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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κυρίες και Κύριοι,

Το Εκτακτο Συμβούλιο Κορυφής αποφάσισε, σήμερα, για μια πολιτική απασχόλησης 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.). Αυτό είναι το δεύτερο βήμα, μετά την απόφαση η οποία 
πάρθηκε στο Αμστερνταμ, στη νέα συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να υπάρχει ένα 
κεφάλαιο για την απασχόληση. Η σημερινή απόφαση υλοποιεί τη συνθήκη, προχωρεί 
στην πραγματοποίηση της πολιτικής, η οποία είχε αποφασιστεί τότε (Αμστερνταμ). 
Μπορούμε να πούμε ότι η Ε.Ε. αναλαμβάνει με τον τρόπο αυτό τις ευθύνες της για την 
ενίσχυση της απασχόλησης και για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Βεβαίως, έχουν να γίνουν πολλά ακόμη. Η σημερινή απόφαση είναι ένα πρώτο βήμα. 
Είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα, το οποίο ανοίγει το δρόμο, δείχνει τις κατευθύνσεις και 
το οποίο θα επιτρέψει να συλλέξουμε εμπειρίες για να δούμε πως μπορούμε μελλοντικά 
να εφαρμόσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικές πολιτικές σε σχέση με την απασχόληση.

Η απόφαση αυτή περιέχει γενικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα πρέπει να ε
φαρμοστούν από τα κράτη-μέλη κατά το έτος 1998. Τα κράτη-μέλη με βάση αυτή την 
απόφαση θα πρέπει να συντάξουν τις πολιτικές τους, τα προγράμματα δράσης τους, 
ένα γενικότερο σχέδιο το οποίο και θα παρουσιάσουν στην Ε.Ε. στα μέσα του επόμενου 
χρόνου. Αυτό το σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται και στο τέλος του χρόνου θα υπάρξει 
ένας απολογισμός αυτής της δουλειάς. Η κεντρική ιδέα είναι, όπως στη νομισματική και 
οικονομική πολιτική υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται και κάθε χρόνο 
υπάρχει ένας έλεγχος στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου, έτσι και στο θέμα της απα
σχόλησης θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος.

Η πολιτική της Ε.Ε. δεν θα έχει μόνον έναν πυλώνα, ένα σημείο, πάνω στο οποίο θα 
στηρίζεται η οικονομική και νομισματική πολιτική, αλλά θα έχει κι ένα δεύτερο πυλώνα, 
θα στηρίζεται και σε ένα δεύτερο στοιχείο. Και ο δεύτερος αυτός πυλώνας θα αφορά την 
απασχόληση. Η πρόθεση είναι να προχωρεί παράλληλα στις δύο αυτές κατευθύνσεις.

Βεβαίως, πρέπει πάλι να επισημάνω ότι όσον αφορά την οικονομική συνεργασία, την 
ενοποίηση στον οικονομικό τομέα έχει γίνει πολλή δουλειά, τα μέσα είναι πολύ εξελιγμέ
να -υπάρχουν εμπειρίες, υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Εδώ, όμως, είμαστε ακόμη στην 
αρχή. Αλλά είναι σημαντικό ότι έγινε η αρχή, γίνεται η πρώτη προσπάθεια και, βεβαίως, 
θα υπάρξει συνέχεια. Γιατί, αν βγαίνει κάτι από αυτό το Συμβούλιο είναι η βούληση όλων 
των χωρών της Ε.Ε. να υπάρξει συνέχεια και να υπάρξει μία ουσιαστική πολιτική.



Από τα όσα περιέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές, θέλω να αναφέρω ορισμένα ση
μεία:
• Ενα πρώτο σημείο είναι ότι η πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί σε ορισμένους στό

χους·, όσον αφορά την ανεργία, όπως τους άνεργους νέους, τους μακροχρόνιους ά
νεργους και τους ηλικιωμένους.

• Ενα δεύτερο σημείο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει διάθεση πόρων για να περιοριστεί 
η ανεργία και η απόφαση προβλέπει διάφορους τρόπους χρηματοδότησης αυτής της 
πολιτικής.

Πρέπει να παρατηρήσω, αμέσως, ότι οι πόροι αυτοί δεν είναι αρκετοί, αλλά μέσα στο 
πλαίσιο, το οποίο υπάρχει σήμερα στην Κοινότητα, μια προσπάθεια αύξησής τους θα 
μπορούσε να καταλήξει στον περιορισμό των πόρων που διατίθενται στα διαρθρωτικά 
ταμεία και αυτό δεν θα συνέφερε τη χώρα μας, η οποία εξασφαλίζει ένα σημαντικό πο- 
σόν από τα ταμεία αυτά.

• Μεγάλη σημασία δίνεται και στη δια βίου εκπαίδευση. Η σκέψη είναι ότι ο εργαζόμε
νος σε ένα σύγχρονο κόσμο πρέπει, για να μπορεί να βρίσκει απασχόληση, να έχει 
τη δυνατότητα να μορφώνεται συνεχώς. Να βρίσκει, με τις αλλαγές οι οποίες γίνο
νται, δουλειά, ανάλογα με τις τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις.

• Τονίζεται, επίσης, ο κοινωνικός διάλογος. Τονίζεται ότι για μία σειρά από θέματα, ι
δίως όσον αφορά τα θέματα εργασίας, θα πρέπει να βρεθούν μέσα από τον κοινωνι
κό διάλογο νέες ρυθμίσεις και ακόμη θίγονται ορισμένα θέματα σε σχέση με τις δια
κρίσεις μεταξύ των φύλων και τη διευκόλυνση της ένταξης στην ενεργό ζωή των ατό
μων με ειδικές ανάγκες.

• Και, επίσης, ένα σημαντικό θέμα είναι η προσπάθεια του συμβιβασμού ανάμεσα 
στην εργασιακή και την οικογενειακή ζωή. (Πάντως, όπως παρατήρησαν οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει γι' αυτούς!).

Σας αναφέρω επιγραμματικά διάφορα κεφάλαια. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για κα- 
τευθύνσεις-εντολές σε κάθε κυβέρνηση, προκειμένου να εκπονήσει ένα σχέδιο, το οποίο 
μετά θα εξεταστεί και θα ελεγχθούν τα αποτελέσματά του. Θέλω να θυμίσω ότι ένα με
γάλο τρήμα αυτών των πολιτικών έχει, ήδη, προχωρήσει στην Ελλάδα. Π.χ. τα μέτρα 
που εξαγγείλαμε, πρόσφατα, για την απασχόληση των άνεργων νέων εντάσσονται μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο. Η προσπάθειά μας θα είναι, μέσα στα επόμενα 3 ή 4 χρόνια, να 
δώσουμε τη δυνατότητα απασχόλησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε 
200.000 άνεργους νέους.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η σημερινή απόφαση έχει βαρύνουσα σημασία. Γιατί, 
από εκεί που παλιά επικρατούσε η άποψη ότι κάθε κράτος-μέλος πρέπει να εφαρμόζει 
τη δική του πολιτική, ότι το θέμα της καταπολέμησης της ανεργίας είναι ένα θέμα εθνι
κής πολιτικής και στην περίπτωση αυτή ισχύει η επικουρικότητα, για πρώτη φορά γίνεται 
δεκτό ότι υπάρχουν κατευθύνσεις, υπάρχουν στόχοι, ότι ισχύει μεν η επικουρικότητα, 
αλλά θα πρέπει στο ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει μία εποπτεία και ένας συντονισμός. 
Επίσης, για πρώτη φορά γίνεται δεκτό ότι σε κεντρικό επίπεδο θα υπάρχει μία εκτίμηση 
όλων των μέτρων, τα οποία εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, θα επισημαίνονται οι σωστές 
πρακτικές και θα επιδιωχθεί να εφαρμοστούν ευρύτερα. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω 
ότι, ενώ πολλές φορές στο παρελθόν, είχε τονιστεί η κοινωνική διάσταση και υπήρξε 
κριτική ότι η κοινωνική αυτή διάσταση μένει στα χαρτιά, σήμερα είναι φανερό ότι δεν μέ
νει στα χαρτιά, αλλά, αντιθέτως, η νέα πολιτική της Ε.Ε. αρχίζει να εφαρμόζεται με κά
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ποιους ρυθμούς ταχύτερους από πριν. Ετσι, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμε
τωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα της απασχόλησης και, επίσης, θα μπορέσου
με να περιορίσουμε την ανεργία.

Δεν υπάρχει πανάκεια για το θέμα της ανεργίας. Δεν υπάρχει ένα μέτρο, το οποίο εφαρ
μοζόμενο θα εξαλείψει την ανεργία. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα δέσμης μέτρων, υ
πάρχει η ανάγκη μιας πολιτικής βούλησης, υπάρχει η υποχρέωση καταπολέμησής της. 
Και μέσα από το κείμενο αυτό και πολιτική βούληση εκδηλώνεται και δημιουργείται υπο
χρέωση. Υπάρχει, λοιπόν, ένα σημαντικό βήμα το οποίο θα βοηθήσει να αλλάξουμε σι- 
γά-σιγά την κατάσταση.
Αυτά από την πλευρά μου, ακούω τις ερωτήσεις σας.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΡΑΔΥΝΗ): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω αν συζητήθηκε 
στη σημερινή σύσκεψη το θέμα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης και αν είχατε συνάντηση για 
το θέμα αυτό με τον Καγκελάριο Κολ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν συζητήθηκε το θέμα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης. Μίλησα με 
τον Καγκελάριο Κολ, αλλά μιλήσαμε για τα θέματα της Απασχόλησης.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΠΕ): Κύριε Πρόεδρε, μήπως μπορείτε να γίνετε πιο σαφής για τους 
πόρους; Υπάρχουν νούμερα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπάρχουν νούμερα, θα τα δείτε στην απόφαση. Τα νούμερα αυτά 
προέρχονται κυρίως από πόρους τους οποίους θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε
πενδύσεων και ένα μικρό τμήμα των πόρων προέρχεται από τον Κοινοτικό Προϋπολο
γισμό.

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ (ΑΘΗΝΑΪΚΗ): Κύριε Πρόεδρε, πάνω σε ποιά προγράμματα δράσης θα 
βασιστεί η Κυβέρνηση που θα παρουσιάσει στην Ε.Ε., ποιές επενδύσεις σκέπτεται να 
κάνει στην Ελλάδα για να μειωθεί η ανεργία και ποιά κοινοτικά κονδύλια πρόκειται να 
διεκδικήσει ή δικαιούται να πάρει;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας είπα ότι ήδη εμείς έχουμε βάλει μπροστά μια σειρά από μέτρα. 
Το κύριο μέτρο αφορά τους νέους ανέργους. Υπάρχουν, επίσης, μέτρα τα οποία εντάσ
σονται σ’ αυτό το πλαίσιο για την απασχόληση στον κοινωνικό τομέα. Εχουμε ακόμα 
συμφωνήσει για τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης. Οι πόροι που υπάρχουν είναι οι 
πόροι, τους οποίους έχουμε ήδη προβλέψει και στον Προϋπολογισμό, είτε στο Πρό
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε στο Πρόγραμμα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 
Η ιδέα είναι, όμως, να υπάρχει μια κατεύθυνση των πόρων στα συγκεκριμένα θέματα 
που θίγει αυτή η απόφαση: Η εφαρμογή κάποιων πρακτικών, οι οποίες θα μπορούν να 
δώσουν αποτελέσματα. Δηλαδή, το σχέδιο θα περιλαμβάνει αυτές τις δράσεις τις οποίες 
έχουμε μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο που καθορίστηκε. Ετσι ελπίζουμε ότι θα αποκτήσουμε 
και την εμπειρία, για να βελτιώσουμε, στη συνέχεια, την αποτελεσματικότητά μας.

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ (ΒΗΜΑ): Κύριε Πρόεδρε, οι σημερινές αποφάσεις είναι αποτέλεσμα ερ
γασίας αρκετών μηνώ ν ...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα έλεγα περισσότερο, κ. Ευσταθιάδη.
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ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ: Πολλών μηνών.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πολλών μηνών και ετών.

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ: Και ετών. Στη διάρκεια των τελευταίων, όμως, μηνών, στις περισσότε
ρες ευρωπαϊκές χώρες εκδηλώθηκαν αντιδράσεις. Εχουμε αντιδράσεις στην Αγγλία (εκ 
μέρους των Συντηρητικών), στη Γερμανία, στην Ισπανία και σε άλλες χώρες. Εσείς πι
στεύετε -απ' ό,τι ακούσατε και απ' ό,τι είδατε- οι άλλες κυβερνήσεις -της Ελληνικής Κυ
βέρνησης συμπεριλαμβανομένης- ότι έχουν την πολιτική δύναμη να επιβάλουν αυτές τις 
απόψεις, αυτές τις αποφάσεις που πάρθηκαν σήμερα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως, έχουμε τη δυνατότητα. Διότι -όπως είπα- υπάρχει ένας 
ολόκληρος σχεδιασμός από την πλευρά της Κυβέρνησης σ’ αυτά τα θέματα ...

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ: Οχι μόνο στην Ελλάδα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και στην Ευρώπη. Στο Συμβούλιο δεν υπήρξαν αντιδράσεις σε 
σχέση με αυτή την πολιτική, την οποία αποφασίσαμε. Στο Συμβούλιο υπήρξε πολλή συ
ζήτηση γύρω από τονισμούς που θα πρέπει να δοθούν στο κείμενο. Υπήρξε, επίσης, 
πολλή συζήτηση μήπως δεν τηρηθεί, στο μέτρο που θα ήθελαν ορισμένες χώρες, η αρ
χή της επικουρικότητας. Εγινε, ακόμα, συζήτηση γύρω από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, 
που θα υπάρχει. Δηλαδή, η προσοχή επικεντρώθηκε περισσότερο στους τρόπους ε
φαρμογής των αποφάσεων, παρά στην απόφαση αυτή καθ' αυτή. Για τη συγκεκριμένη 
απόφαση ήσαν όλοι σύμφωνοι. Και ήταν λογικό να είναι σύμφωνοι, γιατί είχαν προη
γουμένως μεσολαβήσει και Συμβούλια Υπουργών, που είχαν επεξεργασθεί τα κείμενα 
αυτά.

ΠΟΥΛΙΔΟΥ (ΑΥΓΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σήμε
ρα σας απασχόλησε καθόλου η επίδραση, που πιθανότατα θα έχει η διεύρυνση στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, δεδομένου ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα κληθούν να στηρί
ξουν τα προγράμματα αυτά και επομένως εμείς...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κα Πουλιδου, αυτό το θέμα θα αρχίσει να συζητείται από τον Δε
κέμβριο και μετά. Είναι γνωστό ότι στους υπολογισμούς που γίνονται στην Ε.Ε. υπάρχει 
ένα ποσόν που σχεδιάζεται να διατεθεί στις χώρες οι οποίες θα ενταχθούν και ένα πο- 
σόν που σχεδιάζεται, επίσης, να διατεθεί στις χώρες, οι οποίες ήδη συμμετέχουν. Και, 
επίσης, είναι γνωστόν ότι το ποσόν, που θα προκόψει λόγω της αύξησης του ακαθάρι
στου εγχώριου προϊόντος για την Ελλάδα, βρίσκεται στο ίδιο, περίπου, επίπεδο με αυτό 
που είχε για το περασμένο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, αν 
δεν είναι και μεγαλύτερο. Θα είναι οι προϋποθέσεις διαφορετικές, αλλά δεν υπάρχει 
πρόβλημα, όπως εμφανίζονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή (γιατί βεβαιότητα δεν μπο
ρεί να έχει κανένας) σε σχέση με τους πόρους, λόγω της διεύρυνσης.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ (Mega Channel): Κύριε Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι η σημερινή από
φαση (συμβιβασμός σήμερα) είναι πολύ πιο πίσω από τη λεγάμενη «Λευκή Βίβλο» του 
Ντελόρ, πριν από κάποια χρόνια. Από πού αντλείτε αυτή την αισιοδοξία ότι τώρα έχουμε 
κάνει ένα βήμα ουσιαστικό για την καταπολέμηση της ανεργίας; Και θα ήθελα, επίσης, 
να σας ζητήσω ένα σχόλιο για την παράλληλη κίνηση της Αγγλίας, της Ιταλίας και της
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Σουηδίας, οι οποίες υπέβαλαν ένα δικό τους υπόμνημα. Το συγκεκριμένο υπόμνημα συ- 
μπεριλαμβάνεται μέσα στο συμβιβαστικό κείμενο της απόφασης;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να το πω απλά: Μέχρι τώρα συζητούσαμε. Και τώρα πήραμε μια 
απόφαση. Πήραμε απόφαση για μια διαδικασία. Υπάρχουν και ορισμένοι πόροι. Εχει 
μπει μπροστά η διαδικασία εφαρμογής μιας πολιτικής. Η πολιτική αυτή είναι ακόμα στα 
σπάργανα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ομως, είναι μια πολιτική. Και αν τη στηρίξουν 
όλα τα κράτη-μέλη, θα μπορέσει να έχει αποτελέσματα. Από την κατάσταση του μηδε- 
νός μπήκαμε σε μια κατάσταση, όπου κάτι υπάρχει. Και αυτό είναι θετικό.
Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, οι τρεις χώρες έστειλαν μια επιστολή στην οποία ε
πισημαίνουν απόψεις σε σχέση με όλο το πρόβλημα, όπως έπραξαν και άλλοι. Για Πα
ράδειγμα, και ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός έστειλε και αυτός τις απόψεις του. Δεν άλλαξε 
καθόλου το κείμενο ή η κατεύθυνση, λόγω αυτής της πρωτοβουλίας.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ (ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ): Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ είμαι δημοσιογρά
φος από τις Σέρρες, επαρχιώτης. Μέσα στα Προγράμματα που πρόκειται να καταρτίσει 
η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ανεργίας, μήπως σκέπτεται να λάβει και ορισμέ
νες αποφάσεις τέτοιες που να θυμίσουν στους Ελληνες ή μάλλον στους νέο-Ελληνες ότι 
υπάρχουν και άλλες εργασίες με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούν, πέραν των προ
σλήψεων στη ΔΕΗ ή στις Τράπεζες κ.λ.π.; Διότι, φέτος, κύριε Πρωθυπουργέ, στις Σέρ
ρες, δεν υπήρχε κόσμος να μαζέψει τα κεράσια. Μήπως, λοιπόν, η Κυβέρνηση θα πρέ
πει να θυμίσει στους πολίτες ότι πρέπει να ασχοληθούν και με άλλες δουλειές που έκα
ναν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Αραμπατζή, όσον αφορά την απασχόληση στην Περιφέρεια, 
(μέσα από τα Προγράμματα) και στην Περιφέρεια υπάρχουν άνεργοι (νέοι άνεργοι, μα
κροχρόνιοι άνεργοι). Θα υπάρξουν, επίσης, ενισχύσεις για την ανάπτυξη επιχειρήσεων. 
Βέβαια, πιστεύω ότι αυτό που αναφέρετε είναι ένα παράδειγμα ότι σε μια κοινωνία που 
φτάνει σ’ ένα ορισμένο επίπεδο, οι αγροτικές εργασίες δεν έλκουν, διότι το εισόδημα εί
ναι χαμηλό. Αλλωστε, αυτό είναι και η αιτία ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί ξέ
νοι εργαζόμενοι, οι οποίοι στρέφονται στις αγροτικές εργασίες. Είναι σημεία των καιρών. 
Και είναι και σημείο, επίσης, ότι η Ελλάδα, παρ' όλο που είναι καθυστερημένη σε ορι
σμένους τομείς, έχει φτάσει σ’ ένα επίπεδο που η απασχόληση στρέφεται σε ορισμένες 
εργασίες, οι οποίες και αποδοτικές είναι και μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΣΚΑΪ): Κύριε Πρόεδρε, για τους λαθρομετανάστες και τους ξένους εργά
τες έγινε κάποια συζήτηση;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν έγινε συζήτηση. Αναφέρθηκε το γεγονός ότι (ιδίως στο γεύμα 
που συζητήσαμε το μεσημέρι τη γενική εξέλιξη) υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ στην Ευ
ρώπη, διότι η Ευρώπη συγκεντρώνει λαθρομετανάστες απ’ όλες τις χώρες του κόσμου.

ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ (ΑΠΕ): Κύριε Πρόεδρε, στις προτάσεις -απ' ό,τι είδα- του Συμβουλί
ου, υπάρχει κατεύθυνση για ενδεχόμενη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε δρα
στηριότητες εντάσεως εργασίας (οι οποίες, φαντάζομαι, θα είναι αρκετές στην Ελλάδα) 
και ενδεχομένως μια σύσταση για αναπλήρωση αυτών των εσόδων που θα χαθούν από 
την επιβολή μιας φορολογίας στα καύσιμα ή ενεργειακό φόρο εν πάση περιπτώσει. Αυτό 
το ενδεχόμενο, δηλαδή, η ιδέα μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης σε δραστηριότη



τες εντάσεως εργασίας με αντιστάθμισμα την επιβολή, ενεργειακού φόρου, σας απασχο
λεί ως σκέψη;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δύο σημεία θίγονται ή συζητήθηκαν:

• Το ένα αφορά αυτό που είπατε, δηλαδή τη μείωση της φορολογίας στην εργασία και 
την αναπλήρωση αυτής της φορολογίας μ’ έναν ενεργειακό φόρο. Εμείς έχουμε δη
λώσει ότι τέτοια περίπτωση για την Ελλάδα δεν υπάρχει, διότι λόγω του τρόπου με 
τον οποίο λειτουργούν οι βιομηχανίες στην Ελλάδα, λόγω του γεγονότος ότι η πρώτη 
ύλη σε μας είναι ο λιγνίτης, που έχει επίπτωση στο περιβάλλον, μια τέτοια φορολογία 
χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες προεργασίες θα επιβαρύνει, κατά πολύ, την α
νταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ποιές είναι οι απαραίτητες προεργασίες; Είναι, 
για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου, το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό στο 
περιβάλλον, απ ' ό,τι είναι ο λιγνίτης ή το μαζούτ.

• Το δεύτερο αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Ορισμένες χώρες, π.χ. η Ι
ταλία, ήθελαν περιορισμό του ΦΠΑ. Το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι υπάρχει αυτή η ε
πιθυμία από ορισμένες χώρες για να αυξήσουν την απασχόληση.

Πάντως, εμείς έχουμε δηλώσει ότι λόγω της ανάγκης κάλυψης των εξόδων μας και λό
γω της ανάγκης μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, σ’ αυτή τη φάση δεν τίθεται 
για μας τέτοιο θέμα.

Σας ευχαριστώ.


