
προσωπική διάκριση είτε βελ
τίωση της θέσης της επιχείρη
σης στην αγορά είτε αύξηση 
των κερδών. Τελικά, στον ίδιο 
παρονομαστή καταλήγουν 
όλες αυτές οι παράμετροι και 
οι επιχειρήσεις θεωρούν δεδο
μένο ότι μέρος του οφέλους 
αυτού πρέπει ναπεράσειαπευ- 
θείας στις αποδοχές του εργα
ζομένου, σε όποιο επίπεδο της 
ιεραρχίας κι αν βρίσκεται.

Υπάρχουν όμως και άλλοι 
δύο παράγοντες τους οποίους

οι επιτυχημένες και συνεχώς 
ανερχόμενες επιχειρήσεις λαμ
βάνουν σοβαρά υπόψη: πρώ
τον, να μην υπολείπονται οι 
μισθοί και οι αμοιβές που 
αυτές προσφέρουν των ανωτέ- 
ρων επιπέδων στην αγορά και, 
δεύτερον, να εξαντλούν τη 
γενναιοδωρία τους στους χα
μηλόμισθους της εταιρείας, 
έτσι ώστε αυτοί να μη θεωρού
νται «κακοπληρωμένοι», αλλά 
«χαμηλόμισθοι με προοπτικές 
ταχείας μισθολογικής εξελί- 
ξεως». Παρατηρείται,δηλαδή, 
μια τάση εξομοίωσης των αμοι
βών στην αγορά (οι διαφορές 
δηλαδή από επιχείρηση σε 
επιχείρηση του ίδιου οικονομι
κού επιπέδου και του ίδιου 
κλάδου να μην είναι μεγάλες)

Μετά από την 
κάλυψη του 

πληθωρισμού, 
επίσημου και 

αφανούβ, έρχεται 
και το θέμα ιηε 

ανταμοιβόβ για την 
καλή προσωπική 

επίδοση του 
εργαζομένου

και παράλληλα μια τάση μείω- 
σηςτου αριθμού των χαμηλόμι
σθων, αφού πολλοί περνούν τα 
μεσαία επίπεδα των αμοιβών.

«Οι χαμηλόμισθοι μας είναι 
σπάνια κάτω από το επίπεδο 
των 150ή των200.000δραχμών 
τον μήνα. Ακόμα και μισθός 
των250.000 τώρα πια είναι και 
δεν είναι μεσαίου επιπέδου», 
λέει χαρακτηριστικά μιλώντας 
προς «Το Βήμα» κορυφαίο 
στέλεχος πολυεθνικής εται
ρείας που είναι εγκατεστημένη 
στη χώρα μας εδώ και δεκαε
τίες. Και συμπληρώνει λέγο
ντας: «Οι αμοιβές μας πρέπει 
να είναι οι σωστές για την 
αγορά, ενώ πρέπει να προσέ
ξουμε ιδιαίτερα τους χαμηλό
μισθους για να πιάσονν ένα 
κάποιο καλό επίπεδο».

Ας δούμε όμως τώρα κάπως 
αναλυτικότερα ποια είναι τα 
κριτήρια και οι παράγοντες 
που υπαγορεύουν εφέτος αυτή 
την εισοδηματική πολιτική των 
υγιών επιχειρήσεων και η 
οποία συνοψίζεται με τη φρά-

ση «πληθωρισμός και κάτι 
παραπάνω συν ανταμοιβή επι
τυχίας συν κλείσιμο της φολί
δας».

Πρώτον, είναι αδύνατον για 
τις επιχειρήσεις αυτές να προ
τείνουν αυξήσεις κάτω από τον 
πληθωρισμό τη στιγμή που τα 
αποτελέσματά τους ήταν από 
θετικά ως εντυπωσιακά, τη 
στιγμή που η παραγωγικότητά 
τους αυξήθηκε και τη στιγμή 
που βελτιώθηκε η θέση τους 
στην αγορά. Αν πρότειναν 
αυξήσεις κάτω από 12% (μέσος 
όρος αναμενόμενου πληθωρι
σμού για το 1993), θα ήταν σαν 
να «γύρευαν τον μπελά τους». 
Το εργασιακό κλίμα στον ιδιω
τικό τομέα είναι ιδιαίτερα 
καλό τα τελευταία χρόνια και 
κανείς δεν διακινδυνεύει την 
επιστροφή στις ημέρες της 
αντιπαράθεσης των μέσων της 
δεκαετίας του 1980.

Δεύτερον, πρέπει να υπάρ
ξει κάποιο κράτημα στις αυξή
σεις εφέτος σε σχέση με τα 
περασμένα χρόνια, διότι ο 
πληθωρισμός ακολουθεί πλέον 
μια πτωτική πορεία. Έτσι, οι 
επιχειρήσεις όχι μόνο πρέπει 
να συνεισφέρουν στην προσ
πάθεια αυτή για τη γενικότερη 
σταθεροποίηση της οικονο
μίας, αλλά τα περιθώρια που 
έχουν για να περάσουν την 
αύξηση του κόστους τους στον 
καταναλωτή έχουν στενέψει με 
το παραπάνω. Αυτό οφείλεται 
σε δύο κυρίως λόγους: ο αντα
γωνισμός στο λιανικό εμπόριο, 
και ιδιαίτερα στα σουπερμάρ
κετ, επιτρέπει ελάχιστες αυξή
σεις τιμών αφενός και αφετέ
ρου το 1993 θα είναι χρονιά 
σημαντικής μείωσηςτου διαθέ
σιμου εισοδήματος για την 
πλειοψηφία των καταναλω
τών. Οι εταιρείες κατά συνέ
πεια στοχεύουν οι αυξήσεις 
των τιμών των δικών τους 
προϊόντων να είναι χαμηλότε
ρες από τον επίσημο πληθωρι
σμό.

Εργασιακή ειρήνη και ικα
νοποίηση των προσδοκιών των 
εργαζομένων που βλέπουν ότι 
η επιχείρηση στην οποία εργά
ζονται πάει καλά, από τη μια 
πλευρά, και συγκράτηση του 
κόστους όσο το δυνατόν πε
ρισσότερο λόγω ανταγωνισμού 
και μειωμένης αναμενόμενης 
ζήτησης, από την άλλη: κάπου 
μεταξύ των δύο προσπαθούν 
συμπερασματικά οι υγιείς επι
χειρήσεις να βρουν τη χρυσή 
τομή της δικής τους εισοδημα
τικής πολιτικής. Όσον αφορά 
τα ποσοστά των αυξήσεων, 
δύσκολα θα είναι κάτω από 
13,5 και πάνω από 15,5% σε 
μέσους όρους.
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Μεγάλες αυξήσεις στις ιδιωτικές και ξένες τράπεζες

Πώς θα πάρουν 
τις «αυξήσεις» 

οι συνταξιούχοι
Τ Α ΟΡΙΑ της εισοδηματικής πολιτικής 

των δημοσίων υπαλλήλων θα τηρη
θούν αυστηρά και στις ΔΕΚΟ ως προς το 
συνολικό κόστος των αμοιβών, αλλά οι 
αυξήσεις στους εργαζομένους θα μοιρα- 
σθούν με ένα σύστημα πολλών ταχυτήτων 
που θα ευνοεί κατά περίπτωση τη δημιουρ
γία ισορροπίας κατά επιχείρηση. Αυτό 
πολύ απλά σημαίνει ότι οι διοικήσεις των 
δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, 
αφού καλύψουν τα νώτα τους με τη 
νομοθετική ρύθμιση για το συνολικό ύψος 
των αμοιβών, θα μπορούν να δίνουν 
επιλεκτικές αυξήσεις σε ειδικότητες του 
προσωπικού τους.

Βεβαίως εδώ θα προκόψουν σοβαρά 
προβλήματα με τις συνδικαλιστικές οργα
νώσεις, οι οποίες δεν δέχονται αυτού του 
είδους την επιλεκτική πολιτική αυξήσεων 
και ομιλούν από τώρα για σχέδιο ενίσχυσης 
ημετέρων. Ωστόσο οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ 
τελούν υπό τον ασφυκτικό περιορισμό της 
γνωστής εγκυκλίου Μάνου, που θέτει 
συγκεκριμένο όριο για το σύνολο του 
κόστους των ΔΕΚΟ για τα πάσης φύσεως 
έξοδα προσωπικού.

Επειδή πρακτικώς στις περισσότερες 
περιπτώσεις τα συγκεκριμένα όρια είναι 
ανεφάρμοστα, το υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας θα επιμείνει μεν, αλλά γνωρίζει πολύ 
καλά ότι θα υπάρξουν υπερβάσεις, όπως 
έγινε και το 1992. Οκ. Μάνος όμως φαίνεται 
πως θέλει να παραμείνει η απειλή της 
εγκυκλίου με τις συνέπειες που προβλέπει 
κυρίως για «...φόβο που φυλάει τα έρη
μα...». Εν ολίγοις ο υπουργός θέλει να έχει 
τις μικρότερες δυνατές υπερβάσεις.

ΣΤΗ ΔΕΗ
Το πρόβλημα των μισθών στη μεγαλύτερη 

δημόσια επιχείρηση της χώρας, που ουσια
στικά καθορίζει τις εξελίξεις και στις 
υπόλοιπες ΔΕΚΟ, φαίνεται πως εξελίσσε
ται σε σοβαρό ενδοκυβερνητικό πρόβλημα. 
Αν εφαρμοσθεί πιστά η εγκύκλιος Μάνου, 
όχι μόνον δεν πρέπει να δοθεί δραχμή για 
αύξηση, αλλά αντιθέτως θα χρειαζόταν είτε 
μείωση αποδοχών είτε απολύσεις προσωπι
κού. Αυτό καθώς ήδη το 1992 τα έξοδα 
προσωπικού από 140 δισ. που προβλέπει η 
εγκύκλιος-για πέρυσι αλλά και για εφέτος- 
έφθασαν τα 147 δισ., με τη διαφορά ότι τα 30 
δισ. ήταν οιονεί ασφαλιστικές εισφορές. Το 
επιχείρημα της ΔΕΗ είναι ότι με το ιδιότυπο 
ασφαλιστικό καθεστώς οι εισφορές στην 
προκειμένη περίπτωση δεν είναι ζεστό 
χρήμα αλλά λογιστική τακτοποίηση που δεν 
επιβαρύνει την επιχείρηση αμέσως. Και με 
αυτό το σκεπτικό υπάρχουν περιθώρια 
αυξήσεων αλλά στο όριο που θέτει η 
εισοδηματική πολιτική για το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει και 
συνεννόηση του διοικητή της ΔΕΗ κ. θ .  
Ξανθόπουλου με τον υπουργό Εθνικής 
Οικονομίας κ. Στ. Μάνο για να πεισθεί ο 
δεύτερος για τις αναγκαίες αυξήσεις στα 
έξοδα μισθοδοσίας προκειμένου να συνεχί
σει να λειτουργεί η επιχείρηση. Λέγεται 
μάλιστα ότι ο κ. Ξανθόπουλος προσκόμισε 
στοιχεία στον κ. Μάνοσύμφωνα μετά οποία 
μειώθηκε για εφέτος κατά 30% ο αριθμός 
του έκτακτου προσωπικού, γεγονός που 
μειώνει αρκετά τα έξοδα για μισθούς.

Η διοίκηση της ΔΕΗ, πάντως, με βάση τις 
συζητήσεις που έχουν γίνει σε επίπεδο 
ηγεσίας αλλά και τις θέσεις του υπουργού 
Βιομηχανίας κ. Β. Κοντογιαννόπουλου, 
φαίνεται να καταλήγει στη λύση της 
χορήγησης αυξήσεων με οροφή την εισοδη
ματική πολιτική αλλά όχι με ενιαίο ποσοστό 
σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.

Με νόμο 
το πλαφόν 
στις ΔΕΚΟ

Για παράδειγμα, οι μηχανικοί και οι 
τεχνίτες στα εργοστάσια παραγωγής θα 
πάρουν ως και διπλάσια αύξηση από ό,τι οι 
διοικητικοί υπάλληλοι του κέντρου, οι 
οποίοι μπορεί και να μην πάρουν δραχμή. 
Για παράδειγμα, μπορεί ένας μηχανικός 
στην Πτολεμαίδα να πάρει αύξηση 10% ενώ 
ο υπάλληλος της Αθήνας να πάρει 5%.

Η ΓΕΝΟΠ όμως δεν φαίνεται να έχει την 
ίδια άποψη και, υπό την ηγεσία και πάλι του 
κ. Δ. Πιπεργιά, ετοιμάζει τη δική της 
αντεπίθεση διεκδικώντας αυξήσεις και για 
τα προηγούμενα χρόνια και ασφαλώς για 
τον πληθωρισμό του 1993.

ΣΤΟ Ν  O TE
Οι εργαζόμενοι στον OTE ήταν οι μόνοι 

που υπέγραψαν συλλογική σύμβαση εργα
σίας το 1992 με μικρές μεν παροχές αλλά

Ελαστικότητα 
για ικανοηοιητικέβ 

συμθάσειβ στιβ τράπεζεβ 
που θα εξαιρεθούν

κρίσιμες για ορισμένες κατηγορίες προσω
πικού . Το 1993 η εγκύκλιος Μάνου προβλέ
πει μόλις 4 δισ. αύξηση (δηλαδή από 137 το 
1992141 για εφέτος) για δαπάνες προσωπι
κού. Τα χρήματα αυτά ασφαλώς δεν 
καλύπτουν ούτε τις ωριμάνσεις και σίγουρα 
τις νέες αυξημένες εισφορές για τα ταμεία 
ασφάλισης.

Και εδώ σχεδιάζεται ανάλογη τακτική με 
εκείνη που θα εφαρμοσθεί στη ΔΕΗ: 
χορήγηση αυξήσεων κατά ειδικότητα και 
θέση ευθύνης. Η κυβέρνηση όμως θα παίξει 
ειδικά στον OTE ένα ισχυρό κατά την 
εκτίμησή της χαρτί για να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των εργαζομένων. Το μεγάλο 
χαρτί λέγεται πακέτο μετοχών στους εργα
ζομένους, με το οποίο ο κ. Μάνος φιλοδοξεί 
ότι θα υπερκεράσει και τις αντιδράσεις για 
την ιδιωτικοποίηση μέρους του Οργανι
σμού.

Με το δέλεαρ λοιπόν των μετοχών η 
κυβέρνηση ελπίζει ότι οι εργαζόμενοι στον 
OTE θα ξεχάσουν όχι μόνο τις απαιτήσεις 
τους για καλύτερους μισθούς αλλά ακόμη 
και τους πραγματικούς άλλωστε φόβους 
τους για μείωση του προσωπικού. Ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομέ
νων κ. Γ. Μανιάτης δεν έχει καθόλου την 
ίδια γνώμη και προώθησε ήδη την καταγγε
λία της σύμβασης ώστε να αρχίσει εκ νέου 
διάλογοςγια τις αυξήσεις μισθών και όλα τα 
υπόλοιπα εκκρεμή θέματα.

ΣΤΙΣ ΤΡΑΠ ΕΖΕΣ
Η κυβέρνηση, αφού επί τριετία συγκρού- 

στηκε πολλάκις με τους τραπεζοϋπαλλή-

λους, αλλάζει γραμμή και δείχνει μια 
ελαστικότητα στις κινήσεις της με το 
επιχείρημα ότι ο ανταγωνισμός στο τραπε
ζικό σύστημα είναι σαρωτικός και πρέπει 
να έχουμε και τη συνεργασία των συνδικά
των, αλλιώς το παιχνίδι είναι χαμένο για τις 
ελληνικές τράπεζες.

Ετσι θα εξαιρεθούν από τις νομοθετικές 
ρυθμίσεις και θα προχωρήσουν οι συλλογι
κές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
συμφωνίας όχι μόνον για τους μισθούς αλλά 
και για θέματα απολύτως αναγκαία για τον 
εκσυγχρονισμό των τραπεζών. Το όριο, 
σύμφωνα με πληροφορίες, που θα δεχόταν ο 
κ. Μάνος για την κλαδική σύμβαση των 
τραπεζοϋπαλλήλων είναι ένα ποσοστό 
μεταξύ 7 και 8% σε δύο δόσεις. Έτσι, στη 
συνέχεια, στις συμβάσεις κατά τράπεζα το 
σύνολο του κόστους θα κυμανθεί μεταξύ 11 
και 12%, ποσοστό που αποδέχεται ο κ. 
Μάνος και θεωρεί απόλυτα υγιές και λογικό 
και ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελληνικών 
Τραπεζών και διοικητής της Εθνικής κ. Μ. 
Βρανόπουλος.

Πρόβλημα θα υπάρξει με δύο ή τρεις υπό 
κρατικό έλεγχο τράπεζες, όπως η Αγροτι
κή, η Κτηματική και η ΕΤΒΑ, οι οποίες, 
κατά την κυβέρνηση, το πολύ - πολύ να 
δώσουν ό,τι θα προβλέπει η σύμβαση της 
ΟΤΟΕ αλλά ούτε δραχμή επιπλέον.

Μέσα στις επόμενες ημέρες πάντως 
αναμένεται συνάντηση των αντιπροσω
πειών με επικεφαλής τον κ. Μ.Βρανόπουλο 
εκ μέρους των τραπεζών και τον κ. Χρ. 
Πρωτόπαπα από τη ν πλευρά των τραπεζοϋ - 
παλλήλων.

■ Στις ιδιωτικές και ξένες τράπεζες έχουν 
ήδη αρχίσει να δίνονται αυξήσεις που 
κυμαίνονται από 10 ως 15%. Για παράδειγ
μα, η Citibank συμφώνησε με τον σύλλογο 
των υπαλλήλων αυξήσεις 15% κατά μέσον 
όρο, αλλά κυμαίνονται ανάλογα με τη θέση 
των υπαλλήλων στην ιεραρχία κα τη θέση 
στην τράπεζα από 9 ως και 18%.

Στην ABN - AMRO Bank ισχύει το 
δεύτερο μέρος της περυσινής σύμβασης, 
που προβλέπει αυξήσεις γύρω στο 10% για 
όλους τους υπαλλήλους, με κατανομή 8% 
στους μισθούς και περίπου 2% στα λεγάμε
να «κοινωνικά επιδόματα». Το επιπλέον σε 
αυτή την περίπτωση είναι ότι στο πρώτο 
άρθρο της σύμβασης ο πρόεδρος του 
συλλόγου κ. Δ. Τσουκαλάς κατάφερε να 
κατοχυρώσει ρύθμιση που προβλέπει ότι οι 
εργαζόμενοι θα πάρουν ανεξαρτήτως της 
συμφωνίας καιό,τι άλλο πετύχει η ΟΤΟΕ με 
τη σύμβαση του κλάδου. Έτσι για εφέτος οι 
υπάλληλοι είναι μάλλον τυχεροί, αλλά 
πέρυσι δεν ευτύχησαν!

Στην Τράπεζα Πίστεως, που είναι η 
μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα, υπάρχει 
σοβαρό πρόβλημα, καθώς ο διάλογος της 
διοίκησης με την ηγεσία του συλλόγου των 
υπαλλήλων έχει διακοπεί από πολλούς 
μήνες τώρα. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί 
σοβαρό πρόβλημα με την απόφαση της 
διαιτησίας, που δεν αποδέχεται η Τράπεζα, 
η οποία όμως έδωσε αυξήσεις το 1992 από 
80.000 ως 250.000 δραχμές. Τα πράγματα 
δυσκολεύουν όσο πλησιάζουν οι εκλογές 
του συλλόγου τον ερχόμενο Μάρτιο. Η 
Τράπεζα, που συνήθως προηγείτο στη 
χορήγηση αυξήσεων, έχει τώρα την πλέον 
σκληρή γραμμή λόγω των κακών σχέσεών 
της με την ηγεσία του συλλόγου των 
υπαλλήλων. Σημείο των καιρών.

Παν. Λάμψιας

Της Λώρας Πιπιλή

Α ΥΞΗΣΕΙΣ ως 11% θα δοθούν στους συνταξιούχους των 
Ταμείων αυτοτελώς απασχολουμένων, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν αποκλείεται να δοθούν ακόμη μεγαλύτερες, αν 
παράλληλα υπάρξει αύξηση των εισφορών. Αντιθέτως, η 
συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων από μισθωτή εργασία 
θα περιορισθεί στο 4% συν 2%., ενώ καταργείται το δικαίωμα των 
Ταμείων να δίνουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους συντα
ξιούχους τους.

Και εφέτος, λοιπόν, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, του ΙΚΑκαι 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα επωμισθούν τα μεγαλύτερα 
βάρη της εισοδηματικής πολιτικής λαμβάνοντας τις αυξήσεις που 
θα δοθούν στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ οι συνταξιούχοι των 
Ταμείων αυτοτελώς απασχολουμένων θα υποστούν μικρότερους 
περιορισμούς, αφού οι αυξήσεις θα φθάσουντο 11%. Όμως, και η 
κατηγορία των συνταξιούχων μετά από αυτοαπασχόληση «πλήτ
τεται», αφού και αυτοί υφίστανται τους περιορισμούς της 
εισοδηματικής πολιτικής, έστω και σε μικρότερο βαθμό. Σε κάθε 
περίπτωση, η κυβερνητική παρέμβαση είναι δραστική, αφού 
πέραν του ποσοστού των αυξήσεων παρεμβαίνει και σε άλλα 
σημεία του καταστατικού που έχουν σχέση με τις παροχές και τα 
καταργεί, όπως αυτό που παρέχει τη δυνατότητα έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης.

Τα ποσοστά των αυξήσεων ορίζονται με απόφαση της 
Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων, η οποία χωρίζει τα Ταμεία σε 
τρεις βασικές κατηγορίες, χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω 
διαχωρισμοί κατά περίπτωση. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι 
καταργείται η δυνατότητα των Ταμείων για έκτακτη ενίσχυση των 
συνταξιούχων. Αντ’ αυτού θα μπορούν να τους δίνουν ένα 
ποσοστό αύξησης το οποίο θα αναπληρώνει το ποσόν της έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης. Είναι αυτονόητο ότι και αυτή η αύξηση θα 
πρέπει να εγκρίνεται από το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, του 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ καιτου ευρύτερου δημόσιου τομέα θα 
πάρουν αύξηση 4% από 1.1.93 ως και τον Ιούνιο και 2% επί του ήδη 
διαμορφωμένου ποσού από 1.7.93. Το ποσοστό της αύξησης 
αφορά τόσο τους κλάδους κύριας όσο και της επικουρικής 
ασφάλισηςκαιτιςσυντάξεις ως 200.000 δραχμές.'Ανωτων 200.000 
δρχ. δεν χορηγούνται αυξήσεις.

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι συνταξιούχοι από μισθωτή 
εργασία στον ιδιωτικό τομέα που δεν υπάγονται στο ΙΚΑ. Σε 
αυτούς θα χορηγηθεί αύξηση 4% συν 4,5%, ποσοστό που αφορά 
επίσης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Με την 
ίδια απόφαση παύουν να έχουν ισχύ οι διατάξεις των 
καταστατικών των Ταμείων που επιτρέπουν την καταβολή 
έκτακτης ενίσχυσης στους ασφαλισμένους τους. Αντ’ αυτής θα 
μπορούν να καταβάλλουν αύξηση η οποία θα αναπληρώνει το 
ποσόν του βοηθήματος.

Τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης έχουν σχετικά 
μεγαλύτερη «ελευθερία κινήσεων». Η απόφαση δεν αντιμετωπίζει 
με τον ίδιο τρόπο όλα τα Ταμεία, αλλά δεν προσδιορίζει και με 
ακρίβεια την αύξηση που θα δώσει καθένα από αυτά. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, όμως, η πλειοψηφία των Ταμείων των αυτοαπασχο
λουμένων θα δώσει αύξηση 11%. Συγκεκριμένα, η απόφαση 
μεταξύ άλλων αναφέρει:

Οι οργανισμοί κύριας και επικουρικής ασφάλισης των 
αυτοτελώς απασχολουμένων μπορούν να καταβάλουν αύξηση ως 
11% εφόσον υπάρξει παραλλήλως και αύξηση των εισφορών. 
Ωστόσο, η προϋπόθεση για αύξηση των εισφορών δεν είναι 
περιοριστική, αφού σε άλλο σημείο αναφέρει ότι το ίδιο ποσοστό 
αύξησης μπορεί να δοθεί κατόπιν αναλογιστικής μελέτης η οποία 
να αποδεικνύει την οικονομική ευρωστία των Ταμείων και τη 
δυνατότητά τους να παρέχουν τις αυξήσεις αυτές. Όμως 
υπάρχουν κάποια περιθώρια ακόμη και για την υπέρβαση του 11 %

Πέραν της μειώσεως του εισοδήματος εξαιτίας του πληθωρι
σμού και της εισφοράς, υπάρχει και μια τρίτη πηγή μειώσεως του 
εισοδήματος: είναι η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής 
κλίμακας. Παρ’ όλο που η αγοραστική δύναμη μειώνεται κατά 7,1, 
θα πληρώνουν παραπάνω φόρο εισοδήματος. Με άλλα λόγια, θα 
πληρώνουν φόρο για εισόδημα αυξημένο κατά 5,4%, ενώ στην 
ουσία το εισόδημά τους θα είναι 7,1 λιγότερο.

Ο πλέον «άτυχος» θα είναι αυτός που παίρνει σύνταξη 350.000 
δραχμών από έναν φορέα. Στην περίπτωσή του, δεδομένου ότι 
πάνω από 200.000 δραχμές δεν θα δοθούν αυξήσεις, η αύξηση που 
θα πάρει (συνυπολογιζομένου του πληθωρισμού και της 
εισφοράς) θα είναι αρνητική. Βεβαίως υπάρχουν και οι 
«ωφελημένοι»: είναι εκείνοι που παίρνουν συντάξεις από πολλές 
πηγές και από κάθε πηγή δεν ξεπερνούν τις200.000δραχμές. Αυτοί 
παίρνουν και την αύξηση και καταβάλλουν λίγότερες εισφορές, 
αφού οι συντάξεις δεν αθροίζονται και επομένως ο συντελεστής 
είναι χαμηλός.

Αυτοί που θίγονται σε μεγαλύτερο βαθμό είναι οι συνταξιούχοι 
οι οποίοι με την αύξηση θα ξεπεράσουν το όριο των 100.000, από το 
οποίο αρχίζει η καταβολή εισφοράς. Π.χ. αυτός που θα πάρει 
σύνταξη 100.100 δραχμές, τελικά θα ειπράξει 99.098 δραχμές. 
Δηλαδή, θα υπάρξει μια κατηγορία συνταξιούχων που δεν θα 
καταφέρει λόγω της εισφοράς να ξεπεράσει το «φράγμα» των 
100.000 δραχμών.

Jfi> Μ £ « - Λ  ¿ .


