751;;;

Πέμπτη, 05 Φεβρουάριος 2015 10:31 -

Ο,τι είπε ο νέος υπουργός Εργασίας σε πρωινή εκμπομπή στο ΣΚΑΙ στις 1 Φλεβάρη. Καλό
θα είναι ο καθένας μας να πει τι καταλαβαίνει από αυτά που είπε. Είναι απομαγνητοφώνηση
λέξη προς λέξη.

- Θα το κάνετε άμεσα ή σταδιακά την επαναφορά του μισθού στα 751 ευρώ;

Αυτό είναι το ερώτημα.

Είχαμε πει ότι καταρχήν το να επανέλθει μπορεί να αποτελέσει ένα μικρό αναπτυξιακό σοκ
για την αγορά. Διότι η ροπή προς κατανάλωση σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα είναι άμεση.
Οταν δηλαδή του αλλουνού του δίνεις κάποια χρήματα και έχει τόσο χαμηλά εισοδήματα
αυτά θα πάνε για καλύψουν κάποιες βασικές ανάγκες άρα θα πάρει ψωμί, γάλα, ένα ζευγάρι
παπούτσια θα δώσει κάτι κλπ. Αρα θα έχουμε αυτομάτως μια άμεση επίπτωση συν βέβαια
το γεγονός ότι πάνω εκεί υπολογίζονται μια σειρά άλλα πράγματα και άρα αρχίζει και
κινείται η αγορά.

Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι με τις δεδομένες συνθήκες το να πεις αύριο ότι -και ιδίως για τις
μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις- πάμε κι εφαρμόζουμε από τον επόμενο μήνα το
751 είναι ένα άλλο είδους σοκ που ίσως να μην μπορούν να το αντέξουν.

Λέμε λοιπόν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να συνδυαστεί αφού προηγουμένως έχουν υπάρξει
συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις, που να τους δώσουν ανάσες.

Δηλαδή, εάν σε κάποιος μπορέσεις τις οφειλές του στα ταμεία, στις τράπεζες και του
κάνεις τέτοιου είδους ρυθμίσεις που θα λαμβάνουν υπόψη το πραγματικό διαθέσιμο
εισόδημα θυμάσται ότι το έχουμε συζητήσει.

-Αμα δε χρωστάει τι θα κάνετε;
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-Δεν υπάρχει κανείς, είναι ελάχιστοι

-Αμα δε χρωστάει...

-Αμα δε χρωστάει αυτός λοιπόν τότε νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει άνετα. Το θέμα
όμως είναι με αυτούς που χρωστάνε. Προηγουμένως όμως εμείς θέλουμε να
αποκαταστήσουμε μια σειρά θεσμικών μέτρων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις.
Δηλαδή, θεσμός Συλλογικών Συμβάσεων να επανέλθει. Να καθίσουν κάτω οι κοινωνικοί
εταίροι και να πούνε πως μπορούμε να κάνουμε το 751 πράξη.

Στις προτεραιότητές μας είναι η επαναφορά του θεσμού των ΣΣ, της μετενέργειας, των
δικαιωμάτων και του ρόλου του ΟΜΕΔ, η κατάργηση του νόμου της επιστράτευσης.

Θα πάμε λοιπόν στην υλοποίηση αυτού του θεσμικού χαρακτήρα των μέτρων και θα
καλέσουμε τους κοινωνικούς εταίρους να συζητήσουμε για να δουμε τον τρόπο έτσι ώστε
να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνος.

-Αρα πάει σταδιακά

-Ακριβώς

-Αρα ο τίτλος είναι προηγούνται οι ρυθμίσεις και μετά ο μισθός στα 751

-Αυτό είναι σαφές

-Αυτό δεν ήταν σαφές και είναι είδηση κατά τη γνώμη μου (Δελατόλας - ΠΟΝΤΙΚΙ)
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