
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο κόσμος των εργαζόμενων αποτέλεσε για μας κεντρικό 
κριτήριο των επιλογών της οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής μας.

Βρεθήκαμε το 1993 με 120 χιλιάδες παραπάνω άνεργους 
απότι το 1989 και μηδενική αύξηση της απασχόλησης μέσα 
στην τριετία της Νέας Δημοκρατίας. Αντιμετωπίσαμε το 
πρόβλημα από δύο σκοπιές:

Πρώτον, με την αναπτυξιακή μας πολιτική,

• Αντιστρέψαμε την αποβιομηχάνιση. Η βιομηχανική 
παραγωγή για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πήρε 
ανοδική πορεία και αυξήθηκε με ρυθμό γύρω στο 2% 
(1994-1996) έναντι μέσων ετήσιων ρυθμών μείωσης -2% το 
1990-1993.

• Πετύχαμε επιταχυνόμενους ρυθμούς ανάπτυξης τρισήμισυ 
φορές μεγαλύτερους απότι το 1990-1993. Αυξήσαμε 
θεαματικά τις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Χιλιάδες 
έργα που σήμερα έχουν προκηρυχθεί και εκτελούνται σε 
κάθε γωνιά της Ελλάδας.

• Αναμορφώσαμε το σύστημα των επενδυτικών κινήτρων με 
μεγάλη επιτυχία.

• Αυξήσαμε έτσι την απασχόληση κατά 150 χιλιάδες θέσεις. 
Αποτρέψαμε έτσι ουσιαστικά την αύξηση της ανεργίας.

Δεύτερον, με την εισοδηματική μας πολιτική,

• οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έπαψαν να βλέπουν να 
μειώνεται το εισόδημά τους χρόνο με το χρόνο. Πήραν 
αυξήσεις που ήταν πάνω από τον πληθωρισμό.

• Αλλά και για τους δημόσιους υπαλλήλους, που έφεραν το 
μεγαλύτερο βάρος, κάναμε ειδικές ρυθμίσεις που
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εγγυήθηκαν το πραγματικό τους εισόδημα και οδήγησαν 
και σε πραγματικές μεγαλύτερες αυξήσεις το 1996.

Τρίτον, με ειδικά μέτρα που προωθούν την απασχόληση .

Προχωρούμε σε μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των 
ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων για προσλήψεις 
νέων κάτω των 23 ετών ή πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτω των 27 
ετών, για μια διετία από την πρόσληψή τους.

Τέταρτον, με την πολιτική μας με την οποία στους 
εργαζόμενους τα εφόδια για σταθερή προοπτική 
απασχόλησης και υψηλές αμοιβές^

• Διαθέτουμε 1,3 τρισ.δρχ. για τους ανθρώπινους πόρους 
μέσα από το ΚΠΣ.

• Διευρύναμε τη διαθέσιμη εκπαιδευτική μας υποδομή, 
παρέχοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν 
και μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης 
του προσωπικού τους, με την υποστήριξη του κράτους.

• Διευρύνουμε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους για 
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και επανακατάρτιση για 
βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, με την καλύτερη 
προσαρμογή τους στις μεταβαλόμενες ανάγκες της 
παραγωγής και πρόληψη της ανεργίας. Υψος δαπάνης 6 
δισ.δρχ.

• Εκδίδεται Κάρτα Εργασίας η οποία θα χρησιμοποιείται 
εναλλακτικά από τον άνεργο, ο οποίος θα έχει για πρώτη 
φορά την ευχέρεια να επιλέγει ή τη λήψη του επιδόματος 
ανεργίας, ή την πρόσβαση σε θέση εργασίας ή τη 
συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης. Υψος δαπάνης 
170 δισ.δρχ.

• Διευκολύνουμε την είσοδο των νέων πτυχιούχων στην 
επαγγελματική ζωή, συνδέοντας καλύτερα την κατάρτιση με 
την παραγωγή, επιδοτώντας την πρακτική τους άσκηση. 
Υψος δαπάνης: 2 δισ.δρχ.
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• Προβλέπουμε σημαντικές επιχορηγήσεις επιχειρήσεων, 
εφόσον προσλαμβάνουν νέους ηλικίας από 20 έως 29 ετών 
μετά από Προγράμματα Κατάρτισης. Υψος δαπάνης 5 
δισ.δρχ.

• Ρυθμίζεται η προσωρινή παραμονή αλλοδαπών, για λόγους 
απασχόλησης και ίσης μεταχείρισης.

Πέμπτον, με μέτρα για μια πιο δυναμική αντιμετώπιση της 
ανεργίας, με νέα εργαλεία, και νέα προσέγγιση στο καίριο 
αυτό πρόβλημα.

• Ενθαρρύνουμε την επαγγελματική κινητικότητα ανέργων με 
την παροχή κινήτρων επανακατάρτισης και της 
γεωγραφικής κινητικότητας με παροχή κινήτρων 
μετεγκατάστασης. Υψος δαπάνης 2 δισ.δρχ.

• Προβλέψαμε μέτρα κοινωνικής υποστήριξης για τους 
αποχωρούντες από προβληματικές επιχειρήσεις ή από 
επιχερήσεις που προβαίνουν σε αναδιάρθρωση και μείωση 
του προσωπικού τους και είναι εγκατεστημένες σε περιοχές 
υψηλής ανεργίας. Υψος δαπάνης πάνω από 10 δισ.δρχ.

• Για πρώτη φορά στη χώρα μας παρέχεται κάλυψη των 
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 55 ετών για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ιδίων και των 
προστατευομένων μελών της οικογένειάς τους. Υψος 
δαπάνης 6 δισ.δρχ.
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• Παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες, αυξήσαμε τα 
επιδόματα ανέργων το 1994 κατά 30%, το 1995 κατά 10% 
και το 1996 κατά 10%. Προβλέπουμε πρόσθετη αύξηση 
10% μέσα στο 1997, έτσι ώστε το επίδομα ανεργίας να 
πλησιάσει το 70% των βασικών αποδοχών του ανειδίκευτου 
εργάτη και να προσφέρει ουσιαστική προστασία στον 
άνεργο.

Με το πλέγμα αυτό μέτρων για την προώθηση της 
απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας όπως 
και την αναπτυξιακή μας πολιτική θα δημιουργηθούν στα 
επόμενα τρία χρόνια περίπου 180.000 νέες θέσεις 
εργασίας. Θα έχουμε έτσι πετύχει τα 7 χρόνια 
διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ από το 1993 έως το 2000, να 
δημιουργήσουμε 330.000 θέσεις απασχόλησης. Για μας 
αυτό σημαίνει δικαίωση της πολιτικής μας για τους 
εργαζόμενους.


