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Σ TOXOΣ TOY Σ YNE∆PIOY

ι αιτίες της παγκ σµιας οικονοµικής κρίσης ανιχνεύονται ήδη απ το 2002. Η πρώτη βίαιη εκδήλωση της κρίσης έγινε το Σεπτέµβριο του 2007, αρχικά στις Η.Π.Α.
και πέρασε τάχιστα στην Ευρώπη.

O

Στ χος του Συνεδρίου είναι να εξετάσει τους τρ πους µε
τους οποίους επιχειρήθηκε απ διάφορες χώρες να αντιµετωπισθεί η κρίση και να µας δώσει την ευκαιρία να ακούσουµε τις απ ψεις και τις προτάσεις των διακεκριµένων Oµιλητών του Συνεδρίου, σχετικά µε την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί, τις
επιπτώσεις της και τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και να
εφαρµοσθούν µε σοφία, προκειµένου να αντιµετωπισθεί το
πρ βληµα.
Στο πλαίσιο των συζητήσεων, θα εξετασθούν θέµατα πως
οι λ γοι για τους οποίους οι προειδοποιήσεις Oικονοµικών
Oργανισµών πως ο O.O.Σ.Α., το ∆.Ν.Τ. και το I.L.O., δεν εισακούσθηκαν, έστω και αν αρχικά φαίνεται τι και αυτοί εκτιµούσαν τι το φαιν µενο θα ήταν τοπικ ή περιφερειακ και θα παρακολουθήσουµε την πορεία της κρίσης, απ τη στιγµή που η έκταση και το βάθος της έγιναν παγκοσµίως αισθητά τον Μάρτιο
του 2008, οπ τε το Υπουργείο Oικονοµικών και η FED στις
Η.Π.Α., έλαβαν δραστικά µέτρα, δηµιουργώντας προσδοκίες
γρήγορης αντιστροφής της.
Προβληµατισµοί θα αναπτυχθούν ειδικ τερα για την αντιµετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα, που οι ρυθµίσεις που έχουν
προταθεί θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση
του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του χρέους, µε επιπτώσεις
στον φορολογούµενο πολίτη και στην αγορά. Θα εξετασθεί
ποια είναι, αν υπάρχουν, και πώς θα µπορούσαν να υλοποιηθούν τα θεωρούµενα «ώριµα» επενδυτικά σχέδια, για να φέρουν άµεσα και θετικά αποτελέσµατα. Θα συζητηθεί επίσης, αν
οι επενδύσεις που συνδέονται µε την υλοποίηση Σχεδίων του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του αναπτυξιακού ν µου
Π.∆.Ε. και των Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα αποτελούν θετική προοπτική για την Ελλάδα και µε ποιες προϋ-
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ποθέσεις. Θα εξετασθεί αν υπάρχουν αποτελεσµατικές προτάσεις απ µέρους των «Oµάδων Σοφών» που έχουν συσταθεί και
π σο ρεαλιστικ είναι να περιµένουµε µερική ή πλήρη ανάκαµψη
εντ ς του 2010, ώστε να επιβραδυνθούν οι ρυθµοί που χαρακτηρίζουν σήµερα τα φαιν µενα ανεργίας και δυσπραγίας της αγοράς, ιδίως στο επίπεδο των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
Oι Έλληνες Εισηγητές, Καθηγητές Γιάννης Στουρνάρας, Σάββας Ροµπ λης και ∆ιονύσης Γράβαρης θα επικεντρώσουν στο εθνικ επίπεδο και θα αναφερθούν, κατά προτεραι τητα, στις συνέπειες της κρίσης στη δραστηρι τητα των επιχειρήσεων, στην απασχ ληση και στις εργασιακές σχέσεις. O Καθηγητής Jacques
Freyssinet θα µας µεταφέρει την ευρωπαϊκή εµπειρία και θα προσεγγίσει, µε το δικ του τρ πο, τις επιπτώσεις της κρίσης στην ψυχολογία και την πολιτιστική δηµιουργία των πολιτών και των κοινωνιών που τη βιώνουν.
Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, εκπρ σωποι των Κοινωνικών Εταίρων και Oµιλητές, µε Συντονιστή τον ∆ηµοσιογράφο κ.
Αντώνη Παπαγιαννίδη θα σχολιάσουν σα παρουσιάσθηκαν στη
διάρκεια των οµιλιών, θα εκφέρουν τις απ ψεις και προτάσεις
τους και θα εξετάσουν τις προοπτικές εξ δου απ την κρίση, λαµβάνοντας υπ ψη τις «απειλές» και «ευκαιρίες» που αντιµετωπίζει
η χώρα µας, µέσα στο ευρωπαϊκ πλαίσιο.
O Oργανισµ ς Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας – O.ΜΕ.∆. διοργανώνει το Συνέδριο αυτ και παροτρύνει λους τους Συνέδρους
να επωφεληθούν απ την ευκαιρία που παρέχεται σε λους µας
να ακούσουµε τις πλέον έγκυρες απ ψεις και εκτιµήσεις σχετικά
µε την παγκ σµια Oικονοµική Κρίση και κυρίως την έκφραση και
εξέλιξή της στη χώρα µας, τις επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία, ώστε να σχηµατίσουµε τη δική µας εµπεριστατωµένη και
ρεαλιστική γνώµη για την παρούσα συγκυρία και για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να αντιµετωπίσουµε χωρίς µεγάλους
κραδασµούς την κρίση προκειµένου να κατακτήσουµε ένα καλύτερο αύριο.
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Π POΓPAMMA
9.30’- 10.00’
Προσέλευση Συνέδρων - Eγγραφές
10.00’- 10.30’
E NAP Ξ H
Π ρ ο λ ο γ ί ζ ε ι ο Πρ εδρος του ∆.Σ του O.ME.∆.
ΓEΩPΓIOΣ Φ. KOYKOYΛEΣ, Oµτιµος Kαθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο
ΠPOBOΛH VIDEO O.ME.∆.
10.30’- 10.45’
Xαιρετισµοί Eπισήµων*

A’ ™˘ÓÂ‰Ú›· - EÈÛËÁ‹ÛÂÈ˜
Συντονιστής: ΓEΩPΓIOΣ Φ. KOYKOYΛEΣ, Πρεδρος του ∆.Σ του O.ME.∆.
∆ηµήτριος ∆ηµ πουλος, Mέλος ∆.Σ. O.ME.∆., Eκπρσωπος Γ.Σ.E.E.
Παντελής Kατσάβαρος, Mέλος ∆.Σ. O.ME.∆., Eκπρσωπος Γ.Σ.E.B.E.E.
10.45’- 11.30’
«L’ impact de la crise économique sur les marchés du travail et les systémes de relations
professionnelles»
Eλληνικς τίτλος: «H επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις αγορές εργασίας και
στα συστήµατα των εργασιακών σχέσεων»
JACQUES FREYSSINET, Oµτιµος Kαθηγητής Πανεπιστηµίου Paris 1, Oικονοµολγος,
Πρεδρος του Conseil Scientifique - Le Centre d’ études de l’ emploi “Le Descartes I”
11.30’- 12.00’
∆IAΛEIMMA

B’ ™˘ÓÂ‰Ú›· - EÈÛËÁ‹ÛÂÈ˜
Συντονιστής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡOΥ, Μέλος ∆.Σ. O.ΜΕ.∆., Αν.Καθηγήτρια,
Τµήµα Oικονοµικών Επιστηµών, Ε.Κ.Π.Α.
Σωτήρης Σιώκος, Μέλος ∆.Σ. O.ΜΕ.∆., Εκπρσωπος Γ.Σ.Ε.Ε.
Μίκα Ιωαννίδου, Μέλος ∆.Σ. O.ΜΕ.∆., Εκπρσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.
12.00’- 12.45’
«Η Ελληνική Oικονοµία σε αναζήτηση στρατηγικής: Στfχοι και Μέσα για µια ολική
επαναφορά»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤOΥΡΝΑΡΑΣ, Καθηγητής Oικονοµικών στο Ε.Κ.Π.Α., Επιστηµονικς
∆ιευθυντής του Ι.O.Β.Ε.
12.45’- 13.30’
«Κρίση της Oικονοµίας και Κρίση της Απασχfλησης»
ΣΑΒΒΑΣ ΡOΜΠOΛΗΣ, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Επιστηµονικς ∆ιευθυντής
του ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.∆.Ε.∆.Υ.
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AΘHNA, ΠAPAΣKEYH 11 ∆EKEMBPIOY 2009

13.30’- 14.00’
«Ανάµεσα στη δηµοσιονοµική κρίση και στην ύφεση.
Τι γνωρίζουµε και τι δεν θέλουµε να µάθουµε για την οικονοµική κρίση»
∆ΙOΝΥΣΗΣ ΓΡΑΒΑΡΗΣ, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Επιστηµονικς ∆ιευθυντής
I.M.E./ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
14.00’- 14.30’
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
14.30’- 15.30’
Γ ΕΥ Μ Α

°’ ™˘ÓÂ‰Ú›· - ™ÙÚÔÁÁ˘Ïﬁ TÚ·¤˙È
Συντονιστής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ, ∆ικηγρος- ∆ηµοσιογράφος,
Σύµβουλος Ε.Ι.Η.Ε.Α. σε Ευρωπαϊκά θέµατα
15.30’- 17.00’
ΣΤΡOΓΓΥΛO ΤΡΑΠΕΖΙ
Συµµετέχουν οι Oµιλητές και Εκπρ σωποι των Κοινωνικών Εταίρων:
Γ.Σ.Ε.Ε., κ. Ιωάννης Παναγ πουλος, Πρεδρος
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κ. ∆ηµήτρης Ασηµακ πουλος, Πρεδρος
Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλειος Κορκίδης, Πρεδρος
Σ.Ε.Β., κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλ πουλος, Πρεδρος
O.Κ.Ε., κ. Χρήστος Πολυζωγ πουλος, Πρεδρος
17.00’- 18.00’
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συµµετέχουν οι σύνεδροι
18.00’- 18.20’
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ, ∆ικηγρος- ∆ηµοσιογράφος
18.20’- 18.30’
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
O Πρ εδρος ∆.Σ. του O.ΜΕ.∆. ΓΕΩΡΓΙOΣ Φ. ΚOΥΚOΥΛΕΣ, Oµτιµος Καθηγητής,
κηρύσσει τη λήξη του Συνεδρίου
*Χαιρετισµ έχουν προσκληθεί να απευθύνουν οι ηγεσίες των Υπουργείων: α) Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, β) Oικονοµικών, γ) Oικονοµίας, Ανταγωνιστικτητας &
Ναυτιλίας.
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Σ Y N TO M O Γ PAΦ I E Σ

Ελληνικές (µε αλφαβητική σειρά):
Α.∆.Ε.∆.Υ.
Α.Ε.
Α.Ε.Π.
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Γ.Σ.Ε.Ε.
∆.Γ.Ε.
∆.Ν.Τ.
Ε.Ε.
Ε.Ι.Η.Ε.Α.
Ε.Κ.Π.Α.
Ε.Π.Ε.
Ε.Σ.Ε.Ε.
Ε.Σ.Π.Α.
Ε.Τ.Α.Κ.
Η.Π.Α.
Ι.Κ.Α.
Ι.Μ.Ε.
ΙΝ.Ε.
Ι.Ο.Β.Ε.
M.M.E.
Κ.Ε.Π.Ε.
Ο.Η.Ε.
Ο.Ι.Υ.Ε.
Ο.Κ.Ε.
Ο.Ο.Σ.Α.
Π.∆.Ε.
Σ.Ε.Β.
Σ.Σ.Ε.
Τ.Ε.Ι.
ΥΠ.ΕΘ.Ο.

Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
Ανώνυµη Εταιρεία
Ακαθάριστο Εθνικ Προϊ ν
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπ ρων Ελλάδας
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος
∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας
∆ιεθνές Νοµισµατικ Ταµείο
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
΄Ενωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών
Εθνικ και Καποδιστριακ Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης
Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
Εθνικ Στρατηγικ Πλαίσιο Αναφοράς
Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
Ινστιτούτο Εργασίας
΄Ιδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών
Mικρές και Mεσαίες Eπιχειρήσεις
Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών
Οργανισµ ς Ηνωµένων Εθνών
Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Οργανισµ ς Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Πρ γραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
Τεχνολογικ Εκπαιδευτικ ΄Ιδρυµα
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας

Ξενfγλωσσες (µε αλφαβητική σειρά):
C.E.S.
C.G.L.
C.G.T.P.
D.G.B.
E.T.U.C.
FED -Η.Π.Α.
I.L.O.
I.T.U.C.
P.I.S.A.
S.M.I.C.
U.E.A.P.M.E.
U.G.T.

Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων
Γενική Συνοµοσπονδία Εργασίας Ιταλίας
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Πορτογαλίας
Συνοµοσπονδία Γερµανικών Συνδικάτων
Συνοµοσπονδία Eυρωπαϊκών Eργατικών Eνώσεων
Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α.
∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας
∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων
∆ιεθνές Πρ γραµµα Αξιολ γησης Μαθητών / τριών
Κατώτατος Μισθ ς
Eυρωπαϊκή Ένωση Bιοτεχνών, Eµπ ρων, Mικροµεσαίων Eπιχειρήσεων
Γενική ΄Ενωση Εργατών Πορτογαλίας
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Γεώργιος Φ. Kουκουλές
Πρεδρος ∆.Σ. O.ΜΕ.∆., Oµτιµος Καθηγητής

Πρεδρος του O.ΜΕ.∆. καλωσορίζει τους εκλεκτούς Εισηγητές του Συνεδρίου, τους οποίους ευχαριστεί για την προθυµία τους να συµβάλλουν µε την επιστηµονική τους ιδιτητα και γνώση στην ανάλυση και εξέταση των θεµάτων του προγράµµατος του Συνεδρίου. Oµοίως, ευχαριστεί τους συνέδρους για την
προσέλευσή τους και µάλιστα σε µια µέρα πολύ δύσκολη απ πλευράς καιρικών και
συγκοινωνιακών συνθηκών και διατυπώνει το στχο της παρούσας εκδήλωσης.

O

Αναφέρεται συνοπτικά στο ρλο και τη δραστηριτητα του Oργανισµού και στη
συνέχεια προλογίζει το «εταιρικ video» που προβάλλεται.

O Πρεδρος του ∆.Σ. του O.ME.∆. Oµτιµος Kαθηγητής Γεώργιος Φ. Kουκουλές
κηρύσσει την έναρξη του Eυρωπαϊκού Συνεδρίου.

Μετά το πέρας της προβολής, ο Καθηγητής Γεώργιος Φ. Κουκουλές αναφέρεται
συνοπτικά στην ιστορική πορεία του θεσµού των συλλογικών διαπραγµατεύσεων
και λέει :
« Mε το νµο 281/1914 ρυθµίστηκε νοµοθετικά η άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώµατος και δθηκε και η ευχέρεια στα ενδιαφερµενα µέλη εάν θέλουν να υπογράψουν µια συλλογική σύµβαση εργασίας. Βέβαια, η έννοια της συλλογικής σύµβασης εργασίας έστω και µε διαφορετική, αν θέλετε, ονοµασία προϋπήρχε του 1914. Και
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ως παράδειγµα αναφέρω τα συµφωνητικά τα οποία είχαν υπογραφεί την περίοδο
1914 ως επιστέγασµα της λήξης των συγκρούσεων µεταξύ καπνεµπρων και καπνεργατών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Στη συνέχεια και µέσα στη δεκαετία 1920 - 1930 έγιναν ορισµένες προσπάθειες για
τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Έγιναν αππειρες εισαγωγής νέων νοµοθετικών κειµένων. kλα αυτά µως δεν κατέληξαν και φτάνουµε στο 1935, επί Kυβερνήσεως του στρατηγού Κονδύλη, οπτε ττε δύο σηµαντικά νοµοθετήµατα είδαν
το φως της ηµέρας. Το ένα αφορούσε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και το δεύτερο αφορούσε την επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας. ∆ηλαδή έναν τρπο υπέρβασης του αδιεξδου ταν τα διαπραγµατευµενα µέρη δεν κατέληγαν.
Σε λη την περίοδο της δικτατορίας Μεταξά, δηλαδή απ το 1936 ως περίπου τις
αρχές του 1941, έχουµε ένα κύµα υπογραφής συλλογικών συµβάσεων εργασίας, αλλά πάντοτε µέσα σε ένα πλαίσιο αυστηρά δοµηµένο και περιοριστικ.
Κατά την περίοδο της Κατοχής, βέβαια, έχουµε κάποιες περιπτώσεις που υπογράφηκαν συλλογικές συµβάσεις, αλλά νοµίζω τι παρέλκει ιδιαίτερη αναφορά σε
αυτή την έκτακτη, αν θέλετε, πρακτική.
Και ερχµαστε στο 1955 οπτε δηµοσιεύεται ο Ν. 3239/1955. O νµος αυτς δεν είχε σαν σκοπ να προωθήσει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Ήταν ένας
νµος του οποίου κύριο µέληµα ήταν η επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας.
Και για αυτ το λγο προέβλεπε δύο βαθµών διαιτητικά δικαστήρια, τα πρωτοβάθµια και τα δευτεροβάθµια, που είχαν αρµοδιτητα να επιλύσουν την ποια συλλογική διαφορά ανέκυπτε µεταξύ των µερών.
Απ τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και
του O.ΜΕ.∆., προκύπτει τι απ το 1961 έως το 1991 υπογράφηκαν σ.σ.ε. ή και εκδθηκαν διαιτητικές αποφάσεις των οποίων ο αριθµς ανέρχεται σε 7.466.
O Ν. 1876/1990 αντικατέστησε τον 3239/1955. Ψηφίστηκε απ λες τις συνιστώσες
της ττε Βουλής, και είναι ένας νµος επικουρικς. ∆ηλαδή επιτρέπει στα µέρη να επιλέξουν αυτά ένα τρπο επίλυσης της συλλογικής τους διαφοράς.
Εκτς µως απ την επίλυση των συλλογικών διαφορών, ο Ν. 1876/90 δίνει ένα ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων, µέσω µιας σειράς τεχνικών που συµπεριλαµβάνονται στα κατ’ ιδίαν άρθρα του.
Εάν τα µέρη δεν µπορούν να βρουν µια λύση στην ποια διαφορά τους, ττε µπορούν, εφσον δεν υπάρχει ένας άλλος τρπος επίλυσης της συλλογικής τους διαφοράς και υπάρχει αδιέξοδο, να προσφύγουν στον Oργανισµ Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας. Eάν αυτ συµβεί, ττε, σε ένα πρώτο στάδιο θα παρέµβει ο Μεσολαβητής και
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σε ένα δεύτερο στάδιο ο ∆ιαιτητής υπ την προϋπθεση βεβαίως, τι τα µέρη δεν έχουν επιλέξει έναν άλλο τρπο υπέρβασης της διαφοράς τους.
Απ την έναρξη λειτουργίας του O.ΜΕ.∆. έχουµε ένα συνολικ αριθµ συλλογικών συµβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων της τάξης των 3.464.
Ακµα, νοµίζω τι χρειάζεται να υπογραµµιστεί τι το Σώµα των Μεσολαβητών
∆ιαιτητών είναι ένα Σώµα απολύτως ανεξάρτητο και απλώς και µνον συνεργάζεται
µε τον Oργανισµ Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας. ∆εν είναι δηλαδή µισθωτοί του
Oργανισµού και αυτή τη στιγµή ο αριθµς τους είναι 22, 18 είναι Μεσολαβητές και ∆ιαιτητές και 4 είναι µνον Μεσολαβητές.
Σηµαντικ είναι το έργο του Oργανισµού και στο πεδίο της εκπαίδευσης. Απ το
1992 έως και το 2008 έγιναν 196 σεµινάρια είτε σε κεντρικ είτε σε περιφερειακ επίπεδο και εκπαιδεύτηκαν 9.660 άτοµα.
O Oργανισµς επίσης διαθέτει µια σχετικά εξειδικευµένη βιβλιοθήκη µε περιοδικά που ξεπερνούν τον αριθµ των 140 και που σχετίζονται βεβαίως µε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων µας.Υπάρχουν, βεβαίως, και βιβλία γενικτερης φύσης.
Στο πεδίο τώρα των δηµοσιεύσεων ο Oργανισµς σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
περίπου ανά 3ετία, δηµοσιεύει ένα πολύ σηµαντικ έργο για την πράξη και το έργο
του, το οποίο τιτλοφορείται «Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθµίσεων». Στο έργο αυτ περιλαµβάνονται λες οι συλλογικές συµβάσεις. Και βεβαίως περιλαµβάνονται
και οι διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες ενσωµατώνονται στις εν λγω συλλογικές
συµβάσεις εργασίας.
Επιπλέον, ο Oργανισµς, τον ∆εκέµβριο του 2008 δηµοσίευσε ένα πάρα πολύ σηµαντικ έργο το οποίο αναφέρεται στην κατά άρθρο ερµηνεία του νµου 1876, που
γίνεται κωδικοποίηση λων των σχετικών αποφάσεων Kατωτέρων και Ανωτάτων
∆ικαστηρίων και δίνεται και µια εξαντλητική βιβλιογραφία, πράγµα που επιτρέπει
στους ενδιαφεροµένους να ανατρέξουν σε θέµατα ευρύτερης εµβέλειας.
Η χρηµατοδτηση του Oργανισµού προέρχεται απ την Εργατική Εστία και απ
το τµήµα εκείνο των πρων της που συνίσταται απ εισφορές των εργοδοτών και των
εργαζοµένων. Και αυτ που λαµβάνει ο Oργανισµς είναι το 2% αυτών των εισφορών. Στον αρχικ νµο το ποσοστ αυτ ήταν 3%, εµείς ζητήσαµε τη µείωσή του στο
2%.
Για την υποστήριξη του συνλου των υπηρεσιών του, ο O.ΜΕ.∆. έχει δηµιουργήσει ξεχωριστά Τµήµατα: Oικονοµικής διαχείρισης και Μηχανοργάνωσης, που συµβάλουν τα µέγιστα στην απρσκοπτη λειτουργία του.
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Oι υποδοµές του O.ΜΕ.∆. είναι οι ακλουθες. Ιδικτητες κτιριακές εγκαταστάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πλήρες µηχανογραφικ σύστηµα για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του. Βιβλιοθήκη και υποδοµές εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
O αριθµς των υποθέσεων που χειρίστηκε ο Oργανισµς απ το 1992 έως το 2008
αναλυτικά έχει ως εξής:
Υποθέσεις µεσολάβησης 2.086.
Υποθέσεις διαιτησίας 1.031.
Σύνολο 3.117 υποθέσεις.
Στο πεδίο του Προσωπικού Ασφαλείας 157 υποθέσεις
Υποθέσεις δηµοσίου διαλγου 190.
Σύνολο 347 υποθέσεις.
Συνολικά, ο Oργανισµς ασχολήθηκε µε 3.464 υποθέσεις µε ποσοστ επιτυχίας
που αγγίζει το 50% των υποθέσεων. ∆ηλαδή υπογράφηκε συλλογική σύµβαση εργασίας στο στάδιο της Μεσολάβησης.
Ανώτερο ργανο του O.ΜΕ.∆. είναι το ∆ιοικητικ Συµβούλιο, το οποίο έχει τριµερή σύνθεση. Τρεις εκπρσωποι εργατικών συµφερντων, οι οποίοι υποδεικνύονται απ τη Γ.Σ.Ε.Ε., τρεις εκπρσωποι εργοδοτικών συµφερντων, οι οποίοι υποδεικνύονται απ το Σ.Ε.Β., τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Ε.Σ.Ε.Ε., 4 εκπρσωποι λοιπών
φορέων πως η πανεπιστηµιακή κοιντητα, 1 εκπρσωπος του Κράτους και ένα
πρσωπο αναγνωρισµένου κύρους, που εκλέγεται απ τα υπλοιπα µέλη.
Μολοντι το χρονικ διάστηµα κατά το οποίο λειτουργεί ο Oργανισµς είναι
σχετικά περιορισµένο, έχουµε ενδείξεις τι υπάρχουν ορισµένες αλλαγές και στο επίπεδο των νοοτροπιών και κατ’ επέκταση και στο επίπεδο των πρακτικών. ∆ηλαδή
σιγά-σιγά δηµιουργείται ένα νέο πρτυπο συλλογικών εργασιακών σχέσεων.
O Oργανισµς Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας επιδιώκει να εισέλθει στον καινούργιο αιώνα, ανταποκρινµενος στις µεταβαλλµενες ανάγκες των κοινωνικών
συνοµιλητών και προσαρµοζµενος στο νέο κοινωνικ και οικονοµικ περιβάλλον.
Και τώρα, ας ακούσουµε µε προσοχή τους διακεκριµένους οµιλητές της σηµερινής εκδήλωσης, µε τη σειρά που προβλέπεται στο πργραµµα, για να έχουµε στη
συνέχεια χρνο να συνοµιλήσουµε µαζί τους, λοι σοι βρισκµαστε στην αίθουσα
αυτή».
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A’ Συνεδρία
Στο πάνελ (απ αριστερά προς τα δεξιά) οι: Jacques Freyssinet, Oµτιµος Kαθηγητής,
Γεώργιος Φ. Kουκουλές, Συντονιστής της 1ης Συνεδρίας, Oµ. Kαθηγητής, Πρεδρος του
∆.Σ. O.ME.∆., ∆ηµήτριος ∆ηµπουλος, µέλος ∆.Σ. O.ME.∆., εκπρσωπος Γ.Σ.E.E.,
Παντελής Kατσάβαρος, µέλος ∆.Σ. O.ME.∆., εκπρσωπος Γ.Σ.E.B.E.E.
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ΣYNTONIΣTHΣ:

Γεώργιος Φ. Kουκουλές
Oµτιµος Kαθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Πρεδρος ∆.Σ. O.ME.∆.
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∏ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜ ÛÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜
Î·È ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ
Jacques Freyssinet
Oµτιµου Καθηγητή Πανεπιστηµίου Paris 1, Oικονοµολγου
Προέδρου του Conseil Scientifique - Le centre d ’ études de l ’ emploi

ια να κατανοήσει κανείς την επίδραση της παρούσας κρίσης στους µετασχηµατισµούς της µισθωτής σχέσης, πρέπει να ξεκινήσει απ µια ανάλυση της γέννησης της κρίσης, που δεν θα περιοριστεί στην απρ βλεπτη και ασυγκράτητη επέκταση της κατάρρευσης της αγοράς των «τοξικών οµολ γων» στις Η.Π.Α. Η υπ θεσή µας είναι τι βιώνουµε µια κρίση του µοντέλου της συσσώρευσης και της ανα-

Γ

Jacques Freyssinet, Oµτιµος Kαθηγητής Πανεπιστηµίου Paris 1, Eισηγητής.

κατανοµής, εν ς µοντέλου που γεννήθηκε απ το κίνηµα της παγκοσµιοποίησης και
της οικονοµικής απελευθέρωσης (1ο θέµα). Μέσα σε αυτ το πλαίσιο είναι δυνατ να
αντιληφθεί κανείς τις περίπλοκες συνέπειες που επέφερε η οικονοµική κρίση στη λειτουργία των αγορών εργασίας: ούτε οι µισθοί, ούτε η απασχ ληση αντέδρασαν µε
τρ πο µηχανικ και άµεσο. Αυτ συνεπάγεται τι, ακ µα και µε την υπ θεση µιας
προσεχούς οικονοµικής ανάπτυξης, οι αρνητικές εξελίξεις σε αυτούς τους τοµείς θα
ενταθούν (2ο θέµα). Oι πολιτικοί, οικονοµικοί και κοινωνικοί φορείς συνειδητοποίησαν αργά τη σοβαρ τητα της κρίσης, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2008. Τα συστήµατα των εργασιακών σχέσεων αντέδρασαν σε περιβάλλον έκτακτης ανάγκης.
Oι λύσεις που υιοθετήθηκαν, τ σο µέσα απ τις διαδικασίες σο και απ τα περιεχ µενα, δείχνουν τι, παρά την παγκοσµιοποίηση, οι εθνικές ιδιαιτερ τητες διατήρησαν λες τους τις δυνάµεις (3ο θέµα).
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1. H κρίση του µοντέλου της συσσώρευσης και της κατανοµής
Για την αντιµετώπιση της έκρηξης της κρίσης, οι αναλύσεις επικεντρώθηκαν, καταρχήν, στις πιο προφανείς και πιο θεαµατικές της ψεις. Η κρίση έγινε αντιληπτή, ως
απειλή κατάρρευσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, την ώρα που οι φιλελεύθεροι οικονοµολ γοι το είχαν παρουσιάσει ως την πιο εκλεπτυσµένη εκδήλωση της αποτελεσµατικ τητας των απελευθερωµένων, παγκοσµιοποιηµένων και αυτορρυθµιζ µενων αγορών. ∆ θηκε άµεση προτεραι τητα στη διάσωση των τραπεζών· το ζήτηµα ετέθη µε την ενίσχυση του δηµ σιου ελέγχου στο χρηµατοπιστωτικ σύστηµα.
Σε δεύτερο χρ νο, η προσοχή στράφηκε στους µηχανισµούς της µετάδοσης απ τη
χρηµατοπιστωτική σφαίρα προς την πραγµατική σφαίρα: στην παραγωγή και στην
κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, στις επενδύσεις και στην απασχ ληση. Ύστερα
απ µακρά παραµονή στο καθαρτήριο, ανακαλύφθηκε ξανά η αναγκαι τητα µιας
µακροοικονοµικής παρέµβασης του κράτους.
∆εν υποτιµούµε τη σηµασία αυτών των δύο πρώτων επιπέδων ανάλυσης. Σήµερα,
µως, τα αποτελέσµατά τους είναι πασίγνωστα και αποτελούν το αντικείµενο µιας
ευρύτερα αποδεκτής διάγνωσης. Γι’ αυτ το λ γο θα δώσουµε έµφαση σε έναν τρίτο
άξονα συλλογισµού, που παραµένει ακ µα ελάσσων, ο οποίος δεν αναλύει την κρίση
ως ένα απρ βλεπτο ατύχηµα, ούτε ως µια απλή αποτυχία των αγορών, αλλά ως το
προϊ ν των απορρυθµίσεων, που µακροχρ νια δεν µπορεί να αντέξει η οικονοµία.
Απορρυθµίσεις που δηµιουργεί ο τρ πος ανάπτυξης µιας παγκοσµιοποιηµένης και
φιλελευθεροποιηµένης οικονοµίας. O τρ πος συσσώρευσης του κεφαλαίου αναπαράγει µια παραµ ρφωση της κατανοµής του εισοδήµατος, που µακροχρ νια καταστρέφει τη συνοχή µεταξύ δυνατοτήτων παραγωγής και ενεργού ζήτησης.
Αυτή η τάση µπορεί να επιβεβαιωθεί σε παγκ σµια κλίµακα µε σχετικώς στοιχειώδη στατιστικά δεδοµένα (θέµα 1.1). Μπορεί να αναλυθεί βαθύτερα σε µερικές
προηγµένες οικονοµίες µεγάλου µεγέθους για τις οποίες υπάρχουν δοµικές συγκρίσιµες πληροφορίες (θέµα 1.2).

1.1. Oι κυρίαρχες τάσεις σε παγκfσµια κλίµακα
Πρέπει να επισηµανθεί τι προτού ξεσπάσει η κρίση δύο παγκ σµιοι οργανισµοί,
το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας – ∆.Γ.Ε. (ΒΙΤ) και ο Oργανισµ ς Oικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - O.O.Σ.Α. (OCDE) είχαν διενεργήσει µελέτες, που δηµοσιεύθηκαν το 2008 και απέδειξαν την αύξηση των ανισοτήτων και την ελάττωση του µεριδίου των µισθωτών στο Α.Ε.Π.
Η έκθεση του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας
Η ανάλυση αναφέρεται στην περίοδο απ το 1995 έως το 2005 και καλύπτει 73 χώρες, για τις οποίες ήταν δυνατ να συγκεντρωθούν στατιστικά στοιχεία (∆.Γ.Ε. 2008).
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Oι χώρες αυτές κατανεµήθηκαν σε 7 γεωγραφικές ζώνες: προηγµένες οικονοµίες1,
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (PECO - Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης), Ασία και Ειρηνικ ς, Λατινική Αµερική και χώρες της Καραϊβικής, Μέση Ανατολή, Β ρεια Αφρική,Υπο-Σαχάρια Αφρική.Το µερίδιο των µισθών στο Εθνικ Εισ δηµα σε 51 απ τις 73 χώρες που περιλαµβάνονται στη µελέτη µειώθηκε. Για παράδειγµα, στις προηγµένες οικονοµίες σηµειώνεται απώλεια 9 µονάδων κατά µέσο ρο.
Η µείωση ήταν ιδιαίτερα γρήγορη στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και του 2000, ενώ ανακ πηκε στο τέλος της δεκαετίας 1980 µε αρχές της δεκαετίας του 1990 καθώς
και στο τέλος της δεκαετίας του 1990.Υπάρχει λοιπ ν µια καθαρή συσχέτιση µε την οικονοµική ανάπτυξη. Η ανισ τητα των εισοδηµάτων µεταξύ των νοικοκυριών στα
δύο τρίτα των χωρών µεγάλωσε.
Ένα οικονοµετρικ µοντέλο επιτρέπει την ανίχνευση των παραγ ντων που ερµηνεύουν το επίπεδο των ανισοτήτων2. Ένα πρώτο σηµαντικ συµπέρασµα είναι τι οι
σχετικές µεταβλητές δεν είναι οι ίδιες ταν πρ κειται να ληφθούν υπ ψη οι εξελίξεις
στη διάρκεια του χρ νου ή οι διαφορές του επιπέδου µεταξύ χωρών σε µια δεδοµένη
χρονική περίοδο.
• Σε τι αφορά τις εξελίξεις στη διάρκεια του χρ νου, οι µετασχηµατισµοί που επικράτησαν στους «εργασιακούς θεσµούς» δεν συνδέονται επαρκώς µε αυτούς που
επήλθαν στις ανισ τητες. Έτσι, οι µεταβολές στις συνδικαλιστικές δυνάµεις ή στην
εργατική νοµοθεσία δεν ερµηνεύουν την εξέλιξη των ανισοτήτων, εδώ και 25 χρ νια3. Η πιο ισχυρή και η πιο ανθεκτική συσχέτιση παρατηρείται µε την ανάπτυξη
του γκου των άµεσων ξένων επενδύσεων. Μια τέτοια σχέση µπορεί να ερµηνευτεί είτε µε την υπ θεση τι οι επενδύσεις αυτές, στους κ λπους της εθνικής οικονοµίας, διευρύνουν ένα σχετικά προνοµιούχο τοµέα, είτε µε την υπ θεση τι η επιθυµία για να προσελκυσθούν αυτές οι επενδύσεις δηµιουργεί δηµοσιονοµικές και
οικονοµικές πολιτικές που ενισχύουν τις εσωτερικές ανισ τητες4.
• Εάν για µια δεδοµένη περίοδο συγκρίνουµε το επίπεδο των ανισοτήτων ανάµεσα
σε χώρες, τ τε οι «θεσµοί της εργασίας» γίνονται οι κύριες ερµηνευτικές µεταβλητές, κυρίως µέσα απ το ποσοστ της συνδικαλιστικής οργάνωσης και µε συµπληρωµατικ τρ πο, αλλά λιγ τερο σηµαντικ , απ το βαθµ συντονισµού των συλ1. Αυτή η γεωγραφική ζώνη ανταποκρίνεται κατά προσέγγιση στις χώρες του O.O.Σ.Α., που καλύπτονται απ τη δεύτερη έκθεση (βλ. παρακάτω).
2. ∆εδοµένου τι τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία είναι περιορισµένα, το µοντέλο αυτ δεν στάθηκε δυνατ να εφαρµοστεί για την χρονική περίοδο 1989- 2005 παρά µνο σε 53 χώρες.
3. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο συσχετισµς που υπάρχει, µνο για τις PECO, µεταξύ της µείωσης της συνδικαλισµού δύναµης και της αύξησης των ανισοτήτων.
4. Φορολογικά πλεονεκτήµατα στα κέρδη των επενδύσεων, µείωση των εσδων του προϋπολογισµού για τις πολιτικές αναδιανοµής, κλπ.
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λογικών διαπραγµατεύσεων (στο επίπεδο των ανισοτήτων, οι δύο αυτές µεταβλητές συσχετίζονται αρνητικά)5. Στην πραγµατικ τητα οι δείκτες αυτοί αποτελούν
µ νο τµηµατικές αναπαραστάσεις εν ς παγκ σµιου φαιν µενου, το οποίο οι συντάκτες αποκαλούν «δύναµη των οργανωµένων εργατών». Μια άλλη διάσταση
πηγάζει απ τη βαρύτητα του κράτους πρ νοιας (welfare state), που µπορεί ίσως
να υπολογισθεί απ το µέγεθος των δηµ σιων δαπανών. Σε αυτ το σηµείο παρατηρείται µια έντονα αρνητική συσχέτιση µε τις ανισ τητες.
Εάν οι µεταβλητές αυτές έχουν σοβαρή ερµηνευτική αξία τ σο για τις χρονικές περι δους 1978-1989 σο και για τις περι δους 1990-2002, η αποτελεσµατικ τητά τους
για την ελάττωση των ανισοτήτων µειώνεται αισθητά ανάµεσα στην πρώτη και στη
δεύτερη περίοδο6. Η υπ θεση που προτείνεται απ τους συντάκτες είναι τι τα συνδικάτα, τα οποία ολοένα και περισσ τερο υπ κεινται στις ισχυρές πιέσεις της αγοράς, είδαν να µειώνεται η δυνατ τητά τους ή η βούλησή τους να θέσουν κατά τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στ χους για τη µείωση των ανισοτήτων. Για την Ευρώπη,
στα «κοινωνικά σύµφωνα» που συνοµολογήθηκαν σε πολλές χώρες, κατά τη δεκαετία του 1990, επικρατούσαν στ χοι για τη διεθνή ανταγωνιστικ τητα (µείωση του µισθολογικού κ στους και ελλείµµατα στον προϋπολογισµ ). Η συνδικαλιστική επιρροή για τον περιορισµ των ανισοτήτων δεν θα εκδηλων ταν εφεξής στις διαπραγµατεύσεις των άµεσων µισθών παρά µ νο στη δυνατ τητά τους να υπερασπίζονται
τις δηµ σιες πολιτικές αναδιανοµής, κυρίως στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας.
Η έκθεση του O.O.Σ.Α.
O γεωγραφικ ς χώρος που καλύπτεται απ την έκθεση του O.O.Σ.Α. είναι πιο περιορισµένος απ εκείνον που καλύπτει η έκθεση του ∆.Γ.Ε., αφού αφορά µ νο τα
κράτη-µέλη του, δηλαδή κατά κύριο λ γο τις πιο προηγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες7. Αντιθέτως, για 30 µέλη, µεταξύ των µέσων της δεκαετίας του 1980 και των µέσων της δεκαετίας του 2000, ο O.O.Σ.Α. διαθέτει µια πλουσι τερη στατιστική πληρο-

5. Επιπρσθετα, οι ερευνητές εισήγαγαν το δείκτη της «ανελεύθερης κυβέρνησης» (illiberal
government), µε την πολιτική έννοια του ρου και σε αντίθεση µε τον ρο «δηµοκρατική κυβέρνηση». O δείκτης αυτς συσχετίζεται θετικά µε το επίπεδο των ανισοτήτων. Αντίθετα, η βαρύτητα που έχουν τα κµµατα της αριστεράς στο Κοινοβούλιο δεν αποτελεί κάποια αξιλογη µεταβλητή.
6. Εδώ η έρευνα περιορίζεται σε 16 «προηγµένες οικονοµίες» για τις οποίες υπάρχει διαθέσιµη
στατιστική πληροφρηση.
7. Αρχικά ο O.O.Σ.Α. συγκέντρωνε µνο αυτές τις χώρες πιο πρσφατα µως έχει περιλάβει και
άλλες. Έτσι, η έκθεση απ τη µια µεριά καλύπτει ορισµένες αναδυµενες χώρες (Κορέα, Μεξικ, Τουρκία) και απ την άλλη κάποιες χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης
(Oυγγαρία, Πολωνία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία).
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φ ρηση απ αυτήν που µπ ρεσε να συγκεντρώσει το ∆.Γ.Ε. σε παγκ σµια κλίµακα.
Εποµένως, η ανάλυση των αλληλεξαρτήσεων ανάµεσα στις διάφορες εκφάνσεις των
ανισοτήτων είναι πιο διεξοδική (O.O.Σ.Α., 2008).
• Κατά τη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών οι εισοδηµατικές ανισ τητες αυξήθηκαν παντού, εκτ ς απ τρεις χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα).
• Η κύρια αιτία της αύξησης των ανισοτήτων εντοπίζεται στην αγορά εργασίας,
συνδέεται δε τ σο µε το βάθεµα της απ κλισης ανάµεσα στους δείκτες µισθοδοσίας πλήρους απασχ λησης σο και µε την αύξηση των πρ σκαιρων, άτυπων ή αδήλωτων µορφών απασχ λησης. Στην ουσία οι ανισ τητες αυξάνονται, µεταξύ, απ τη µια πλευρά, των πολύ υψηλών µισθών και απ την άλλη, των µέσων ή των χαµηλών µισθών.
• Oι ανισ τητες µεγεθύνονται ταν λαµβάνονται υπ ψη τα εισοδήµατα απ ανεξάρτητη εργασία, ιδιαίτερα δε ταν πρ κειται για εισ δηµα απ περιουσιακά
στοιχεία, που, πως συµβαίνει και µε τους ίδιους τους εισοδηµατίες, η κατανοµή
γίνεται µε πολύ πιο άνισο τρ πο.
• Oι κοινωνικές παροχές και ακ µα περισσ τερο οι δηµ σιες υπηρεσίες αποτελούν
τα αποτελεσµατικ τερα µέσα µε τα οποία αµβλύνονται οι ανισ τητες των συνθηκών διαβίωσης.

1.2. Η ποικιλία των εξελίξεων σε εθνικf επίπεδο
Με δεδοµένη την ετερογένεια των ορισµών και των στατιστικών πηγών, οι συγκρίσεις των µισθών σε διεθνές επίπεδο εγείρουν σηµαντικά προβλήµατα ερµηνείας.
Χρησιµοποιούµε τα αποτελέσµατα που µας παρέχουν κάποιες πρ σφατες δηµοσιεύσεις και αναφερ µαστε σε αυτές για ζητήµατα µεθοδολογίας (Cotis, 2009· O.O.Σ.Α.,
2008· Remond, 2009). Πιο απλά, η έρευνα εδώ περιορίζεται στις Ηνωµένες Πολιτείες
και στις τρεις κυρι τερες οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Γερµανία, Γαλλία,
Ηνωµένο Βασίλειο. Ακ µα και σε ένα τ σο περιορισµένο δείγµα, οι εθνικές ιδιαιτερ τητες είναι σηµαντικές.
Το µερίδιο των µισθωτών
Στο διάγραµµα 1.9 (βλ. τα διαγράµµατα στο παράρτηµα) παρουσιάζονται οι εξελίξεις του µεριδίου των µισθών στο Α.Ε.Π. για τις 4 προαναφερ µενες χώρες8 (Cotis,
2009. σ.39-41). Προκύπτουν κάποια εξαιρετικά σαφή συµπεράσµατα:
8. Στα γραφήµατα, η κάτω καµπύλη ερµηνεύει τις παρατηρηθείσες πραγµατικές τιµές. Η επάνω
καµπύλη σχηµατίσθηκε µε την αναγωγή του επιπέδου του µέσου µισθού στο σύνολο των ιδιωτών επαγγελµατιών. Αν δεν κάνουµε αυτή τη διρθωση, ττε η αύξηση του ύψους των µισθών
θα επέφερε µηχανικά την αύξηση του µεριδίου των µισθωτών.
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• Η µείωση του µεριδίου των µισθωτών εµφανίζεται σε σχέση µε το επίπεδ της στις
αρχές της δεκαετίας του 1970, δηλαδή στα τελευταία χρ νια της περι δου της µεγάλης µεταπολεµικής ανάπτυξης.
• Oι συνέπειες απ την ελάττωση της βαρύτητας των ανεξάρτητων επαγγελµατιών
είναι τεράστιες στη Γαλλία και ερµηνεύουν τη µείωση της απ κλισης ανάµεσα στις
δύο καµπύλες.
• Αντίθετα, στο Ηνωµένο Βασίλειο η διαφορά µεγαλώνει µε την ανάπτυξη της χρησιµοποίησης των ψευδο-ανεξάρτητων εργαζοµένων (βλ. αργτερα στο κείµενο).
• Το διάστηµα αιχµής που παρατηρείται για κάποια χρ νια στη Γαλλία, µετά το πρώτο πετρελαϊκ σοκ, σηµειώνεται σε πολύ µικρ τερο βαθµ στη Γερµανία, είναι πολύ σύντοµο στο Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ δεν εµφανίζεται καθ λου στις Η.Π.Α. Η
διαφορά συνδέεται προφανώς µε τις εθνικές συνθήκες διαµ ρφωσης των µισθών.
Συνοψίζοντας:
• Η µείωση του µεριδίου των µισθωτών απ τις αρχές της δεκαετίας του 1970 είναι
ένα αδιαµφισβήτητο φαιν µενο, ιδίως αν αυτ τροποποιηθεί προκειµένου να ληφθούν υπ ψη οι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες.
• Η πτώση στις πιο πάνω χώρες παρατηρείται επίσης και στις αρχές της δεκαετίας
του 2000 αλλά µε πολύ διαφορετικές εντάσεις: στη Γερµανία είναι βίαιη, ενώ στη
Γαλλία µ λις που παρατηρείται.
• Αντιθέτως, ανάµεσα στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και στο τέλος της δεκαετίας
του 1990 είναι αδύνατο να συνάγουµε κοινές τάσεις.
Oι ανισfτητες των µισθών
Η µ νη συγκρίσιµη πληροφορία σε παγκ σµιο επίπεδο αναφέρεται στην κατάταξη των µισθωτών σε µισθολογικές οµάδες. ∆εν αναφέρει τίποτα για ένα βασικ ζήτηµα: ποια είναι τα χαρακτηριστικά των επαγγελµάτων ή των προσώπων που τα ασκούν; Για αυτά τα θέµατα υπάρχουν µελέτες σε εθνικ επίπεδο, µως χρησιµοποιούν πηγές και µεθ δους που δεν επιτρέπουν ποσοτικές συγκρίσεις. Oι δείκτες που
χρησιµοποιούνται πολύ συχνά αναφέρονται στο πρώτο, το πέµπτο και το ένατο δεκατηµ ριο της 10βαθµης κλίµακας (D1, D5, και D9)9.

9. D1: επίπεδο κάτω απ το οποίο βρίσκεται το 10% των πιο χαµηλών µισθών.
D5 ή ενδιάµεσο: επίπεδο πάνω απ το οποίο βρίσκεται το 50% των µισθών.
D9: επίπεδο πάνω απ το οποίο βρίσκεται το 10% των υψηλτερων µισθών.
Αυτοί οι δείκτες έχουν το σοβαρ µειονέκτηµα να µην επιτρέπουν την αποµνωση της εξέλιξης
των υψηλτερων και των χαµηλτερων µισθών.Το τεχνικ επιχείρηµα είναι τι πρκειται για οµάδες πολύ δύσκολα αναγνωρίσιµες στις πηγές των γενικών στατιστικών στοιχείων. Εποµένως
είναι απαραίτητο να ερευνηθούν ως συµπληρώµατα εξειδικευµένων µελετών για τα ακραία δεκατηµρια. Τα χαρακτηριστικά τους είναι πολύ άνισα, ανάλογα µε τη χώρα.
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Το διάγραµµα 3 (βλ. παράρτηµα) ανιχνεύει τα δεδοµένα που παρουσιάζει ο
O.O.Σ.Α.10 (Remond, 2009, σελ.12). Παρά την ατελή πληροφ ρηση είναι δυνατ ν, µε
προσοχή, να ανιχνευτούν µερικές τάσεις.
• Υπάρχει µια µεγάλη αντίθεση στην εξέλιξη της σχέσης D9/D1 που είναι η µέγιστη
υπολογισµένη απ κλιση: ελαττώνεται στη Γαλλία ενώ αυξάνεται περισσ τερο ή
λιγ τερο εδώ και καιρ (πάντοτε πάνω απ δεκαπέντε χρ νια) στις τρεις άλλες
χώρες (Προσοχή: η κάθετη κλίµακα είναι διαφορετική για τις Η.Π.Α.).
• Για τη Γαλλία, η υποχώρηση που παρουσιάζεται στη σχέση D9/D1 προκύπτει αποκλειστικά απ τη σχέση D5/D1, δηλαδή συντρίβεται το µισ προς τα κάτω τµήµα
της ιεραρχίας των µισθών, ενώ η σχέση D9/D5 (το ανώτερο µισ ) είναι σχεδ ν σταθερή.
• Για να ερµηνεύσουµε αυτή τη γαλλική ιδιαιτερ τητα επιστρατεύουµε συνήθως την
πολιτική του κατώτατου µισθού (S.M.I.C.).
• Στη Γερµανία, αντίθετα, σηµειώθηκε άνοδος στη σχέση D5/D1, η οποία απ τα µέσα της δεκαετίας του 1990 είναι υπεύθυνη για την εξέλιξη της σχέσης D9/D1, εποµένως για τη διεύρυνση των αποκλίσεων στο κάτω µέρος της µισθολογικής ιεραρχίας (αύξηση της µίνι-απασχλησης, των «επαγγελµάτων του 1 Ευρώ» και διεύρυνση των τοµέων που δεν καλύπτονται απ συλλογική διαπραγµάτευση).
• Στο Ηνωµένο Βασίλειο, ύστερα απ τη διάσπαση της καµπύλης στα 1977, η διεύρυνση των αποκλίσεων στο ανώτερο µισ της µισθολογικής ιεραρχίας (D9/D5) γίνεται αφετηρία της αν δου στη σχέση (D9/D1), φαιν µενο που παρατηρείται επίσης, σε χαµηλ τερο βαθµ , στις Η.Π.Α., µετά τα µέσα της δεκαετίας του 198011.
Για τις 11 χώρες-µέλη που υποβάλλουν συγκρίσιµα στοιχεία (µ νο για την πλήρη
απασχ ληση) η έκθεση του O.O.Σ.Α. υπογραµµίζει το βάθεµα των µισθολογικών ανισοτήτων µεταξύ 1990 και 2005: ο λ γος D9/D1 παρουσίασε άνοδο κατά 10% για τους
άνδρες και 11% για τις γυναίκες, µε τη µεγαλύτερη άνοδο να παρεµβάλλεται µετά το
1995. Η κύρια πηγή τοποθετείται στο ανώτερο µισ (D9/D5). Η Γαλλία ξεφεύγει απ
αυτήν την τάση, ενώ αυτή παρατηρείται έντονα στη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο
και τις Η.Π.Α.

10. Τα µεγέθη που µετρήθηκαν (καθαρά ή µικτά) και τα πεδία διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα (βλ.
σηµειώσεις στο κάτω µέρος του γραφήµατος). ∆εν επιτρέπουν τη σύγκριση του επιπέδου µεταξύ των χωρών παρά µνο τις τάσεις. Επιπλέον, καλύπτουν µνο τους µισθωτούς πλήρους απασχλησης: ο ρλος του χρνου µερικής απασχλησης αγνοείται στη διεύρυνση των ανισοτήτων.
11. Να σηµειωθεί τι αυτ το φαινµενο παρατηρείται χωρίς να συµπεριλαµβάνεται εδώ η έκρηξη
των κερδών στους κλπους της ανώτερης µισθολογικής ιεραρχίας.
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Εποµένως, η ποικιλία των εθνικών δυναµικών είναι συµβατή µε την ύπαρξη σηµαντικών τάσεων που κυριαρχούν στην παγκ σµια κλίµακα και ιδιαίτερα στους κ λπους των πιο προηγµένων οικονοµιών. Είναι αυτές οι τάσεις που έχουν δηµιουργήσει
τις αντιφάσεις για τις οποίες θεωρούµε τι συνιστούν τη βαθύτερη αιτία της παρούσας κρίσης.

1.3. Oι αντιφάσεις ανάµεσα στη συσσώρευση, την κατανοµή και την ανάπτυξη
Η παγκοσµιοποίηση και η φιλελευθεροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων
που επιταχύνονται απ το τέλος της δεκαετίας του 1980, δηµιουργούν µια βαθειά χαλάρωση του µοντέλου ανάπτυξης. Η κινητικ τητα των κεφαλαίων εντείνεται σε αναζήτηση πιο αποδοτικών τοποθετήσεων. Τα κινήµατα της µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες και ο εξωπορισµ ς των παραγωγικών δραστηριοτήτων
(externalisation), καθώς και οι επακ λουθες πιέσεις στους µισθούς και την απασχ ληση, έχουν ως αποτέλεσµα την ενίσχυση της ανταγωνιστικ τητας µεταξύ µισθωτών,
σε διαφορετικές χώρες. Η πτώση του µεριδίου των µισθωτών στο εθνικ εισ δηµα, σε
παγκ σµια κλίµακα, θέτει το ζήτηµα της ύπαρξης κενών θέσεων εργασίας απέναντι
στις αυξηµένες δεξι τητες που απαιτεί η παραγωγή. Κάθε χώρα προσπαθεί να βγάλει την ουρά της απέξω, υιοθετώντας µια στρατηγική διεθνούς ανταγωνιστικ τητας,
µε συνέπεια να αυξάνονται οι πιέσεις στα µισθολογικά κ στη και τις δηµ σιες δαπάνες. Έτσι, λα συµβάλλουν στην ενίσχυση της παγκ σµιας δυσαρµονίας.
Πολλοί µηχανισµοί αυξάνουν την αστάθεια του συστήµατος:
• λο και πιο πολλά τµήµατα του εισοδήµατος απ µισθούς εξαρτώνται απ την αποδοτικ τητα του κεφαλαίου. Είναι η περίπτωση των µισθωτών που µετέχουν σε
διανοµές µετοχών της επιχείρησης ή τους παρέχεται το δικαίωµα αγοράς µετοχών
της επιχείρησης σε ευνοϊκή τιµή (stock options), λαµβάνουν έκτακτες παροχές
(bonuses) ή συµµετέχουν στα κέρδη. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις συντάξεις, ταν
υποκαθίσταται το σύστηµα χρηµατοδ τησης µε βάση τη «σταθερή διανοµή εφ’ ρου ζωής» απ το σύστηµα της «πλήρους κεφαλαιοποίησης των εισφορών», δηλαδή µε βάση την κεφαλαιαγορά.Το επίπεδ τους γίνεται πολύ ευαίσθητο στις κυκλικές διακυµάνσεις.
• Προκειµένου να ενισχύσουν την ανεπαρκή αγοραστική δύναµη των µισθωτών, ορισµένες χώρες, για παράδειγµα οι Η.Π.Α., αυξάνουν µαζικά το δανεισµ τους.
Μια εικονική φερεγγυ τητα εξασφαλίζεται απ τη κερδοσκοπική «φούσκα» της
αξίας των ακινήτων12.

12. ∆ιαδικασία που βρίσκεται στις απαρχές της κρίσης των «τοξικών οµολγων». Αυτή δεν ήταν η
αιτία αλλά το έναυσµα της χρηµατοπιστωτικής και µετέπειτα της οικονοµικής κρίσης.
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Ακ µα και αν δεν υπολογισθούν εδώ τα προβλήµατα του περιβάλλοντος13, φαίνεται πως το αναπτυξιακ µοντέλο της δεκαετίας το 1980 µακροχρ νια είναι έωλο.
• Κοινωνικά και πολιτικά µπορεί να παράγει την εξάπλωση των φαινοµένων της
φτώχειας, της τρωτ τητας των πιο αδύναµων και της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Η βιαι τητα των κοινωνικών αναταραχών που ξεσπούν τακτικά σε διάφορες
χώρες και η άνοδος των ακραίων λαϊκισµών είναι προµηνύµατα που δεν πρέπει να
αµελούνται.
• Το ίδιο ισχύει και στο οικονοµικ πεδίο. Η λογική της µεγιστοποίησης της απ δοσης των υπερ-κινητικών κεφαλαίων δηµιουργεί θολ τητα και αστάθεια µε κίνδυνο ανεξέλεγκτων σωρευτικών αποτελεσµάτων, σε περίπτωση απρ βλεπτου σοκ,
πως αυτ που είδαµε πρ σφατα. Η κατάρρευση αποφεύχθηκε αποκλειστικά απ την µαζική παρέµβαση των κρατών και την παρέµβαση των κεντρικών τραπεζών, µε παραβίαση των µέχρι τώρα αγιοποιηµένων κανονισµών.
• Τελικά, αυτ που δηµιουργεί την ανυπαρξία θεµελίων είναι η οικονοµική υποδοµή. πως είναι γνωστ εδώ και δύο αιώνες, δεν µπορεί απ µ νη της η κατανάλωση απ τους κεφαλαιούχους και τους εισοδηµατίες να εξασφαλίσει µια µακρ χρονη δυναµική ισορροπία µεταξύ της αύξησης του γκου της παραγωγής και της
ενεργού ζήτησης.

2. Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις αγορές εργασίας
Λογικά, η πτώση των ποσοστών αύξησης του Α.Ε.Π. έχει αντίκτυπο στο επίπεδο
της απασχ λησης και της ανεργίας (θέµα 2.1). Ωστ σο, σε σύγκριση µε τις προηγούµενες περι δους ύφεσης, η άµεση επίδραση φαίνεται τι απορροφήθηκε σηµαντικά
(θέµα 2.2). Αυτ σηµαίνει τι το χειρ τερο πρ κειται να έρθει, ιδιαίτερα αν η τρέχουσα ανάκαµψη είναι προσωρινή (θέµα 2.3).

2.1. Oι άµεσες επιπτώσεις14
Το Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης µειώνεται κατά 4,9% µεταξύ των β’ τριµήνων
2008 και 2009 και των Η.Π.Α. κατά 3,8%. Η επίδραση στο σύνολο της απασχ λησης
στην Ε.Ε. φαίνεται στο διάγραµµα 1α, στο παράρτηµα (Hijman, 2009b, σελ.1)15, η µέ-

13. Μακροχρνια έχουν µια θεµελιώδη σηµασία, µως στο ξέσπασµα της παρούσας κρίσης. δεν έπαιξαν κάποιο σηµαντικ ρλο.
14. Αυτή τη στιγµή που γράφουµε, χρησιµοποιούµε τα πιο αξιπιστα στοιχεία, συγκρίσιµα σε διεθνές επίπεδο.Αναφέρονται στο δεύτερο 3µηνο του 2009.Υπάρχουν πιο πρσφατα στοιχεία, αυτά µως υπκεινται σε µη αµελητέες αναθεωρήσεις.
15. Στο σχήµα 1 a: EA = 16 χώρες µέλη της Ευρωζώνης.
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ση πτώση ανέρχεται στο 1,9% µε µεγάλες ανισ τητες ανάλογα µε τη χώρα, πως παρουσιάζονται στον πίνακα 116 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009- Hijman, 2009b).
Πίνακας 1 - Μεταβολές του Α.Ε.Π. και της απασχfλησης (%)
µεταξύ των β’ τριµήνων 2008 και 2009
Ευρώπη των 27
Γερµανία
Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία
Ηνωµένο Βασίλειο

Α.Ε.Π.
-4,9
-5,9
-4,2
-2,8
-6,0
-5,5

Απασχfληση
-1,9
-0,1
-7,1
-1,2
-0,9
-2,0

Πηγή: Hijman, 2009b, σελ.2

Oι επιπτώσεις στον αριθµ των ανέργων εµφανίζονται στο σχήµα 1b του παραρτήµατος (Hijman, 2009a, σελ.1). Ύστερα απ µια φάση σταθεροποίησης και µετά µια
µεγάλη πτώση, η ανεργία εκτοξεύεται απ τοµα στα ύψη απ το β’ τρίµηνο του 2008.
Εδώ επίσης, οι ανισ τητες µεταξύ χωρών είναι ισχυρές. Για παράδειγµα, αν συγκρίνουµε το χαµηλ τερο επίπεδο που είχε φτάσει παλαι τερα, µε αυτ που παρατηρήθηκε τον Μάιο του 2009, το ύψος της ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,6 µονάδες στη Γερµανία (απ 7,1 σε 7,7%) και κατά 10,8 µονάδες στην Ισπανία (απ 7,9% σε 18,7%).
Στο σύνολο της Ε.Ε. το ύψος της ανεργίας απ το χαµηλ τερο σηµείο 6,7% το Μάρτιο του 2008, τον Μάιο του 2009 έφτασε στο 8,9%, δηλαδή σηµειώθηκε άνοδος κατά
2,2 µονάδες.Το Σεπτέµβριο του 2009 έφτασε στο 9,2%.
Αν οι αριθµοί αποδίδουν το µέτρο της σοβαρ τητας του προβλήµατος, επισύρουν
επίσης την προσοχή στο γεγον ς τι, σε πρώτη φάση, οι µεταβλητές της απασχ λησης
και της ανεργίας ήταν αισθητά ασθενέστερες απ εκείνες του Α.Ε.Π.

2.2. Oι παράγοντες επιβράδυνσης
Κατά παράδοση, µεταξύ εν ς ή δύο τριµήνων ανάµεσα στις µεταβλητές της παραγωγής και της απασχ λησης, παρατηρείται µια επιβράδυνση. Αυτ εξηγείται απ
δύο κύριους λ γους:
• Απ τη µία πλευρά οι διατάξεις του ν µου ή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, καθώς και οι κοινωνικοί αγώνες, προκαλούν καθυστερήσεις ως προς την

16. Εκτς εξαιρέσεων, για να µειώσουµε τον γκο των στοιχείων περιοριζµαστε στις πέντε κύριες
οικονοµίες του O.O.Σ.Α. Τα λεπτοµερή εθνικά στοιχεία είναι προσβάσιµα στις αναφερµενες
παραποµπές. Βλ. επίσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008 και O.O.Σ.Α. 2009.
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πραγµατοποίηση απολύσεων που επιθυµούν οι επιχειρήσεις για οικονοµικούς λ γους, ιδιαίτερα ταν πρ κειται για οµαδικές απολύσεις.
• Απ την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις έχουν επίγνωση, απ προηγούµενες οικονοµικές ανακάµψεις, των δυσκολιών για την εξεύρεση εξειδικευµένου εργατικού
δυναµικού, που είχε απολύσει κατά την προηγούµενη ύφεση. Έχουν εποµένως
την τάση, να διατηρούν σο γίνεται για περισσ τερο χρ νο τους εργαζ µενους µε
τα απαραίτητα προσ ντα, για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Σε αυτούς τους κλασσικούς παράγοντες, κατά την παρούσα ύφεση προστίθενται
άλλοι τρεις, οι οποίοι παίζουν έναν ιδιαίτερο ρ λο:
• O πρώτος παράγοντας συνδέεται µε τη διάρκεια της εργασίας. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιτεύχθηκε µια τριµερής συναίνεση για την µαζική ανακούφιση της
µερικής ανεργίας, µε σοβαρή κρατική χρηµατοδ τηση (Eurofound, 2009b,
Glassner, Calgoczi, 2009, Halpeter, Lehndorff, 2009, Hurley, Finn, 2009). Μεταξύ
του β’ τριµήνου των ετών 2008 και 2009 η εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας για τους
µισθωτούς ολικής απασχ λησης µειώθηκε απ 41,0 σε 40,3 ώρες, ενώ τα δύο προηγούµενα χρ νια είχε µια ελαφρώς αυξητική τάση.Το φαιν µενο παρατηρήθηκε σε
ορισµένες χώρες (Πίνακας 2) και συµβάλλει ιδιαίτερα στην ερµηνεία των εκπληκτικών µεταβλητών της απασχ λησης και της ανεργίας στη Γερµανία.17
Πίνακας 2- Μέση εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας των µισθωτών
ολικής απασχfλησης
ΕΕ των 27
Γερµανία
Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία
Ηνωµένο Βασίλειο

Β’ τρίµηνο 2008
41,0
42,1
41,2
39,1
40,5
41,2

Β’ τρίµηνο 2009
40,3
40,8
40,6
38,3
39,9
40,8

Μεταβολή
-0,7
-1,3
-0,6
-0,8
-0,6
-0,4

Πηγή: Hijman, 2009b, σελ.5

Συµπληρωµατικ ρ λο για την επιβράδυνση στις εξελίξεις της απασχ λησης διαδραµάτισε η αύξηση του γκου των µερικά απασχολούµενων µισθωτών, που απ το
18,3 ανέβηκε στο 18,8%, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 0,5 µονάδες, ενώ κατά τα
δύο προηγούµενα χρ νια το ποσοστ αυτ είχε παραµείνει σταθερ .

17. Στο δεύτερο τρίµηνο του 2009, στη Γερµανία υπολογίζονται 1,4 εκατ. µισθωτών σε µερική ανεργία.
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• Ένας δεύτερος ερµηνευτικ ς παράγοντας της αντίστασης της απασχ λησης αναφέρεται στα πρώτα αποτελέσµατα των µαζικών σχεδίων για την ανάκαµψη της οικονοµίας µέσω των δηµ σιων δαπανών, που υιοθέτησαν πολλές χώρες στο τέλος
της δεκαετίας του 2008 και µ λις στην αρχή της δεκαετίας του 2009 (O.O.Σ.Α.
2009,Watt, Nikolova, 2009).Ακ µα και ταν τα συνδικάτα συχνά έκριναν τα µέτρα
ως ανεπαρκή, µε αυτά αποφεύχθηκε η κατάρρευση της απασχ λησης στις βιοµηχανίες που αντιµετώπιζαν τις µεγαλύτερες δυσχέρειες, πως η βιοµηχανία αυτοκινήτων και η οικοδοµική δραστηρι τητα.
• O τρίτος ερµηνευτικ ς παράγοντας βασίζεται στην εξέλιξη των µισθών. Σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες οι µισθοί διαπραγµατεύονται µε µία περιοδικ τητα δύο ή
τριών ετών. Εποµένως, µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2008, οι διαπραγµατεύσεις διεξάγονταν σε ένα πλαίσιο που δεν είχε ακ µα προβλεφθεί η έκταση
της ύφεσης και ενώ ο πληθωρισµ ς ήταν αρκετά ισχυρ ς. Τα συνδικάτα πέτυχαν
συχνά σχετικά υψηλές αυξήσεις των ονοµαστικών µισθών. Με την εξαφάνιση του
πληθωρισµού το 2009, οι µισθωτοί που είχαν διατηρήσει µια θέση εργασίας δίχως
µερική ανεργία, απ λαυσαν µιαν αύξηση της αγοραστικής τους δύναµης, η οποία
συνέβαλε στην άνετη αντιµετώπιση των καταναλωτικών δαπανών, οπ τε µετριάστηκε η υποχώρηση του Α.Ε.Π.: ένα κλασσικ κεϋνσιαν φαιν µενο.
Εάν τα πιο πάνω στοιχεία συµβάλλουν στην ερµηνεία τι η άµεση επίδραση της οικονοµικής κρίσης στην απασχ ληση και την ανεργία ήταν λιγ τερο απ τοµη απ αυτήν που φοβ µασταν, δηµιουργούν λ γους απαισιοδοξίας για το µέλλον.

2.3. Μια διπλή απειλή
Απ τις τρέχουσες πληροφορίες µας, φαίνεται τι τα στοιχεία ανάκαµψης που εµφανίστηκαν τους τελευταίους µήνες έχουν ελάχιστη τύχη να αποκτήσουν µ νιµο χαρακτήρα. Oι αρνητικές εξελίξεις στο θέµα της απασχ λησης διευρύνθηκαν απ τη
στιγµή που εξαντλήθηκαν προοδευτικά οι µηχανισµοί οι οποίοι ως τώρα έπαιξαν ρ λο στην επιβράδυνση.
Πολλοί παράγοντες οδηγούν στην αµφισβήτηση του ανθεκτικού χαρακτήρα της
ανάκαµψης που παρατηρείται στις µέρες µας.
• Τα σχέδια ανάκαµψης που υιοθετήθηκαν απ τις Η.Π.Α. επικεντρώθηκαν στο έτος
2009. Τα αποτελέσµατά τους θα εµφανιστούν σταδιακά, εκτ ς εάν ξεκινήσουν νέα
προγράµµατα, γεγον ς που είναι ελάχιστα πιθαν αν ληφθούν υπ ψη οι ανησυχίες
για τον ανθεκτικ χαρακτήρα των δηµ σιων ελλειµµάτων. Γενικ τερα, το «φούσκωµα» του δηµ σιου χρέους προµηνύει αυστηρές δηµοσιονοµικές πολιτικές.
• Ένα µέρος της ανάκαµψης οφείλεται σε ένα µηχανικ αποτέλεσµα επαναφοράς
του επιπέδου των χρηµατιστηριακών αξιών στην οµαλ τητα, µετά τη µαζική ρευστοποίηση που προηγήθηκε. Αυτ το φαιν µενο δεν θα ισχύσει στο µέλλον.
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• Απ το τέλος της δεκαετίας του 1980, οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις διεξάγονται στη βάση των εργοδοτικών απαιτήσεων για πάγωµα, βλέπε µείωση των µισθών. O συσχετισµ ς των δυνάµεων δυσκολεύει τη θέση του συνδικαλισµού και οι
«διαπραγµατεύσεις µε αµοιβαίες παραχωρήσεις» φαίνεται τι πολλαπλασιάζονται στο επίπεδο επιχειρήσεων.
• Η αβεβαι τητα για την απασχ ληση και το µέλλον των συντάξεων ενισχύει την
πρ νοια των µισθωτών για αποταµίευση, περιορίζοντας ακ µα περισσ τερο το επίπεδο των καταναλωτικών τους εξ δων.
Σε αυτά τα απαισι δοξα στοιχεία για την εξέλιξη του Α.Ε.Π., προστίθεται, στο ζήτηµα της απασχ λησης και της ανεργίας, το αντιστάθµισµα της κίνησης των µέτρων
επιβράδυνσης, τα οποία σε πρώτη φάση έπαιξαν έναν ανακουφιστικ ρ λο. Είναι ελάχιστα πιθαν να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να καθυστερούν την προσαρµογή του
δυναµικού τους, εκτ ς αν υπάρξει προοπτική ισχυρής και ανθεκτικής ανάκαµψης.
Είναι ελάχιστα πιθαν η µαζική προσφυγή στη µερική ανεργία να µπορέσει να κρατήσει για πολύ, εξαιτίας του υψηλού κ στους. Oι ανταγωνιστικές πιέσεις θα επαναφέρουν στην πρώτη γραµµή τις αξιώσεις για αύξηση της παραγωγικ τητας της εργασίας. Εποµένως δεν αποτελεί έκπληξη, ακ µα και µε τις κατά κάποιο τρ πο αισι δοξες υποθέσεις για την αύξηση του Α.Ε.Π., σήµερα οι προβλέψεις να υπολογίζουν για
το 2010, ίσως και το 2011 µια αισθητή αύξηση της ανεργίας.
Για παράδειγµα το ∆.Ν.Τ.18 προβλέπει για την ευρωζώνη το ύψος της ανεργίας κοντά στο 10% κατά το τέλος του 2009 και στο 12% κατά το 2011. O O.O.Σ.Α. προβλέπει στο τέλος του 2010 9,9% για τις χώρες του O.O.Σ.Α., 10,1% για τις Η.Π.Α. και
10,6% για την ευρωζώνη.
***
Με τον απρ βλεπτο χαρακτήρα της και την έκτασή της, η οικονοµική κρίση, έθεσε
µια διπλή πρ κληση για τους πολιτικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς.Υποχρεώθηκαν να σοφιστούν επειγ ντως κάποιους µηχανισµούς, που θα απέτρεπαν την
κατάρρευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µια σειρά απ συσσωρευτικές αλληλουχίες στη σφαίρα της παραγωγής και στη διεύρυνση του κοινωνικού κ στους,
που είναι πολιτικά αβάστακτο.
Ταυτ χρονα έπρεπε να ξεκινήσουν µια έρευνα για τα δοµικά αίτια της κρίσης και
τη φύση των µεταρρυθµιστικών µέτρων που θα µπορούσαν να αναβιώσουν τις προϋποθέσεις µιας ικανοποιητικής ανάπτυξης (Cohen et all, 2009). Για να ολοκληρώσουµε, θα εξετάσουµε τις συνθήκες, κάτω απ τις οποίες τα εθνικά συστήµατα εργασιακών σχέσεων απάντησαν σε αυτή τη διπλή πρ κληση.

18. ∆ιεθνές Νοµισµατικ Ταµείο.
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3. Oι αντιδράσεις στα συστήµατα των εργασιακών σχέσεων
Η κρίση αποτελεί ένα τεστ της ικαν τητας των εθνικών συστηµάτων εργασιακών
σχέσεων να αντιδράσουν, καθώς επίσης επιτρέπει να υπολογιστούν οι συσχετισµοί
των δυνάµεων, που καθορίζουν τη φύση των συγκρούσεων και των συµβιβασµών
που καραδοκούν. Λαµβάνοντας υπ ψη την τεράστια ποικιλία των εθνικών µορφωµάτων, είναι απαραίτητο να περιοριστεί το πεδίο της ανάλυσης. Θα το περιορίσουµε
στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης (Freyssinet, 2009)19. Παρουσιάζουν το ενδιαφέρον
τι µοιράζονται µια ιστορία και θεσµούς που θα επέτρεπαν να επιτευχθεί ένας ορισµένος βαθµ ς οµογενοποίησης του τρ που που διαχειρίζονται την κρίση (θέµα 3.1).
Φαίνεται µως, τι υπάρχουν µεταξύ τους σηµαντικές διαφορές, οι οποίες δεν εξηγούνται µ νο απ τις διαδροµές του παρελθ ντος τους (θέµα 3.2). Τελικά τίθεται το
ζήτηµα να πληροφορηθούµε αν η αρχική ποικιλία των εθνικών αντιδράσεων δεν έχει
την τάση να εξαλείφεται στη διάρκεια του χρ νου, ταν στις διάφορες χώρες που διερευνώνται σε αυτή τη µελέτη (θέµα 3.3), οι ιδιαιτερ τητες της κρίσης τείνουν να συγκλίνουν.

3.1. Τα κοινά στοιχεία αναφοράς
Το 2008, µπροστά στο ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης, η πλειοψηφία των δυτικο-ευρωπαϊκών χωρών µοιράζονται δύο κοινά στοιχεία αναφοράς.
• Με την ευκαιρία της ύφεσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πολλές απ αυτές
τις χώρες πειραµατίστηκαν µε τη στρατηγική των κοινωνικών συµφώνων.
• Απ το 2007, µέσα σε ένα πλαίσιο που τα ποσοστά της ανεργίας ήταν εξαιρετικά
χαµηλά, τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κοινωνικοί φορείς της Ευρώπης επικεντρώθηκαν σε µια κοινή στρατηγική ευέλικτης εργασίας και ασφάλισης (flexicurity).
α) Τα κοινωνικά σύµφωνα
Πολλαπλασιάστηκαν (Natali, Pochet, 2009). Oι ιστορικές συνθήκες της περι δου
εξηγούν το ιδιαίτερο περιεχ µεν τους. Η σύζευξη µιας παγκ σµιας οικονοµικής επιβράδυνσης µε τις περιοριστικές πολιτικές που τέθηκαν σε εφαρµογή µετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ, απ τις χώρες οι οποίες επιθυµούσαν να ικανοποιήσουν τα κριτήρια σύνδεσής τους µε το Ευρώ, κ στισε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την
πιο σοβαρή ύφεση, µετά την κρίση της δεκαετίας του 1930. Για πέντε συνεχή χρ νια,

19. Μια ευρύτερη προσέγγιση θα βρούµε στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας και στο Richly, 2009. Το
καθεστώς των εργασιακών σχέσεων τη στιγµή που ξέσπασε η κρίση έχει αναλυθεί για τις ευρωπαϊκές χώρες στο Eurofound, 2009α και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Degryse, 2009.
Για την ποικιλία των στρατηγικών που εφάρµοσαν οι κοινωνικοί φορείς, βλ. IRES, 2009.
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απ το 1993 έως το 1997, το µέσο ποσοστ ανεργίας στην Ευρώπη των 15 (τ τε) ξεπερνά το 10%. Για να αντιµετωπίσουν την κατάσταση στην απασχ ληση, λες σχεδ ν
οι χώρες, µε την αισθητή εξαίρεση της Γαλλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, επιχειρούν να δοκιµάσουν τις εµπειρίες του κοινωνικού συµφώνου. Oι µέθοδοι ποικίλουν.
Σε µερικές χώρες υπάρχει µία εθνική ρητή συνθήκη τριµερούς συνεργασίας. Σε άλλες,
υπάρχει καταρχήν µία διµερής συµφωνία µεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων, ακολουθούµενη απ διαπραγµατεύσεις των τελευταίων µε την κυβέρνηση. Σε ορισµένες
χώρες υπογράφονται πολυετείς σφαιρικές συµφωνίες, ανανεώσιµες σε τακτά διαστήµατα.Τέλος, σε κάποιες χώρες παρατηρούµε µιαν εναλλαγή αποτυχιών και συµβιβασµών, λίγο ή πολύ µεγάλων.
Τα σύµφωνα αυτά παρουσιάζονται πάντοτε ως αµοιβαίες παραχωρήσεις, µε στ χο τη διατήρηση της απασχ λησης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, λαµβάνοντας
υπ ψη τους περιορισµούς της διεθνούς ανταγωνιστικ τητας. Το βασικ ζήτηµα αυτών των συµφώνων είναι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας τους, που έρχεται σε αντίθεση µε τον γενικά εξειδικευµένο χαρακτήρα των δηµ σιων πολιτικών και των παραδοσιακών συλλογικών συµφώνων. Είναι µια προϋπ θεση για την εξασφάλιση της αποδοχής και της νοµιµ τητας του συµφώνου: η ποικιλία του πεδίου διευρύνει το χώρο των πιθανών συµβιβασµών σε αυτ το παιχνίδι των αµοιβαίων παραχωρήσεων.
Εξυπακούεται τι αυτή η προϋπ θεση δεν εγγυάται µε κανένα τρ πο την ισορροπία
µεταξύ παραχωρήσεων και αντίστοιχων πλεονεκτηµάτων, που πολλές φορές είναι
δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Έτσι εξηγείται η ποικιλία των διδαγµάτων που άντλησαν τα συνδικάτα: πρ κειται για µια απλή διαδικασία νοµιµοποίησης των παραχωρήσεων που επιβάλλονται στους µισθωτούς ή βρισκ µαστε µπροστά σε µια νέα λογική συµφωνιών «κερδίζω-κερδίζεις, ‘win-win’», µε την οποία η «διαπραγµάτευση
κατ’ αντιδικία» (adversarial bargaining) παραχωρεί τη θέση της στα «συνεταιρικά
συµφωνητικά» (partnership agreements);
β) Η ευρωπαϊκή στρατηγική της flexicurity
Μετά την εγκατάσταση της Επιτροπής Μπαρ ζο (2004), µια χαλάρωση µε τάση λο και περισσ τερο ανοιχτά φιλελεύθερη σηµειώθηκε στην οικονοµική και κοινωνική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή, ιδίως, εκφράζεται µε την υποστήριξη δοµικών µεταρρυθµίσεων στην αγορά
εργασίας και µε τον «εκσυγχρονισµ » του εργατικού δικαίου που ξεσήκωσαν ζωηρές
αντιδράσεις απ την πλευρά των συνδικαλιστών. Στο 2007, µέσα σε ένα περιβάλλον
µιας γενικευµένης µείωσης των ποσοστών ανεργίας και της αύξησης των αναγκών
για επαγγελµατική κινητικ τητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη στρατηγική
της flexicurity, την οποία παρουσιάζει ως µέσο για την κατάκτηση «µεγαλύτερης και
ποιοτικά καλύτερης απασχλησης». Oι προτάσεις έχουν χωριστεί σε τέσσερα κεφάλαια: ευελιξία και διασφάλιση των συµβάσεων εργασίας, δια βίου εκπαίδευση, δρα-
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στήριες πολιτικές της αγοράς εργασίας και εκσυγχρονισµ ς των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. σο για την εφαρµογή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τον κύριο ρ λο στον κοινωνικ διάλογο που πρέπει σε κάθε κράτος-µέλος να οδηγήσει στην υιοθέτηση µιας «εθνικής στρατηγικής που ενσωµατώνει τη flexicurity».
Μετά απ έντονες δηµ σιες συζητήσεις, η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (C.E.S.-E.T.U.C.) δέχτηκε να συζητήσει την προοπτική της flexicurity, θεωρώντας
τι ο σκοπ ς της στρεφ ταν εναντίον της άκρατης ευελιξίας, που απειλούσε να επικρατήσει. Η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων συνυπέγραψε, τον Oκτώβριο
του 2007, µε το σύνολο των εργοδοτικών οργανώσεων, µια κοινή έρευνα των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας που επιβεβαίωσε αυτή τη θέση: «εάν εφαρµοστεί µε το σωστ
τρ πο, η προσέγγιση της flexicurity µπορεί να δηµιουργήσει µια κατάσταση ‘κερδίζωκερδίζεις’, που θα είναι εξίσου ωφέλιµη για εργοδ τες και εργαζ µενους20».
Στο τέλος του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τη στήριξη του Συµβουλίου της
Ευρώπης. Στις 8 Ιουνίου 2009 το Συµβούλιο θεώρησε τι «η εφαρµογή της flexicurity
δικαιώνεται ακ µα περισσ τερο, στο δύσκολο οικονοµικ περιβάλλον».
***
Oι κοινωνικοί φορείς στις διάφορες χώρες της δυτικής Ευρώπης, έχοντας κατά
νου απ τη µια µεριά την εµπειρία των κοινωνικών συµφώνων και, προφανώς, την έχουν σχεδ ν λες και απ την άλλη τοποθετώντας τη δράση τους σε σχέση µε τη στρατηγική της ευελιξίας που υιοθετήθηκε απ την Ε.Ε. το 2007 και επικυρώθηκε το 2009,
αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα:
• πρέπει να ακολουθήσουν ή να απορρίψουν τις στρατηγικές των κοινωνικών συµφώνων;
• πρέπει να αναπροσανατολίσουν τις πολιτικές της flexicurity που είχαν υιοθετηθεί
πριν απ την κρίση;

3.2. Τρία µοντέλα διαχείρισης της κρίσης
Αν δεχθούµε τις απλουστεύσεις που απαιτεί κάθε τυπολογικ διάβηµα, είναι δυνατ να διακρίνουµε τρεις κύριες µορφές οργάνωσης των σχέσεων, ανάµεσα στο κράτος και τους κοινωνικούς φορείς, απέναντι στην έκρηξη της οικονοµικής κρίσης απ
το καλοκαίρι του 2008.
• Σε ορισµένες χώρες µε κεκτηµένες ισχυρές παραδ σεις τριµερούς συνεργασίας, οι
θεσµοί, σε πρώτο τουλάχιστον χρ νο, έχουν παίξει καλά το ρ λο τους για τον καθορισµ ισ ρροπων συµβιβασµών.
20. «Αν εφαρµοστεί µε ορθ τρπο η προσέγγιση της flexicurity µπορεί να δηµιουργήσει καταστάσεις «κερδίζω-κερδίζεις» και να επωφεληθούν εξίσου εργαζµενοι και εργοδτες»
(ETUC/CES, BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME, 2007, σ. 53)
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• Για να αντιµετωπίσουν την κρίση, άλλες χώρες, που απ παράδοση συνδυάζουν
την τριµερή διαβούλευση και την διακλαδική ή διεπαγγελµατική διαπραγµάτευση, π τε δυναµικά και π τε µε σύνεση, έχουν κινητοποιήσει µε ενεργ τρ πο αυτές τους τις δυνατ τητες.
• Τέλος, η κρίση µάλλον πύκνωσε τις γραµµές των χωρών που δεν διαθέτουν ή δεν
προσφεύγουν πια σε επίσηµη τριµερή συνεργασία, που θα απαιτούσε κάποιο ελάχιστο βαθµ δέσµευσης απ την πλευρά των συµµετεχ ντων.
α) Η θεσµοθετηµένη τριµερής διαβούλευση
Oρισµένες χώρες της δυτικής Ευρώπης διαθέτουν µ νιµους τριµερείς θεσµούς,
που συνθέτουν ένα γενικ πλαίσιο, µέσα στο οποίο απ τη µια µεριά θεσπίζονται διαβουλεύσεις ή επίσηµες συµφωνίες µεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών φορέων και απ την άλλη πλευρά, ορίζονται κατευθύνσεις ή αρχές για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουµε την περίπτωση των τριών χωρών που έχουν µακρά εµπειρία στη θεσµοθετηµένη τριµερή διαβούλευση: το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες
την έχουν εφαρµ σει απ την εποµένη του Β’ Παγκ σµιου Πολέµου. Αργ τερα ακολούθησε η Ιρλανδία, αλλά µε πιο φιλ δοξη µορφή.Το ζήτηµα είναι αν γνωρίζουµε µέχρι πιο σηµείο θεσµοί, που είχαν συσταθεί για να δηµιουργούν µακροπρ θεσµους
συµβιβασµούς, εφαρµ ζοντας µια µακροχρ νια διαδικασία διαβούλευσης, έχουν τη
δυνατ τητα να αντιµετωπίσουν βίαια και απρ βλεπτα σοκ, τα οποία απαιτούν άµεσες αντιδράσεις.
Στις τρεις αυτές περιπτώσεις, η απάντηση ήταν αρχικά θετική. Πραγµατοποιήθηκαν συµφωνίες για τη διαχείριση των συνεπειών της κρίσης, ως προς τους µισθούς και
την απασχ ληση. µως, κατά τη διάρκεια του 2009 ανέκυψαν βαθιές διαφωνίες. Oι
τριµερείς θεσµοί υποβλήθηκαν σε αυξαν µενες πιέσεις, που θα µπορούσαν να βάλουν
σε κίνδυνο τη ρυθµιστική τους ικαν τητα, άρα την ύπαρξή τους, αν δεν διαφαιν ταν
µια σύντοµη έξοδος απ την κρίση.Αυτή φαίνεται τι είναι σήµερα η κατάσταση στην
Ιρλανδία, που διέθετε την πιο προχωρηµένη µορφή τριµερούς συµφωνίας.
β) O ευέλικτος συνδυασµfς των διµερών και των τριµερών σχέσεων
Πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν καθορίσει ένα διαχωρισµ των εργασιών, που
είναι σε εξέλιξη, µεταξύ, απ τη µια πλευρά τη διαπραγµάτευση για τις διακλαδικές21
συλλογικές συµβάσεις και απ την άλλη, τη διαβούλευση µε τις δηµ σιες Αρχές, η ο21. Oι ενδοτοµεακές (ή διεπαγγελµατικές) συµφωνίες καλύπτουν το σύνολο των κλάδων δραστηριτητας οι οποίοι εκπροσωπούνται απ τις εργοδοτικές οργανώσεις που τις υπογράφουν: γενικά επιχειρήσεις του εµπορικού τοµέα, συχνά µε εξαίρεση του γεωργικού τοµέα. Αν σε ορισµένες χώρες το Κράτος αποφασίσει µιαν επέκταση ή τροποποίηση του νµου, µπορεί το πεδίο
εφαρµογής των συµφωνιών να καταστεί γενικτερο.
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ποία µερικές φορές καταλήγει στην υπογραφή κοινών κειµένων. Συχνά, ταν η διµερής φάση σηµειώνει επιτυχία, τροφοδοτεί στη συνέχεια ένα διάλογο µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του κράτους.Αυτ το µοντέλο εφαρµ ζεται ιδιαίτερα στις λατινικές χώρες, µως στο σηµεριν περιβάλλον παρουσίασε µιαν ανοµοιογενή αποτελεσµατικ τητα.
Στη Γαλλία, η κρίση συνέπεσε µε µια έντονη δραστηρι τητα των διακλαδικών διαπραγµατεύσεων και τα αποτελέσµατά τους, εκεί που θεωρήθηκε απαραίτητο, επικυρώθηκαν µε νοµοθετικά κείµενα. Αυτ βέβαια δεν αποκλείει τις συγκρούσεις , απλά
φανερώνει την κοινή βούληση να βρεθούν επιµέρους συµβιβασµοί. Παρ µοιου χαρακτήρα εξελίξεις σηµειώθηκαν στην Ισπανία, µέχρι τον Ιούλιο του 2009, ταν η
σκλήρυνση των εργοδοτικών θέσεων διέκοψε µια διαδικασία που µ λις είχε ξεκινήσει. Στην Ιταλία και την Πορτογαλία η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί απ το γεγον ς
τι η κύρια συνδικαλιστική οργάνωση (η C.G.L. στην Ιταλία, η C.G.T.P. στην Πορτογαλία) απέρριψε τις πρ σφατες συµφωνίες, πράγµα που προσδίδει στην τριµερή διαβούλευση έναν ασταθή χαρακτήρα.
Εποµένως, η ποικιλία των εθνικών τροχιών είναι µεγάλη. µως πρέπει να υπογραµµιστεί ένα κοιν χαρακτηριστικ : οι φορείς υποστηρίζουν τι παραµένουν προσκολληµένοι σε αυτές τις διαδικασίες, που συνδυάζουν τη διµερή ή την τριµερή διαβούλευση, έχοντας καταλήξει ή σε συµβιβασµ ή σε αποτυχία, και ρίχνουν την ευθύνη για την ενδεχ µενη ρήξη του κοινωνικού διαλ γου σε άλλους.
γ) Μια ρεαλιστική και ευκαιριακή τριµερής διαβούλευση
Μερικές χώρες της δυτικής Ευρώπης, πως το Ηνωµένο Βασίλειο, έχουν αποκλείσει εδώ και καιρ την ύπαρξη επίσηµων οργάνων τριµερούς διαλ γου ή τις διαπραγµατεύσεις ρητών τριµερών συµφωνιών. Άλλες χώρες, πως η Γερµανία, έχουν παραιτηθεί πολύ πρ σφατα απ λα αυτά, µετά απ ατυχείς εµπειρίες. Αυτ δεν σηµαίνει
τι ο τριµερής διάλογος έπαψε να υπάρχει, αλλά τι δεν διεξάγεται κανονικά στο
πλαίσιο µ νιµων θεσµών. Σε συνάρτηση µε το χαρακτήρα των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται, καθώς και του οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου, τα
τρία µέρη επιλέγουν τους τρ πους µιας διαβούλευσης, η οποία διατηρεί σε γενικές
γραµµές έναν ανεπίσηµο χαρακτήρα, χωρίς µως αυτ να αποκλείει την αποτελεσµατικ τητά της.
Στις δύο προαναφερθείσες χώρες συνυπάρχουν, αφεν ς µία αποκεντρωµένη συλλογική διαπραγµάτευση δίχως κρατική παρέµβαση και αφετέρου η απλή διαβούλευση της κυβέρνησης µε τις εργοδοτικές και τις εργατικές οργανώσεις, για τα προτειν µενα µέτρα.
Η οικονοµική κρίση δεν είχε ως συνέπεια τη δηµιουργία πιο θεσµοθετηµένων σχέσεων. Παρατηρείται, µάλιστα, τι η τάση στη δυτική Ευρώπη είναι αντίθετη. Συχνά,
µάλιστα, είναι το αποτέλεσµα της επιλογής των εργοδοτών για την αποκέντρωση των
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διαπραγµατεύσεων. Άλλες φορές η τάση αυτή κορυφώνεται µε την ανάληψη της εξουσίας απ κυβερνήσεις της δεξιάς ή της κεντρο-δεξιάς, που είναι προσκολληµένες
στον οικονοµικ φιλελευθερισµ .

3.3. Oι χαλαρώσεις συγκλίνουν;
Η βραχύτητα του χρ νου παρατήρησης και η ποικιλία των εθνικών θέσεων απαγορεύουν απ τώρα να εξάγουµε συµπεράσµατα για το χαρακτήρα και την αποτελεσµατικ τητα των απαντήσεων που προέρχονται απ τα εθνικά συστήµατα εργασιακών σχέσεων, ενώπιον µιας κατάστασης κρίσης. Ωστ σο, κατά το 2009, για λες τις
χώρες της δυτικής Ευρώπης σηµειώνεται κάποια χαλάρωση.
• Η βιαι τητα του σοκ που συνέβη το καλοκαίρι του 2008 και η προοπτική εν ς άµεσου κινδύνου κατάρρευσης του χρηµατοπιστωτικού και κατ πιν του οικονοµικού συστήµατος, δηµιουργούν καταρχήν τις βάσεις για συναίνεση ανάµεσα στα
τρία µέρη σε ορισµένους στ χους-κλειδιά: να διασωθεί το χρηµατοπιστωτικ σύστηµα, να διασφαλιστεί δηµ σια χρηµατοδ τηση για τα σχέδια ανάκαµψης, ιδιαίτερα στον τοµέα των υποδοµών και να υποστηριχθούν οι βιοµηχανίες που απειλούνται περισσ τερο· να µετριασθεί το κοινωνικ κ στος, περιορίζοντας τις απολύσεις (διαµ ρφωση της διάρκειας εργασίας και του χρ νου µερικής απασχ λησης) και στο τέλος να γίνει αποδεκτή µια πρ σκαιρη δι γκωση των δηµ σιων ελλειµµάτων.
• Προφανώς η εργοδοσία και τα συνδικάτα δεν έχουν τις ίδιες προτεραι τητες. Η
εργοδοσία ευνοεί τη βοήθεια προς τις επιχειρήσεις, ενώ τα συνδικάτα τη συγκράτηση της αγοραστικής δύναµης των µισθωτών. µως, το µέγεθος των προϋπολογισµών για την ανάκαµψη της οικονοµίας, συνήθως αρκεί για την ικανοποίηση και
των δύο µερών, ακ µα δε είναι ευκολ τερο ταν ορισµένα µέτρα ικανοποιούν κοινά αιτήµατα, πως για παράδειγµα, η δηµ σια χρηµατοδ τηση των δαπανών υποδοµής ή η αποζηµίωση της µερικής ανεργίας.
• Ωστ σο, σε ορισµένες χώρες καταγράφονται απ κοινού κριτικές προς την κυβέρνηση απ τις εργοδοτικές και απ τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πρ κειται κυρίως για περιπτώσεις που η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει σηµαντικά µέτρα, χωρίς
προηγουµένως να τα θέσει υπ διαβούλευση ή ακ µη, για συγκυριακές καταστάσεις που τα δύο µέρη κρίνουν τι οι ενέργειες των δηµ σιων Αρχών είναι ανεπαρκείς. ταν λειτουργεί η αντίληψη τι υπάρχει κίνδυνος η κρίση να έχει µακρά
διάρκεια ή τι η ανάκαµψη θα είναι αργή και ασταθής, οι διαγνώσεις και οι στρατηγικές των φορέων έχουν την τάση να αποκλίνουν σταδιακά.
• Η εργοδοσία προτάσσει ολοένα και περισσ τερο τις επιταγές του διεθνούς ανταγωνισµού. Κατά την άποψή της αυτές απαιτούν µια γενναία συµπίεση στα κ στη
µισθοδοσίας και την επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων που στοχεύουν στην ευελιξία της αγοράς εργασίας.
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• Oι κυβερνήσεις υπολογίζουν τον κίνδυνο που δηµιουργούν τα τεράστια ελλείµµατα στους προϋπολογισµούς. Εξαγγέλλουν προγράµµατα εξοικον µησης, που
θίγουν την απασχ ληση και τους µισθούς στο δηµ σιο τοµέα, το σύνολο των κοινωνικών παροχών, ιδιαίτερα τις συντάξεις, καθώς και τα έσοδα των δηµ σιων υπηρεσιών.
• Έκτοτε, τα συνδικάτα καταγγέλλουν µε ολοένα και µεγαλύτερη δύναµη την άδικη κατανοµή των θυσιών για την αντιµετώπιση της κρίσης (C.E.S. 2009, I.T.U.C.,
2009). λο και πιο συχνά ακούγεται το σλ γκαν «αυτοί που προκάλεσαν την κρίση πρέπει να πληρώσουν τις συνέπειες και χι οι µισθωτοί που δεν έχουν καµία ευθύνη». Στα επιχειρήµατα για κοινωνική δικαιοσύνη προστίθενται τα επιχειρήµατα της οικονοµικής αποτελεσµατικ τητας.Τα συνδικάτα εκτιµούν τι οι πολιτικές
του ανταγωνισµού, που κινούνται παράλληλα στις διάφορες χώρες, οδηγούν στη
γενικευµένη µείωση της αγοραστικής δύναµης, στη µείωση της ενεργού ζήτησης
και εποµένως παρεµποδίζουν την ανάκαµψη.
***
Ας υποθέσουµε τι απ το φθιν πωρο του 2008 έως το φθιν πωρο του 2009, η κυρίαρχη τάση έχει µετατοπισθεί απ την πρώτη προς τη δεύτερη κατάσταση, µειώνοντας έτσι τις δυνατ τητες συµβιβασµού ανάµεσα στα τρία µέρη. Η µελλοντική εξέλιξη θα είναι στενά εξαρτηµένη απ τις επιλογές της οικονοµικής πολιτικής, που θα υιοθετήσουν οι κυβερνήσεις, απέναντι στην αβέβαιη εξέλιξη της οικονοµικής συγκυρίας.
• Εάν οι κυβερνήσεις θεωρήσουν τι η παρούσα κρίση αποκαλύπτει δοµικές ανισορροπίες και τι αυτές απ την πλευρά τους απαιτούν συντονισµένη δράση ώστε
να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για βιώσιµη και διαρκή ανάπτυξη, θα επιλέξουν
στρατηγικές συνεργασίας που προϋποθέτουν ταυτοχρ νως την επιλεκτική υποστήριξη της ανθρώπινης και υλικής επένδυσης και τη µείωση των ανισοτήτων, στο
πλαίσιο της ικανοποίησης των ατοµικών και συλλογικών αναγκών (I.L.O., 2009b
και 2009c). Έτσι, θα δηµιουργήσουν, µεσοπρ θεσµα και µακροπρ θεσµα, τις συνθήκες µιας τριµερούς δηµ σιας συζήτησης, που λα τα µέρη θα βρουν πλεονεκτήµατα, πως τα βρήκαν βραχυπρ θεσµα στα σχέδια ανάκαµψης που υιοθετήθηκαν τέλος του 2008 µε αρχές του 2009.
• Εάν η τρέχουσα «µικρή-ανάκαµψη» θεωρηθεί ως λύση του προβλήµατος, τ τε θα
επανακάµψουν οι εθνικές ανταγωνιστικές λογικές. Με µία εργοδοσία που ενδιαφέρεται να αποκαταστήσει τα περιθώρια κέρδους και τις κυβερνήσεις να δίνουν
προτεραι τητα στη µείωση των δηµ σιων ελλειµµάτων, οι αντιπαραθέσεις για το
κ στος των µισθών, την ευελιξία της αγοράς και την κοινωνική προστασία, που
σήµερα, -στο τέλος του 2009- εντείνονται, θα δώσουν τον πρωταγωνιστικ ρ λο, ανάλογα µε τους συσχετισµούς των τοπικών δυνάµεων, στις κοινωνικές συγκρούσεις και στις διαβουλεύσεις µε διαπραγµατευτικ χαρακτήρα.
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Γράφηµα 1.9: ∆ιεθνής σύγκριση - Mερίδιο των µισθών στην προστιθέµενη αξία, µε βάση το
κfστος των συντελεστών παραγωγής για το σύνολο της οικονοµίας, χωρίς διfρθωση του
ποσοστού της µισθωτής εργασίας και µε διfρθωση µε τη µέθοδο του υπολογισµού των
τεκµαρτών αποδοχών
Γερµανία

Γαλλία

Ηνωµένο Βασίλειο

Η.Π.Α.
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Γράφηµα 1α : Μεταβολή του αριθµού των απασχολουµένων
(ανά τετράµηνο), εποχιακά προσαρµοζfµενη ( σε εκατοµµύρια)

Γράφηµα 1β: Αριθµfς των ανέργων ( σε εκατοµµύρια), εποχιακά προσαρµοζfµενος.
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Γράφηµα 3 : Εξέλιξη των µισθών στις χώρες του O.O.Σ.Α.

Γαλλία

Γερµανία

Πεδίο: Καθαροί µισθοί, µισθωτοί ολικής
απασχfλησης, επιχειρήσεις του
εµπορικού τοµέα. ∆εν περιλαµβάνεται ο
αγροτικfς τοµέας.

Πεδίο: Καθαροί µισθοί, µισθωτοί ολικής
απασχfλησης, επιχειρήσεις του
εµπορικού τοµέα.
uλες οι επιχειρήσεις.

Η.Π.Α.

Ηνωµένο Βασίλειο

Πεδίο: Μικτοί µισθοί, µισθωτοί ολικής
απασχfλησης. uλες οι επιχειρήσεις.

Πεδίο: Μικτοί µισθοί, µισθωτοί ολικής
απασχfλησης. uλες οι επιχειρήσεις.
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Γιάννη Στουρνάρα
Καθηγητή Oικονοµικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
Επιστηµονικού ∆ιευθυντή του Ι.O.Β.Ε.

Α. Το διεθνές οικονοµικf περιβάλλον
φράση «συγκρατηµένη αισιοδοξία» χαρακτηρίζει τη σηµερινή διεθνή οικονοµική κατάσταση. Μετά απ ένα «καταστροφικ » πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, το δεύτερο τρίµηνο υπήρξε σταθεροποίηση του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊ ντος (Α.Ε.Π.) τ σο στις Η.Π.Α., σο και στις µεγαλύτερες οικονοµίες της Ευρωζώνης, ενώ τα αποτελέσµατα του τρίτου τριµήνου και οι προοπτικές
για το τέταρτο τρίµηνο είναι θετικές. Στις τελευταίες προβλέψεις του, το ∆ιεθνές Νοµισµατικ Ταµείο (∆.Ν.Τ.) είναι πιο αισι δοξο απ πριν, τ σο για την πορεία της πα-

H

Γιάννης Στουρνάρας, Kαθηγητής E.K.Π.A., Eπιστηµονικς ∆ιευθυντής I.O.B.E., Eισηγητής.

γκ σµιας οικονοµίας, σο και για τις συνολικές εκτιµώµενες ζηµιές του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Με βάση την Έκθεση του περασµένου Oκτωβρίου, το ∆.Ν.Τ.
προβλέπει τον παγκ σµιο ρυθµ οικονοµικής ανάπτυξης για το 2010 σε +3,1% απ 1,1% που εκτιµά τι θα είναι το 2009. Για την Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προβλέπει, στην Έκθεση του Φθινοπώρου, ρυθµ οικονοµικής ανάπτυξης +0,7% για
το 2010, απ -4% που εκτιµά τι θα είναι το 2009.
Εποµένως, µπορεί να λεχθεί τι η διεθνής κρίση υποχωρεί. Oυδείς µως είναι βέβαιος αν η ανάκαµψη που σηµειώνεται θα έχει µ νιµο χαρακτήρα. Η κατάσταση µοι-
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άζει µε αυτήν εν ς ασθενούς που µ λις ανέκαµψε µετά απ µια επικίνδυνη και δυνητικά θανατηφ ρα πνευµονία, χάρη σε µια αποτελεσµατική αντιβίωση που χορηγήθηκε µε Κεϋνσιανή συνταγή. Ανά πάσα στιγµή µως µπορεί να ξανακυλήσει, αφού τα
βασικά αίτια, δηλαδή οι αδυναµίες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και οι παγκ σµιες οικονοµικές ανισορροπίες, δεν έχουν θεραπευτεί εντελώς.
Η βασική διαπίστωση είναι ο ρεαλισµ ς µε τον οποίο λες οι κεντρικές τράπεζες,
αλλά και οι κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, αντιµετώπισαν την
κρίση αυτή. Η διδασκαλία του Keynes και των επιγ νων του, καθώς και τα βασικά διδάγµατα της κρίσης του 1929 φαίνεται τι εµπεδώθηκαν και, παρά τις ποιες παραλείψεις, δεν επαναλήφθηκαν τα µεγάλα λάθη της εποχής εκείνης. Βέβαια αποµένουν
ακ µα πολλά να γίνουν, πως η τελική µορφή της νέας αρχιτεκτονικής εποπτείας και
ελέγχου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ο συντονισµ ς της οικονοµικής πολιτικής για την εξάλειψη των µεγάλων διεθνών ανισορροπιών, η στροφή απ τις µεγάλες
στρατιωτικές δαπάνες προς τις δαπάνες προς φελος της κοινωνίας, των φτωχών και
του περιβάλλοντος. Η ενεργοποίηση της Oµάδας των 20 (G-20) είναι αναµφισβητήτως ένα βήµα προς την ορθή κατεύθυνση του διεθνούς οικονοµικού συντονισµού.

Β. Η ελληνική οικονοµία: το κρίσιµο ζήτηµα
Η νέα κυβέρνηση βρίσκει την οικονοµία σε κρίσιµο σταυροδρ µι.Τα προβλήµατα
είναι πολλά. Σε πολλά σηµεία η σηµερινή κατάσταση, οικονοµική και πολιτική, θυµίζει το τέλος του 1993. Και τ τε υπήρχε στασιµ τητα του Α.Ε.Π., µεγάλο δηµοσιονοµικ έλλειµµα της τάξης του 14% του Α.Ε.Π., δυσµενείς προσδοκίες, και, τελικά, αλλαγή της κυβέρνησης. µως, η µετέπειτα πορεία της οικονοµίας δεν δικαίωσε τους απαισι δοξους. Με τη συνεπή εφαρµογή µιας ρεαλιστικής οικονοµικής πολιτικής, η οικονοµία γνώρισε µια δεκαπενταετία (1994-2008) υψηλής ανάπτυξης (µέσος ετήσιος
ρυθµ ς οικονοµικής ανάπτυξης 4%), ταχείας προσέγγισης του επιπέδου ευηµερίας
της Ευρωζώνης (σήµερα η Ελλάδα διαθέτει το 86,1% του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. της
Ευρωζώνης, σε µονάδες ισοδύναµης αγοραστικής δύναµης, σε σύγκριση µε 71,6% το
1999), αφού βεβαίως ικανοποίησε τα κριτήρια σύγκλισης το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 1990 και έγινε µέλος της Ευρωζώνης.
Εποµένως, το κρίσιµο ερώτηµα είναι εάν µπορεί να επιτευχθεί και σήµερα η δηµοσιονοµική ανάταξη της οικονοµίας και η επιστροφή της σε αναπτυξιακή πορεία, πως έγινε και τ τε. Πιο συγκεκριµένα, το ερώτηµα που τίθεται είναι το εξής: Μπορεί
να υπάρξει δηµοσιονοµική προσαρµογή της τάξης του 8% του Α.Ε.Π. σε ορίζοντα τετραετίας και, ταυτοχρ νως, επιστροφή των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης στην τάση της προηγούµενης δεκαετίας;
Η εµπειρία του δεύτερου µισού της δεκαετίας του 1990 είναι θετική και ενδεικτική.
µως, τ τε, µεγάλο µέρος της προσαρµογής επιτεύχθηκε µε τη µείωση των επιτοκίων
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η οποία, παράλληλα, λειτούργησε και ως ‘ωστικ κύµα’, µαζί βέβαια µε την αξιοπιστία που προσέδωσε στην οικονοµία η υιοθέτηση του ευρώ, τα κοινοτικά κονδύλια
και την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος.
Σήµερα η δυναµική λων αυτών των στοιχείων έχει εξαντληθεί, µε την εξαίρεση
βεβαίως των π ρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Σ.Π.Α.).Τι θα µπορούσε να τα υποκαταστήσει; Η απάντηση είναι: Oι ανεκµετάλλευτες αναπτυξιακές δυνατ τητες: O O.O.Σ.Α. (OECD) και η ∆ιεθνής Τράπεζα
(World Bank) κατατάσσουν πολύ χαµηλά, σχεδ ν στις τελευταίες θέσεις, την Ελλάδα
(α) στην αποτελεσµατικ τητα και την ένταση του ανταγωνισµού στις αγορές,
(β) στην αποτελεσµατικ τητα της δηµ σιας διοίκησης,
(γ) στην αποτελεσµατικ τητα του φορολογικού συστήµατος και των δηµοσίων δαπανών,
(δ) στην αποτελεσµατικ τητα της παιδείας και γενικά του «τριγώνου της γνώσης»
(παιδεία-έρευνα-καινοτοµία),
(ε) στην επάρκεια των θεσµών και του κοινωνικού κεφαλαίου.
Εποµένως, µία συστηµατική µεταρρυθµιστική προσπάθεια ‘απελευθέρωσης’ της
οικονοµίας απ περιορισµούς που επιβλήθηκαν σε άλλες εποχές και θεσµικής εξυγίανσης (κλειστά επαγγέλµατα, ιδιαίτερα στις µεταφορές, cabotage, ωράρια λειτουργίας, παρεµβάσεις στη διαµ ρφωση των τιµών πολλών αγαθών και υπηρεσιών που
δεν έχουν πλέον κοινωνικ αντίκρυσµα, παράλογες ασφαλιστικές ρυθµίσεις, πολυνοµία και πλήθος ερµηνευτικών εγκυκλίων, έλλειψη κωδικοποίησης νοµοθεσίας,
πλήθος επικαλύψεων αρµοδιοτήτων δηµοσίων υπηρεσιών και οργανισµών), µπορεί
να προκαλέσει ένα νέο ‘ωστικ ’ αναπτυξιακ κύµα, το οποίο θα διευκολύνει παράλληλα τη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Έχει εκτιµηθεί ενδεικτικά απ τον O.O.Σ.Α.,
αλλά και απ άλλους διεθνείς και εγχώριους οικονοµικούς οργανισµούς, τι το µέγεθος αυτού του ωστικού κύµατος είναι τουλάχιστον 10% του Α.Ε.Π. Oι πηγές αυτού
του οφέλους θα αναφερθούν παρακάτω.
Η πρ σφατη διεθνής οικονοµική κρίση έχει δύο ειδών επιπτώσεις στην Ελληνική
οικονοµία. Επιπτώσεις στη λεγ µενη «πραγµατική» οικονοµία, που είναι βραχυπρ θεσµες και επιπτώσεις στο κ στος δανεισµού του δηµοσίου και των τραπεζών, που
είναι κυρίως µακροπρ θεσµες. Oι βραχυπρ θεσµες επιπτώσεις είναι, µέχρι τώρα τουλάχιστον, µάλλον ήπιες, αν τις συγκρίνουµε µε τις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης και
του O.O.Σ.Α. Το 2008, η αύξηση του Α.Ε.Π. ήταν 2,0% στην Ελλάδα έναντι 0,6% στην
Ευρωζώνη.Το 2009, Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει µείωση του Α.Ε.Π. κατά 1,1%
στην Ελλάδα, έναντι µείωσης 4% στην Ευρωζώνη. Αυτ οφείλεται κυρίως, αν και
πολλοί ίσως το θεωρήσουν παράδοξο, στην εσωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας,
και ιδιαίτερα στο µικρ ποσοστ εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο Α.Ε.Π. (20%
στην Ελλάδα, έναντι 30%-70% στις άλλες µικρές - ανοιχτές οικονοµίες της Ε.Ε.).
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Αντίθετα, οι µακροχρ νιες επιπτώσεις, που συνδέονται µε την αύξηση των περιθωρίων δανεισµού (spreads) του µακροπρ θεσµου δανεισµού του δηµοσίου, είναι
πιο επώδυνες, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ ψη
α) το µεγάλο συνολικ εξωτερικ χρέος και
β) η µείωση του ρυθµού ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Στην κορύφωση της
κρίσης, το περιθώριο δανεισµού για τα ελληνικά οµ λογα είχε φτάσει στις 300 µονάδες βάσης, για να µειωθεί στις 170 µονάδες σήµερα, µείωση η οποία οφείλεται
κυρίως στη ρευστ τητα που έχει διοχετευθεί απ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και δευτερευ ντως στη µερική οµαλοποίηση που έχει επιτευχθεί
στις αγορές οµολ γων.
Η ελληνική οικονοµία έχει ένα απ τα υψηλ τερα ποσοστά δηµοσίου χρέους προς
Α.Ε.Π. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον O.O.Σ.Α., το οποίο µάλιστα αυξήθηκε σηµαντικά πρ σφατα (113,4% του Α.Ε.Π. το 2009). σο τα πράγµατα διεθνώς έβαιναν
οµαλά, δεν υπήρχε πρ βληµα χρηµατοδ τησης, ενώ η ένταξη στο Ευρώ οδήγησε σε
µεγάλη µείωση του κ στους δανεισµού του ελληνικού δηµοσίου. Σήµερα µως, µε τη
διεθνή κρίση, το µεγάλο δηµ σιο χρέος και οι ανάγκες αναχρηµατοδ τησής του αναδεικνύονται σε µείζον πρ βληµα: Το κ στος δανεισµού έχει αυξηθεί, ενώ ο ρυθµ ς οικονοµικής ανάπτυξης έχει γίνει αρνητικ ς. Αυτ σηµαίνει τι η εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, η οποία σε πολύ υψηλ ποσοστ αφορά τ κους που πληρώνονται εκτ ς Ελλάδος, αφού το δηµ σιο χρέος αναχρηµατοδοτείται κυρίως απ ξένες πηγές,
στερεί π ρους απ τις επενδύσεις, το κοινωνικ κράτος και την παιδεία.
Η Ελλάδα, µε άλλα λ για, έχει φτάσει σε κρίσιµο σταυροδρ µι σον αφορά στο
δηµ σιο χρέος και τα δηµοσιονοµικά της ελλείµµατα. ∆εν την αφορούν πλέον τα επιχειρήµατα εκείνα που «βλέπουν» και τις θετικές πλευρές του δηµ σιου δανεισµού, αφού ο ρυθµ ς οικονοµικής ανάπτυξης υπολείπεται σήµερα του επιτοκίου δανεισµού,
ενώ τα πρωτογενή κρατικά πλεονάσµατα του παρελθ ντος έχουν µετατραπεί σε ελλείµµατα. Oι επιπτώσεις της περαιτέρω αύξησης του δηµοσίου χρέους είναι απ λυτα
αρνητικές. Παρ’ λ’ αυτά, σήµερα, το επίπεδο της συνολικής ζήτησης στην οικονοµία
διατηρείται χάριν του δανεισµού απ το εξωτερικ στον οποίο προβαίνουν το δηµ σιο, οι τράπεζες και ορισµένες δηµ σιες κυρίως επιχειρήσεις. Αυτ µως έχει υψηλ
κ στος, το οποίο πληρώνεται αργ τερα. Για αργ τερα µως έχουµε µεταθέσει ήδη
πολλές υποχρεώσεις.
Είναι, λοιπ ν, σκ πιµο να αρχίσουµε να µειώνουµε τα δηµ σια ελλείµµατα και το
δηµ σιο χρέος πριν φτάσουµε σε σηµείο στο οποίο δεν θα υπάρχει επιστροφή. Και
φαίνεται τι είµαστε πολύ κοντά, ιδιαίτερα αν υπάρξουν συνεχείς υποβαθµίσεις της
πιστοληπτικής ικαν τητας του ελληνικού δηµοσίου.
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Στο πλαίσιο αυτ , η πρ σφατη προειδοποίηση της Ε.Κ.Τ. (στις αρχές Νοεµβρίου)
περί σταδιακής αυστηροποίησης της νοµισµατικής πολιτικής, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ ψη.

Γ. Τα προβλήµατα του ελληνικού αναπτυξιακού προτύπου και προτάσεις προσαρµογής του
Το δηµοσιονοµικ είναι χωρίς αµφιβολία το πιο άµεσο και πιεστικ πρ βληµα της
ελληνικής οικονοµίας. ∆εν είναι µως το µοναδικ . Η Ελλάδα αντιµετωπίζει γενικ τερο πρ βληµα αναπτυξιακού προτύπου.Τα ελαττώµατα του τρέχοντος αναπτυξιακού προτύπου είναι, λίγο πολύ, γνωστά:
• Ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή, την κατανάλωση, την ελλειµµατική δηµ σια διαχείριση και τις εισαγωγές, εις βάρος της αποταµίευσης και των εξαγωγών.
• Ενθαρρύνει την πρ ωρη συνταξιοδ τηση, εις βάρος της εργασίας.
• Εµποδίζει την επιχειρηµατικ τητα και θέτει φραγµούς στον ανταγωνισµ .
• Ευνοεί τον κοµµατισµ και τα δίκτυα γνωριµιών, εις βάρος της αξιοκρατίας και
της αριστείας.
• ∆εν αποθαρρύνει την ανάπτυξη εξωθεσµικών σχέσεων µεταξύ του κράτους και
ποικίλων επιχειρηµατικών, συνδικαλιστικών και κοµµατικών συµφερ ντων.
• ∆ε µεριµνά επαρκώς για το περιβάλλον, για ζητήµατα διαφάνειας, διαφθοράς, και
εταιρικής διακυβέρνησης.
Τα αίτια των ελαττωµάτων του αναπτυξιακού προτύπου είναι µια σειρά απ παθογένειες που κυρίως χαρακτηρίζουν το ελληνικ δηµ σιο. Παραδείγµατος χάριν:
• Μεγάλοι δηµ σιοι οργανισµοί, πως τα νοσοκοµεία, δε χρησιµοποιούν διπλογραφικ λογιστικ σύστηµα, ενώ δε γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή της συνταγογράφησης και άλλων πράξεων.
• Υπάρχουν υποχρεωτικές ή συνιστώµενες κατώτατες τιµές, οι οποίες θεσπίζονται
σε σχετικά υψηλ επίπεδο σε αρκετά προϊ ντα και υπηρεσίες, πως, π.χ. τα αντίγραφα φάρµακα και τα ξενοδοχεία, µε ανεπιθύµητες επιπτώσεις είτε στη δηµ σια
δαπάνη είτε στον ανταγωνισµ , ή και στα δύο µαζί.
• Η δηµ σια περιουσία δεν έχει καταγραφεί και αποτιµηθεί, µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να αποτιµηθεί και η συνολική απ δοσή της.
• ∆εν υπάρχει µέτρηση και αξιολ γηση των αποτελεσµάτων στις περισσ τερες δραστηρι τητες του δηµοσίου, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει δυνατ τητα εφαρµογής πολιτικής κινήτρων και ανταγωνισµού εντ ς του δηµ σιου τοµέα (π.χ. µεταξύ
των νοσοκοµείων, των πανεπιστηµίων κτλ.).
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• Το κράτος φορολογεί µε µοναδιαίους συντελεστές επί του τζίρου, και χι στη βάση βιβλίων εσ δων-εξ δων, πολλές επιχειρήσεις, ακ µα και ταν σε ορισµένους
κλάδους καθορίζει τα ποσοστά κέρδους τους.
• Το θεσµικ πλαίσιο και η τραπεζική πρακτική ευνοούν τη χρήση επιταγών, εις βάρος της έκδοσης τιµολογίων, γεγον ς που αποτελεί την κύρια αιτία της φοροδιαφυγής.
Αυτές οι στρεβλώσεις ερµηνεύουν και αντανακλώνται στο υψηλ δηµ σιο και εξωτερικ χρέος, τη χαµηλή ανταγωνιστικ τητα, τις χαµηλές επιδ σεις του εκπαιδευτικού συστήµατος, την υψηλή ανεργία των νέων, το ελλειµµατικ ασφαλιστικ σύστηµα, τη µεγάλη αύξηση των δαπανών, την ελλιπή λειτουργία του ανταγωνισµού,
την ανεπαρκή δηµ σια διοίκηση.
Είναι φανερ τι απαιτείται ένα νέο πρ τυπο για το µέλλον, που να περιλαµβάνει
το δηµ σιο τοµέα, τη λειτουργία των αγορών, την ανταγωνιστικ τητα, το κοινωνικ
κράτος και τους θεσµούς, εξειδικεύοντας µετρήσιµους στ χους και τα µέσα επίτευξής
τους. Χωρίς αµφιβολία, η θεραπεία του «µεγάλου ασθενούς», του κράτους, είναι βασικ µέσο προσέγγισης του νέου αναπτυξιακού προτύπου. Στο πλαίσιο αυτ , η κυβέρνηση είναι σκ πιµο να εκπονήσει και δηµοσιοποιήσει ένα δεκαετές πρ γραµµα
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας, προκειµένου να
αποκατασταθεί η τρωθείσα εµπιστοσύνη.Το πρ γραµµα αυτ θα µπορούσε, εντελώς
ενδεικτικά, να περιλαµβάνει τα ακ λουθα χαρακτηριστικά:
Βασικοί Στfχοι µε ορίζοντα δεκαετίας (2020)
Α. Πραγµατική σύγκλιση µε την Ευρωζώνη, µε βάση το κατά κεφαλήν εισ δηµα (σε
µονάδες ισοδύναµης αγοραστικής δύναµης): Αυτ είναι εφικτ µέσα στα επ µενα
δέκα χρ νια αν διατηρηθεί η µέση διαφορά µεταβολής της παραγωγικ τητας
Ελλάδος-Ευρωζώνης της προηγούµενης δεκαετίας (περίπου 1,5%). πως ήδη αναφέρθηκε, ο σχετικ ς δείκτης (το κατά κεφαλήν εισ δηµα) εκτιµάται σήµερα
(2009) σε 86,1% έναντι 71,6% το 1999.
Β. Μέσος δεκαετής ρυθµfς οικονοµικής ανάπτυξης πλησίον του 3,5%: O ρυθµ ς οικονοµικής αν δου της Ελληνικής οικονοµίας για την επ µενη δεκαετία µπορεί να
τεθεί πλησίον του µέσου ρου της προηγούµενης δεκαετίας, 2000-2009, δηλαδή
πλησίον του 3,5%. O στ χος αυτ ς ενδεχοµένως φαίνεται υπεραισι δοξος, η πεποίθησή µας µως είναι τι είναι εφικτ ς. Πρώτον, πως ήδη αναφέρθηκε, σύµφωνα µε τις περισσ τερες ενδείξεις, η διεθνής κρίση φαίνεται τι κορυφώθηκε το
πρώτο εξάµηνο του 2009. ∆εύτερον, και σηµαντικ τερο, οι δυνατ τητες για περαιτέρω αύξηση του δυνητικού προϊ ντος στην ελληνική οικονοµία είναι πολύ µεγάλες, πως θα επιχειρηµατολογήσουµε παρακάτω, αρκεί να υιοθετηθούν τα κατάλληλα µέτρα. Βασική προϋπ θεση είναι τι ο µέσος ετήσιος ρυθµ ς οικονοµικής
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ανάπτυξης στην Ευρωζώνη την επ µενη δεκαετία δε θα είναι µικρ τερος του
1,5%, δηλαδή σος ήταν τη δεκαετία 2000-2009.
Γ. Αναδιάρθρωση της συνολικής ζήτησης: Στ χος είναι η µείωση του ελλείµµατος
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 10 περίπου εκατοστιαίες µονάδες του
Α.Ε.Π., µέσα στην επ µενη δεκαετία. Αυτ συναρτάται: Πρώτον µε αύξηση των εξαγωγών, που σήµερα είναι περίπου στο 23% του Α.Ε.Π. (το µικρ τερο στην Ε.Ε.),
ταν στις άλλες µικρές οικονοµίες της Ε.Ε. ποικίλει απ 30% έως 90% περίπου, κατά 10% του Α.Ε.Π. την επ µενη δεκαετία. Η αύξηση του µεριδίου των Ελληνικών
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην παγκ σµια αγορά απ τα µέσα της δεκαετίας του ’90 έως σήµερα και η βελτίωση της σύνθεσης των εξαγωγών µε διπλασιασµ (περίπου) του ποσοστού των εξαγ µενων µεταποιητικών προϊ ντων µεσαίας
και υψηλής τεχνολογίας αποτελεί ένδειξη τι αυτ ς ο στ χος είναι εφικτ ς. ∆εύτερον, µε αύξηση της εθνικής αποταµίευσης επίσης κατά 10 εκατοστιαίες µονάδες
του Α.Ε.Π., στ χος ο οποίος συναρτάται κυρίως µε τη δηµοσιονοµική εξυγίανση.
∆. Αναδιάρθρωση του προσφερfµενου προϊfντος: Η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει και να εξάγει πιο ανταγωνιστικά προϊ ντα και υπηρεσίες, δηλαδή να µετακινηθεί απ προϊ ντα και υπηρεσίες χαµηλής τεχνολογίας και ποιοτικού περιεχοµένου σε µεσαίας/υψηλής τεχνολογίας και ποι τητας. Πρέπει να συνδυάσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα µε τα επιτεύγµατα της σύγχρονης τεχνολογίας. Για
παράδειγµα, µπορεί, στην κατεύθυνση αυτή, να εξάγει βιολογικά προϊ ντα υψηλής ποι τητας και τη µεσογειακή της διατροφή. Να συνδυάσει τουριστική δραστηρι τητα για ολ κληρο το έτος µε την µοναδική πολιτιστική της κληρονοµιά, το
κλίµα της και την ποικιλία της θάλασσας και του βουνού. Μπορεί να γίνει χώρα
διαµονής, για µεγάλο µέρος του έτους, µελών της γενιάς που αναµένεται να συνταξιοδοτηθεί σε λο το ∆υτικ Κ σµο τα επ µενα χρ νια (baby boomers). Μπορεί, συνακολούθως, να επενδύσει στο χώρο της υγείας σε “κέντρα αποκατάστασης”. Μπορεί να επενδύσει στην “πράσινη οικονοµία”, εκµεταλλευ µενη τους ισχυρούς ανέµους και τον άφθονο ήλιο της.
Ε. Μείωση του ποσοστού της ανεργίας στο 5%: Oυσιαστικά πρέπει να τεθεί ως στ χος η πλήρης απασχ ληση, ιδιαίτερα των νέων.
Στ. Μείωση του δηµfσιου χρέους στο 75% του Α.Ε.Π.
Ζ. Βελτίωση της δηµfσιας παιδείας σε fλες τις βαθµίδες: Θέσπιση µετρήσιµων στ χων αν δου στην κλίµακα P.I.S.A. του O.O.Σ.Α. (σήµερα η Ελλάδα είναι προτελευταία) και στη διεθνή κατάταξη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της
χώρας.
Η. Βελτίωση του «κοινωνικού κεφαλαίου»: Θέσπιση µετρήσιµων στ χων στις κλίµακες διεθνούς κατάταξης διαφάνειας, διαφθοράς, επιχειρηµατικ τητας, ανταγωνιστικ τητας, εµπιστοσύνης και κοινωνικών ανισοτήτων.
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Βασικά Μέσα
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στ χοι, η Ελλάδα χρειάζεται ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, δηµοσιονοµικές, κοινωνικές, θεσµικές, στη λειτουργία των αγορών και του
ανταγωνισµού. Ενδεικτικά απαιτούνται:
Α) ∆ηµοσιονοµική προσαρµογή της τάξης του 8% του Α.Ε.Π. µέχρι το (τέλος) του
2013, και κατ πιν σταδιακ ς µηδενισµ ς του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης
σε συνάρτηση α) µε τον οικονοµικ κύκλο και β) µε το στ χο του δηµ σιου χρέους
στο 75% του Α.Ε.Π. το 2020. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή πρέπει να στηρίζεται
τ σο στη µείωση των δαπανών, σο και στην αύξηση των εσ δων, ενδεικτικά ως εξής:
(α) Σταδιακή µείωση των δηµοσίων δαπανών, µε την εγκαθίδρυση ενιαίου λογιστικού και πληροφοριακού συστήµατος ελέγχου, µέτρησης και αξιολ γησης
των δαπανών, µε την επιβολή µέτρων διαφάνειας (µέσω ελέγχου απ ορκωτούς ελεγκτές και δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων λων των µονάδων
που απαρτίζουν το ∆ηµ σιο Tοµέα, συµπεριλαµβαν µενης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης), καθώς και εξειδικευµένων µέτρων που αφορούν τις δαπάνες υγείας (µε προγράµµατα παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών στα νοσηλευτικά ιδρύµατα και στα ασφαλιστικά Tαµεία, µε την αξιολ γηση των αποτελεσµάτων των ιατρικών πράξεων και µε την εισαγωγή στοιχείων ανταγωνισµού µεταξύ των νοσοκοµείων), κοινωνικής ασφάλισης (µε τη θέσπιση καν νων βιωσιµ τητας πως εξηγείται παρακάτω) και άµυνας (µε ενοποίηση µονάδων, δηµιουργία κοινών λογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφορικής για τους τρεις κλάδους, αναθεώρηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων).
Επίσης, µε την κατάργηση εκατοντάδων, κυριολεκτικά άχρηστων σήµερα, δηµοσίων Oργανισµών. Τέλος, µε τη µείωση του συνολικού µισθολογικού κ στους του ∆ηµ σιου Τοµέα µε: i) Πάγωµα λων των προσλήψεων, µε εξαίρεση
τους ελάχιστους υπαλλήλους µε εξειδικευµένες γνώσεις και ii) Αυστηρή συγκράτηση των µισθών και κάθε είδους αµοιβών.
(β) Σταδιακή αύξηση των κρατικών εσ δων, µέσω της δηµιουργίας κοινής ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, ενοποίησης εισπρακτικών µηχανισµών (φ ρων
και εισφορών), δειγµατοληπτικών ελέγχων µεταξύ µονάδων υψηλού κινδύνου
φοροδιαφυγής, υπαγωγής λων των εισοδηµάτων στην ενιαία φορολογική κλίµακα χωρίς εξαιρέσεις και εξωλογιστικούς προσδιορισµούς εισοδήµατος, φορολ γησης λων των επιχειρήσεων στη βάση βιβλίων εσ δων-εξ δων, πρ σβασης των φορολογικών Aρχών σε λα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουµένων. Επίσης, µε αύξηση των ειδικών φ ρων κατανάλωσης στα καύσιµα, τα αλκοολούχα ποτά και τα τσιγάρα.
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Β) Μέτρα βιωσιµfτητας του διανεµητικού ασφαλιστικού συστήµατος (το οποίο σήµερα αποτελεί το µεγαλύτερο κίνδυνο δηµοσιονοµικής εκτροπής µεσοπροθέσµως):
• σταδιακή προσαρµογή του ποσοστού αναπλήρωσης: η αύξηση της µέσης σύνταξης σε κάθε ένα απ τα 13 Ταµεία πρέπει να υπολείπεται της αύξησης του αντίστοιχου µέσου µισθού (ή αµοιβής) τουλάχιστον κατά 1,5% ετησίως, εξισορροπώντας έτσι τις επιπτώσεις της αύξησης του ποσοστού εξάρτησης των ηλικιωµένων απ τον ενεργ πληθυσµ , λαµβάνοντας υπ ψη (α) τη µεταβολή της
απασχ λησης και (β) την κρατική επιχορήγηση.
• σύγκλιση, σε πρώτη φάση, των αναλογιστικών παραµέτρων λων των Ταµείων,
µε αυτές του Ι.Κ.Α.
Γ) Καταγραφή, αποτίµηση και αξιοποίηση της περιουσίας του Eλληνικού ∆ηµοσίου: Η Ελλάδα είναι χώρα µε υψηλ δηµ σιο χρέος. Παραδ ξως, ουδείς έχει ασχοληθεί συστηµατικά µε την άλλη πλευρά του ισολογισµού, δηλαδή µε την περιουσία
του Eλληνικού ∆ηµοσίου και την αξιοποίησή της. Η Ελλάδα είναι µια απ τις λίγες χώρες του O.O.Σ.Α., που δεν έχει καταγραφεί, αποτιµηθεί και αξιοποιηθεί η
περιουσία του ∆ηµοσίου στο σύνολ της. Και ταν λέµε ∆ηµ σιο, εννοούµε χι µ νο την Κεντρική ∆ιοίκηση, αλλά και λους τους Oργανισµούς, οι οποίοι µαζί µε
την Κεντρική ∆ιοίκηση απαρτίζουν τη Γενική Κυβέρνηση σύµφωνα µε τον ορισµ
της Συνθήκης.
∆) Ενίσχυση του ανταγωνισµού, της παραγωγής και της επιχειρηµατικfτητας µε:
• δραστική µείωση της γραφειοκρατίας, δηλαδή του κ στους και του χρ νου
συµµ ρφωσης στις διοικητικές πράξεις, που σήµερα ανέρχεται σε 7% περίπου
του Α.Ε.Π. έναντι 3,5% του Α.Ε.Π. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η µείωση του κ στους και του χρ νου συµµ ρφωσης στις διοικητικές πράξεις µπορεί να επιτευχθεί µε την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νοµοθεσίας, τον περιορισµ
των ερµηνευτικών εγκυκλίων και τον περιορισµ των επικαλύψεων των αρµοδιοτήτων των δηµ σιων υπηρεσιών.
• άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, µε έµφαση στις µεταφορές
• αλλαγή του τρ που χορήγησης των ποικίλων αδειών απ τους δηµ σιους φορείς µε κριτήριο τη µεγιστοποίηση του ανταγωνιστικού οφέλους,
• κατάργηση των περιορισµών στη λειτουργία του ανταγωνισµού (απ τις ρυθµίσεις στις αγορές καυσίµων µέχρι το cabotage) καθώς και στην είσοδο και έξοδο επιχειρήσεων στους ποικίλους κλάδους οικονοµικής δραστηρι τητος.
Ε) Εγκαθίδρυση ενfς σύγχρονου κοινωνικού κράτους ίσων ευκαιριών, µε:
• θέσπιση, σε πέντε χρ νια (την 1.1.2015) εν ς ελάχιστου εισοδήµατος για λους
τους πολίτες
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• ίση πρ σβαση σε υψηλής ποι τητας δηµ σια παιδεία, υγεία και πολιτισµ
• προστασία του θεσµού των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, ως στοιχείου κοινωνικής ισορροπίας
• µεταρρύθµιση της δηµ σιας παιδείας σε λες τις βαθµίδες, δίνοντας έµφαση
στην κριτική ικαν τητα, µε εκσυγχρονισµ των προγραµµάτων σπουδών, εισαγωγή κριτηρίων αξιολ γησης, εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, µεγαλύτερης
αυτονοµίας στη λήψη αποφάσεων, προώθησης της αριστείας µε την επαναφορά, µεταξύ άλλων, του θεσµού των προτύπων δηµ σιων σχολείων.
Στ) Θεσµική ανασυγκρfτηση και θεµελίωση ενfς σύγχρονου κράτους δικαίου, µε:
• αλλαγή του εκλογικού ν µου, µε κατάργηση του σταυρού προτίµησης
• αποκοπή του οµφάλιου λώρου µεταξύ πολιτικών κοµµάτων και της δηµ σιας
διοίκησης, µε την εγκαθίδρυση υφυπουργών µε θητεία, εκλεγµένων µετά απ
διακοµµατική διαβούλευση µεταξύ πολιτών εγνωσµένης αξίας και ανεξαρτησίας.
• ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
• ανεξαρτησία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ηγεσία των οποίων, καθώς και λων των εποπτικών και
ρυθµιστικών Aρχών, θα πρέπει να τοποθετείται µετά απ ουσιαστική διακοµµατική διαβούλευση
• επαγγελµατικές, και χι κοµµατικές, διοικήσεις δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών
• διαφάνεια, µε αυστηρή εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στους
λογαριασµούς των εισηγµένων επιχειρήσεων και τραπεζών, αλλά και σε λους
τους δηµ σιους οργανισµούς και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• κατάργηση των µεταχρονολογηµένων επιταγών σε δύο χρ νια (1.1.2012), µε
παράλληλη τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου ώστε το τιµολ γιο να είναι απολύτως αποδεκτ απ τις τράπεζες ως πιστωτικ ς τίτλος (ενίσχυση του
factoring).
πως ήδη αναφέρθηκε, οι στ χοι και τα µέσα που καταγράφηκαν πρέπει να ποσοτικοποιηθούν σε ένα δεκαετές πρ γραµµα προσαρµογής, για κάθε έναν απ τους
τέσσερις βασικούς άξονες (δηµοσιονοµικ ς, ανταγωνιστικ τητα, θεσµοί, κοινωνικ
κράτος), ενώ οι µεταρρυθµίσεις είναι προτιµ τερο να γίνουν ταυτοχρ νως και στους
τέσσερις. Ειδικ τερα, οι µεταρρυθµίσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικ τητας και της παραγωγικής βάσης πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύουν τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή. ∆ιαφορετικά, µε µ νη τη δηµοσιονοµική προσαρµογή,
υπάρχει ο κίνδυνος να µειωθεί η ζήτηση και να αυξηθεί η ανεργία.
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Με τα µέσα που προαναφέρθηκαν µπορεί να υλοποιηθούν, πως ήδη ειπώθηκε, οφέλη της τάξης του 10% του Α.Ε.Π. σε µεσοπρ θεσµο/µακροπρ θεσµο ορίζοντα. Oι
εκτιµήσεις αυτές έχουν γίνει απ τον O.O.Σ.Α., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Παγκ σµια Τράπεζα, το ∆.Ν.Τ., το Ι.O.Β.Ε., το Κ.Ε.Π.Ε., την Τράπεζα της Ελλάδος και
άλλους Oργανισµούς, και αναφέρονται στα εξής:
• Η βελτίωση του ρυθµιστικού και ανταγωνιστικού πλαισίου των αγορών αγαθών
και υπηρεσιών αναµένεται να αυξήσει το Α.Ε.Π. κατά 3,5%.
• Η µείωση του κ στους συµµ ρφωσης των επιχειρήσεων στις διοικητικές ρυθµίσεις
αναµένεται να αυξήσει το Α.Ε.Π. κατά 3,5%.
• Η απελευθέρωση των «κλειστών επαγγελµάτων» (περίπου 70 τον αριθµ ) αναµένεται να αυξήσει µ νιµα το ρυθµ αύξησης του Α.Ε.Π. κατά 0,5%.
• Η αύξηση στις εισαγωγές κεφαλαίων για άµεσες ξένες επενδύσεις (η Ελλάδα κατατάσσεται στη θέση 121 απ 141 χώρες, ανάλογα µε τις ξένες επενδύσεις που
πραγµατοποιούνται στη χώρα, ενώ η θεωρητική της δυνατ τητα, σύµφωνα µε ένα
δείκτη 12 θεµελιωδών µεγεθών της Παγκ σµιας Τράπεζας, θα µπορούσε να ήταν
στη θέση 36) εκτιµάται τι θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση του
Α.Ε.Π., αν και δεν έχει αποτιµηθεί ποσοτικά το φελος αυτ .
• Η βελτίωση της επίδοσης κατά 45 µονάδες στην επίδοση των µαθητών στο πρ γραµµα P.I.S.A. του O.O.Σ.Α. (δηλαδή κατά 3,5%), στο οποίο η Ελλάδα κατατάσσεται, πως ήδη προαναφέρθηκε, προτελευταία, συναρτάται µε µ νιµη αύξηση
του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. κατά 1% ετησίως, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Ι.O.Β.Ε.
• Η διείσδυση του διαδικτύου και η χρήση συστηµάτων πληροφορικής στην οικονοµία και ιδιαίτερα στις δηµ σιες υπηρεσίες (η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία
θέση της Ε.Ε. στη χρήση του διαδικτύου και σε δαπάνες σε συστήµατα πληροφορικής) αναµένεται να αυξήσει δραστικά την παραγωγικ τητα, σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, αν και δεν έχει ακ µα αποτιµηθεί ποσοτικά η επίπτωση αυτού του
παράγοντα.
• Η αξιοποίηση της περιουσίας του ∆ηµοσίου θα µπορούσε να αυξήσει τ σο τα (µη
φορολογικά) δηµ σια έσοδα, σο και τον ρυθµ οικονοµικής ανάπτυξης. ∆εν υπάρχει εκτίµηση για το φελος αυτ , το οποίο για να ποσοτικοποιηθεί, θα πρέπει
πρώτα να γίνει καταγραφή και αποτίµηση της δηµ σιας περιουσίας.
Συµπεράσµατα
Το βασικ συµπέρασµα που προκύπτει απ τα παραπάνω είναι σαφές: Προβλήµατα υπάρχουν, µε πιο άµεσο το δηµοσιονοµικ .Υπάρχουν µως και ανεκµετάλλευτες ευκαιρίες, που µπορούν να προκύψουν απ τη θεραπεία των παθογενειών του
∆ηµ σιου Tοµέα και την άρση συγκεκριµένων αναχρονιστικών περιορισµών στην οικονοµική δραστηρι τητα, που εµποδίζουν τον ανταγωνισµ και είναι σήµερα υπεύ-
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θυνοι για την εξαιρετικά χαµηλή κατάταξη της ελληνικής οικονοµίας στους παγκ σµιους δείκτες ανταγωνιστικ τητας. Αυτά απαιτούν µια συστηµατική και συνεχή µεταρρυθµιστική προσπάθεια. Το αποτέλεσµά της θα είναι ένα µεγάλο «ωστικ » κύµα
οικονοµικής ανάπτυξης. Εναπ κειται στη διορατικ τητα και αποφασιστικ τητα του
πολιτικού συστήµατος να αντιληφθεί έγκαιρα πού «γέρνει η ζυγαριά» του κ στουςοφέλους αυτής της προσπάθειας.
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Σάββα Pοµπλη
Kαθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και
Eπιστηµονικού ∆ιευθυντή IN.E./Γ.Σ.E.E.-A.∆.E.∆.Y.

1. Η διεθνής Oικονοµική κρίση
εντειν µενη διεθνώς οικονοµική κρίση, µε την σοβαρή µείωση της παραγωγικής δραστηρι τητας και της κατανάλωσης, την µη χορήγηση δανείων απ τις
τράπεζες, την µη επένδυση απ τις επιχειρήσεις και τον περιορισµ της ζήτησης απ τους καταναλωτές, αναδεικνύει µε τον πιο σαφή αλλά και ανησυχητικ τρ πο τι η παγκ σµια οικονοµία βρίσκεται στην πορεία µίας δεύτερης σηµαντικής οικονοµικής ύφεσης (P. Krougman, 2009), µετά απ αυτή που ακολούθησε το κραχ στις
χρηµαταγορές το 1929.

H

Σάββας Pοµπλης, Kαθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου,
Eπιστηµονικς ∆ιευθυντής IN.E./Γ.Σ.E.E.-A.∆.E.∆.Y., Eισηγητής.

H µη αποκατάσταση της αξιοπιστίας στο χρηµατοπιστωτικ σύστηµα, παρά τις
«ενέσεις ρευστ τητας» σε Η.Π.Α. και Ευρώπη, σε συνδυασµ µε την ανάπτυξη, διαµέσου των ασκούµενων πολιτικών, συνθηκών εσωστρέφειας, εθνικιστικών εξάρσεων
και τάσεων προστατευτισµού, παραπέµπουν σε χαρακτηριστικά της ύφεσης µετά το
κραχ του 1929. Η ανησυχία αυτή, συνοδευ µενη και απ το κλίµα ανασφάλειας και αβεβαι τητας της παγκ σµιας οικονοµίας, οδήγησε το άτυπο Συµβούλιο των αρχηγών
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1/3/09, Βρυξέλλες) στην απ κοινού αποδοχή στήριξης, ποτε χρειασθεί, των τραπεζών, ιδιαίτερα, της Ανατολικής Ευρώπης (διατήρηση των νέων κρατών-µελών στην Oικονοµική Ένωση και µη αποδοχή
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χαλάρωσης των κριτηρίων για ένταξή της στην ζώνη του ευρώ) καθώς και στον ευρωπαϊκ συντονισµ των ασκούµενων πολιτικών αντιµετώπισης της οικονοµικής
κρίσης (π.χ. χρηµατοδοτική στήριξη της αυτοκινητοβιοµηχανίας ή άλλων κλάδων της
ευρωπαϊκής οικονοµίας που πλήττονται µε µαζικές απολύσεις).
Επιπλέον, στα Συµβούλια των αρχηγών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά και στις συν δους των G8 και G20, αποσαφηνίσθηκε τι η ανάσχεση
της ύφεσης προϋποθέτει:
α) την χρηµατοδοτική υποστήριξη του τραπεζικού συστήµατος και την εξυγίανσή
του απ τα «τοξικά» στοιχεία στο ενεργητικ του, προκειµένου, πως υποστηρίζεται, να αποσοβηθεί η κατάρρευσή του και να ανασχεθεί η επερχ µενη ύφεση
που θα ακολουθήσει το τραπεζικ -πιστωτικ κραχ και
β) την απ δοση διεθνούς διάστασης (µία παγκ σµια κρίση χρειάζεται παγκ σµια απάντηση) της υποστήριξης των τραπεζών, αφού οι µέχρι σήµερα επιχορηγήσεις
τους σε εθνικ επίπεδο στις Η.Π.Α. ή στην Ευρώπη δεν αποτρέπει την πτωτική τάση των τιµών των µετοχών µεγάλων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών στις
διεθνείς χρηµαταγορές.
Έτσι, αποδεικνύεται τι οι πρ σθετοι π ροι που διοχετεύθηκαν µέχρι τώρα στις
τράπεζες, στην αυτοκινητοβιοµηχανία κλπ. στις Η.Π.Α. (3% του Α.Ε.Π.), στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1,5% του Α.Ε.Π.) και στην Ελλάδα (0,7% του Α.Ε.Π.) δεν επαρκούν τ σο απ άποψη µεγέθους σο και άποψη περιεχοµένου και προσανατολισµού
για την ανάσχεση της κρίσης και του περιορισµού των απολύσεων. µως, το ερώτηµα που προκύπτει είναι τι σε µία κρίση υπερχρέωσης τραπεζών, επιχειρήσεων και
νοικοκυριών, η µεταφορά τεράστιων π ρων απ τους κρατικούς προϋπολογισµούς
στις επιχειρήσεις αποτελεί µονοµερή προσανατολισµ σε βάρος, ακ µη µία φορά,
των φορολογουµένων και των νοικοκυριών, που καλούνται µε αύξηση της άµεσης
και έµµεσης φορολογίας να χρηµατοδοτήσουν την εξυγίανση των «τοξικών» στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών.
Απ την άποψη αυτή είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί τι η έκρηξη δηµοσίων ελλειµµάτων και του δηµ σιου χρέους στις ανεπτυγµένες κυρίως χώρες (η Ελλάδα εξαιρείται) οφείλεται κυρίως στα προγράµµατα χρηµατοδοτικής ενίσχυσης των τραπεζών και στα προγράµµατα χρηµατοδ τησης για την ανάσχεση της οικονοµικής
κρίσης. Σύµφωνα µε µια πρ σφατη µελέτη του O.O.Σ.Α. το δηµ σιο χρέος σ’ αυτές τις
χώρες θα αυξηθεί κατά 30% µεταξύ του 2007 και του 2017. Για παράδειγµα σύµφωνα
µε τις σχετικές προβλέψεις, στις Η.Π.Α. το δηµ σιο χρέος απ 63% του Α.Ε.Π. το
2007 θα αυξηθεί σε 103% του Α.Ε.Π. το 2017. Στην Αγγλία απ 47% του Α.Ε.Π. το
2007 θα αυξηθεί σε 125% του Α.Ε.Π. το 2017. Στη Γαλλία απ 70% θα αυξηθεί σε 99%
του Α.Ε.Π. το 2017. Στη Γερµανία απ 65,5% του Α.Ε.Π. το 2007 θα αυξηθεί σε 71%
του Α.Ε.Π. το 2017.
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µως, µία τέτοια προοπτική (απ τον καπιταλισµ µε χρέη των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων στον καπιταλισµ µε χρέη των νοικοκυριών) θα οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση του αριθµού των προσερχ µενων ανέργων στα γραφεία ανεργίας και
σε ένταση των κοινωνικών κινητοποιήσεων, διεκδικήσεων και αναταραχών, που ήδη
παρατηρούνται να εκτυλίσσονται σε αρκετές πολιτείες των Η.Π.Α. και σε περιφέρειες της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας κλπ., µε πρωταγωνιστές επιχειρησιακά
συνδικάτα και περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις κοινωνικών κινηµάτων και ανθρωπιστικών οργανώσεων.
Πράγµατι, αφού η κυρίαρχη άποψη που διαµορφώνεται διεθνώς απ οικονοµολ γους και πολιτικούς είναι τι η παρέµβαση του κράτους αποτελεί την µ νη εναλλακτική λύση εξ δου απ την κρίση, δεν µπορεί αυτή να πραγµατοποιηθεί µε µείωση
των µισθών, αύξηση των φ ρων, αύξηση των ανισοτήτων, αύξηση των απολύσεων
και µε παράταση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών.
Αντίθετα, η παρέµβαση του κράτους για έξοδο απ την κρίση προϋποθέτει την
χρηµατοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά και των νοικοκυριών υπερχρεωµένων και µη, προκειµένου να επαναποκτήσουν πιστωτική και καταναλωτική ικαν τητα, οι οποίες θα εκφρασθούν µε την αύξηση της ζήτησης στη λειτουργία της οικονοµίας.
Προφανώς, αυτή η στρατηγική παρέµβασης του κράτους δεν υποστηρίζει κανείς
να πραγµατοποιηθεί µε αύξηση του δηµ σιου χρέους ή µε ένταση της δηµοσιονοµικής ανισορροπίας. Αντίθετα, υποστηρίζει τι η άµεση και αποτελεσµατική παρέµβαση του κράτους για την έξοδο απ την κρίση, δεν µπορεί να αποτελεί ανασύσταση της
χρεοκοπίας εν ς συστήµατος («αντιπαράθεση» πολιτικού και τραπεζικού συστήµατος διεθνώς, για τη ρευστ τητα της οικονοµίας απ τραπεζικά κεφάλαια, κέρδη κλπ,
που «διαπραγµατεύονται» οι κυβερνήσεις και απ αύξηση της φορολογίας, µείωση
των µισθών και περικοπής δηµ σιων και κοινωνικών δαπανών που διαπραγµατεύονται οι τράπεζες), απ το οποίο οι επερχ µενες σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές
συνέπειες στην διεθνή οικονοµία, την Ευρώπη και την Ελλάδα απαιτούν την αναζήτηση και την εγκαθίδρυση εν ς νέου µοντέλου, µε κινητήρια δύναµη την καινοτοµική
επένδυση, την ενίσχυση της ζήτησης, την αναδιανοµή του εισοδήµατος (ο F.
Roosevelt φορολ γησε τα υψηλά εισοδήµατα µε συντελεστή 80%) και την ανασύσταση του κράτους-πρ νοιας.
Κεντρικ ς άµεσος στ χος του νέου µοντέλου είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης και η σµίκρυνση της διάρκειάς της σε σχέση µε αυτή της κρίσης του
1929-1936 και κεντρικ ς µεσο-µακροπρ θεσµος στ χος είναι η εγκαθίδρυση, µεταξύ
των άλλων, «νέων διεθνών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών Oργανισµών» και «νέων ατµοµηχανών» για την ενδυνάµωση των ρων και των προϋποθέσεων της οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, την Ελλάδα και διεθνώς.
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Η παρατήρηση αυτή σηµαίνει τι, εάν η πολιτική σκέψη και στρατηγική για την έξοδο απ την κρίση επηρεάζεται απ το σύνδροµο της κρίσης του 1929, τ τε αυτή η επιρροή για λ γους οικονοµικούς και κοινωνικούς θα πρέπει να ισορροπεί ανάµεσα
στην χρηµατοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, διαµέσου µίας
σοβαρής και ριζοσπαστικής αναδιανοµής του εισοδήµατος.

2. Η οικονοµική κρίση σε Η.Π.Α., Ευρώπη και Ελλάδα
Η οικονοµική κρίση κατά την πορεία εξέλιξης του τρέχοντος έτους 2009 βαθαίνει
τ σο στις Η.Π.Α., σο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα, οι 630.000 απολύσεις
τον µήνα στις Η.Π.Α. και οι 8,5 εκατ. θέσεις εργασίας που θα χαθούν στην Ε.Ε. την
διετία 2009-2010, σύµφωνα µε εκτιµήσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σύγκριση µε
τα 9,5 εκατ. νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν την περίοδο 2006-2008, σηµατοδοτούν τις ανησυχίες των φορέων άσκησης της οικονοµικής πολιτικής για την οικονοµική πορεία των δύο αυτών οικονοµικών σχηµατισµών.Ταυτ χρονα, οι προβλέψεις για αρνητικούς ρυθµούς αύξησης του Α.Ε.Π., αύξησης των ελλειµµάτων και του
χρέους, παράλληλα µε την έκρηξη της ανεργίας, αποδεικνύουν τις σοβαρές επιφυλάξεις που διατυπώνονται για την πρ βλεψη εξ δου απ την κρίση σε Η.Π.Α. και Ευρώπη στις αρχές του 2010, µετά την σταθεροποίηση των οικονοµιών κατά το δεύτερο
εξάµηνο του τρέχοντος έτους 2009.
Έτσι, η δέσµη των µέτρων αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης αναφέρεται κυρίως στην ενίσχυση της ρευστ τητας των οικονοµιών και των επιχειρήσεων (Η.Π.Α.),
καθώς και στη δηµοσιονοµική-εισοδηµατική πειθαρχία και την συνολική απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων µε την αλλαγή του συστήµατος των συλλογικών συµβάσεων εργασίας (Ευρωπαϊκή Ένωση).
Πιο συγκεκριµένα, η ένταση της εφαρµοζ µενης επεκτατικής πολιτικής στις
Η.Π.Α. για την αντιµετώπιση της κρίσης, εξηγείται απ το γεγον ς της ανυπαρξίας
κοινωνικού κράτους, ικανού να εξασφαλίσει επαρκείς και µεσοπρ θεσµες συνθήκες
προστασίας της ανεργίας. Η διαπίστωση αυτή σηµαίνει τι η αµερικανική οικονοµία
δεν µπορεί να συνυπάρξει, εξ αυτού του λ γου, µε την ύπαρξη µαζικής ανεργίας. Γι’
αυτ ν ακριβώς το λ γο οι φορείς άσκησης της οικονοµικής πολιτικής στις Η.Π.Α. είναι κυρίως προσανατολισµένοι, ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής
κρίσης, σε πολιτικές δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, µη αποδίδοντας ιδιαίτερη
σηµασία στην αύξηση των δηµοσίων ελλειµµάτων και του δηµ σιου χρέους.
Πράγµατι, η µείωση των µισθών και των εισοδηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιφέρει µείωση της ζήτησης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συνθήκες περαιτέρω
επιδείνωσης και ύφεσης της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Έτσι, οι τάσεις αυτές καθίζησης
της οικονοµικής δραστηρι τητας στην ευρωπαϊκή οικονοµία θα επιδεινώσουν τις
συνθήκες στην αγορά εργασίας µε την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας. Η παρατή-
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ρηση αυτή σηµαίνει τι η προσδοκία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των φορέων άσκησης της οικονοµικής πολιτικής στις Η.Π.Α. για σταθεροποίηση των οικονοµιών
και έξοδο απ την κρίση στις αρχές του 2010, δεν µπορεί να επέλθει µε µείωση των µισθών και των εισοδηµάτων. Η προσδοκία αυτή επέρχεται µε ουσιαστική ανάκαµψη
των οικονοµιών, διαµέσου της άσκησης δηµ σιων πολιτικών αναδιανοµής του εισοδήµατος, ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηρι τητας των επιχειρήσεων, δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αύξησης του εισοδήµατος των νοικοκυριών.
Η κρίση στην Ελλάδα προϋπήρχε και επιδεινώνεται ποσοτικά και ποιοτικά απ
την διεθνή οικονοµική κρίση. Επιπλέον, η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα είναι σοβαρ τερη απ τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πλήττονται σε βάθος οι
τρεις βασικές διαστάσεις της ελληνικής οικονοµίας.
Έτσι, η κρίση στην Ελλάδα είναι:
α) οικονοµική (µηδενική αύξηση του Α.Ε.Π., µείωση των επενδύσεων, µείωση βιοµηχανικής παραγωγής, µείωση εξαγωγών, µείωση κύκλου εργασιών, µείωση ζήτησης, µείωση απασχ λησης, αύξηση των απολύσεων, αύξησης της ανεργίας),
β) δηµοσιονοµική (αύξηση των δηµοσίων ελλειµµάτων, αύξηση δηµ σιου χρέους,
κατάρρευση των δηµοσίων εσ δων, …) και
γ) κοινωνική (αύξηση ιδιωτικών δαπανών υγείας, υποχρηµατοδ τηση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, δυσχέρειες Ταµείων και Νοσοκοµείων να εκπληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλισµένους – συνταξιούχους
και προς τους προµηθευτές, …).
µως, παρά τις εξελίξεις αυτές, οι φορείς άσκησης της οικονοµικής πολιτικής κατανοούν την σηµερινή διεθνή οικονοµική κρίση ως αποτέλεσµα εξωγενών και χι ενδογενών παραγ ντων που επιδρούν αρνητικά στην οµαλή λειτουργία του διεθνούς
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Το αποτέλεσµα κατά το 2009 είναι να γίνουµε µάρτυρες χρεοκοπιών και διακοπής
της λειτουργίας επιχειρήσεων, µαζικών απολύσεων και διαθεσιµοτήτων των εργαζοµένων, απειλής µείωσης των µισθών ή ανεργίας, διεύρυνσης των ευέλικτων µορφών
απασχ λησης και της εκ περιτροπής εργασίας, σηµαντικής αύξησης της ανεργίας και
ανησυχητικής ύφεσης της οικονοµίας σε συνθήκες στασιµοπληθωρισµού και σοβαρής επιδείνωσης του εισοδηµατικού και βιοτικού επιπέδου των ευρωπαίων και των
Eλλήνων πολιτών.
Σε αυτή την κατάσταση της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας, η δέσµη των µέτρων αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης αναφέρεται κυρίως στην ενίσχυση της
ρευστ τητας των οικονοµιών και των επιχειρήσεων, καθώς και στην δηµοσιονοµικήεισοδηµατική πειθαρχία και τη συνολική απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων µε
την αλλαγή του συστήµατος των συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
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Πιο συγκεκριµένα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, η εφαρµογή πολιτικών δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής πειθαρχίας για την αντιµετώπιση της κρίσης, φιλοδοξεί µάταια την επίτευξη συνθηκών σταθεροποίησης της ευρωπαϊκής οικονοµίας, αφού αυτή η στρατηγική επιλογή µπορεί να επιτευχθεί µε προϋποθέσεις
και δηµ σιες πολιτικές ανάκαµψης και χι µε συνθήκες στασιµ τητας και ενδεχ µενου αποπληθωρισµού στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην κατεύθυνση αυτή οι επιχειρήσεις και το κράτος σχεδιάζουν τρ πους µείωσης
των µισθών και των εισοδηµάτων γενικ τερα των εργαζοµένων, οι οποίοι για να διασώσουν τη θέση εργασίας τους αποδέχονται χαµηλ τερους µισθούς. µως, η µείωση
των µισθών είναι πολιτική παλαιάς κοπής, είναι σύµπτωµα µιας ασθενούς οικονοµίας
και κινείται στον άξονα της αµυντικής διαχείρισης της οικονοµικής κρίσης µε αποκλειστικ πεδίο εφαρµογής την επίθεση στον ονοµαστικ και κοινωνικ µισθ των
εργαζοµένων (P. Krugman, 2009).
µως, η µείωση των µισθών και των εισοδηµάτων στην Ελλάδα επιφέρει µείωση
της ζήτησης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συνθήκες περαιτέρω επιδείνωσης
και ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας. Έτσι, οι τάσεις αυτές καθίζησης της οικονοµικής δραστηρι τητας στην ελληνική οικονοµία θα επιδεινώσουν τις συνθήκες στην αγορά εργασίας µε την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας. Ακριβώς αυτές οι προτάσεις
αναστολής της οικονοµικής και αναπτυξιακής δραστηρι τητας κινούνται στον άξονα του «πορτογαλικού συνδρ µου» της παρατεταµένης ύφεσης, αφού και τα διαρθρωτικά προβλήµατα παραµένουν και τα ελλείµµατα θα διευρύνονται. Η έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου καταδικάζει την ελληνική οικονοµία σε µακροχρ νια στασιµ τητα, µε κλείσιµο επιχειρήσεων, αλµατώδη αύξηση της ανεργίας σε λους τους κλάδους και η κοινωνική κρίση να διαδέχεται την οικονοµική κρίση.
Η παρατήρηση αυτή σηµαίνει τι η προσδοκία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της οικονοµικής πολιτικής στην Ελλάδα για σταθεροποίηση των οικονοµιών και έξοδο απ την κρίση στις αρχές του 2010 δεν µπορεί να επέλθει µε µείωση των µισθών και
των εισοδηµάτων. Η προσδοκία αυτή επέρχεται µε ουσιαστική ανάκαµψη των οικονοµιών, διαµέσου της άσκησης δηµ σιων πολιτικών αναδιανοµής του εισοδήµατος,
ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηρι τητας των επιχειρήσεων, δηµιουργίας νέων
θέσεων εργασίας και αύξησης του εισοδήµατος των νοικοκυριών.
Ειδικ τερα στην Ελλάδα, οι προβλέψεις των διεθνών, και χι µ νον, Oργανισµών
αναφέρουν τι µε ρυθµ αύξησης του Α.Ε.Π. 2% κατά το 2009 η ανεργία θα αυξηθεί
κατά 40.000 άτοµα, ενώ µε ρυθµ ανάπτυξης του Α.Ε.Π. 1% η ανεργία θα αυξηθεί
κατά 80.000 άτοµα. Oι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν τι ο ρυθµ ς αύξησης του Α.Ε.Π. κατά το 2009 θα είναι 0,2%. Σε αυτή την περίπτωση η ανεργία θα αυξηθεί κατά 120.000 άτοµα και στο τέλος του 2009 η ανεργία στην Ελλάδα θα
προσεγγίσει τα 570.000 άτοµα. Το ίδιο και οι προβλέψεις για το 2010 είναι αυξητικές
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για την ανεργία, αφού το 9,3% (2009) θα εξελιχθεί σε 11,2% του εργατικού δυναµικού.
Βέβαια, τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην στατιστική ανεργία, γιατί η πραγµατική ανεργία προκύπτει εάν σ’ αυτά τα ποσοστά προσθέσουµε 6% (1% ωριαία απασχ ληση, 2% stages, 3% λανθάνουσα ανεργία), µε αποτέλεσµα στο τέλος του 2009 η
πραγµατική ανεργία να είναι 15,3% και στο τέλος του 2010 να είναι 17,2% του εργατικού δυναµικού.
Παράλληλα, εάν οι προβλέψεις ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας µετά το
2011, µε 0,4%, ή 1% αύξηση του Α.Ε.Π., επαληθευτούν, τ τε το 2015 το επίπεδο ανεργίας στην χώρα µας δεν θα είναι κατώτερο του επιπέδου της ανεργίας του έτους
2008 (7,8%).
Oι δυσµενείς αυτές συνθήκες για τους µισθωτούς και τους ανέργους υπαγορεύουν, κατά την άποψή µας, µία στρατηγική αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης
στην Ευρώπη και την Ελλάδα µε µέτρα ενίσχυσης της ζήτησης, φροντίδας των δανειοληπτών (νοικοκυριά), ενδυνάµωσης των προϋποθέσεων ανάπτυξης και στήριξης
της χρηµατο-οικονοµικής κατάστασης και της επενδυτικής δραστηρι τητας, ιδιαίτερα, των Μ.Μ.Ε.
Με άλλα λ για η προτεραι τητα για την έξοδο απ την κρίση στην Ελλάδα απαιτείται να είναι η επιλογή της αναπτυξιακής στρατηγικής. Αντί αυτής µως, η κυβέρνηση, οι φορείς άσκησης της οικονοµικής πολιτικής και οι επιχειρήσεις, προβάλλουν
ως προτεραι τητα διεξ δου απ την κρίση, τη φάση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης
και πειθαρχίας που αναστέλλει κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία, µε την αύξηση της
φορολογικής επιβάρυνσης της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών και την µείωση των
δηµ σιων και κοινωνικών δαπανών. Με αυτ το πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής δηµιουργούνται συνθήκες φαύλου κύκλου στην ελληνική οικονοµία, µε έντονα τα στοιχεία του δηµοσιονοµικού και αναπτυξιακού αδιεξ δου, τα οποία για να αντιµετωπισθούν, εκτ ς απ το κοινωνικ κ στος αύξησης της ανεργίας, θα απαιτηθούν τεράστιοι π ροι και θα χαθεί πολύτιµος αναπτυξιακ ς χρ νος. Γι’ αυτούς τους λ γους υποστηρίζουµε την στρατηγική επιλογή της αναπτυξιακής πολιτικής, τµήµα της οποίας, υπ προϋποθέσεις µπορεί να είναι η εξυγίανση των δηµ σιων οικονοµικών.
Πιο συγκεκριµένα, κατά την διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, απαιτείται αύξηση
των δηµοσίων και κοινωνικών δαπανών και απ συρση των µέτρων φορολογικής επιβάρυνσης των µισθωτών και των συνταξιούχων (το 2009 στην Ελλάδα η φορολογία
πάσης φύσεως και οι ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχούν στο 60% του µέσου µισθού). Ταυτ χρονα, απαιτείται εισοδηµατική στήριξη των δανειοληπτών (νοικοκυριά) µε συγκεκριµένα µέτρα, πως επαναδιαπραγµάτευση του χρ νου αποπληρωµής
του δανείου µε το ίδιο επιτ κιο, χρηµατοδ τηση της επιπλέον επιβάρυνσης των νοικοκυριών πέραν του σηµερινού επιτοκίου χορήγησης, εισοδηµατική ενίσχυση των
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νοικοκυριών που αδυνατούν να αποπληρώσουν το δάνει τους και διακοπή κάθε
διαδικασίας κατάσχεσης και πλειστηριασµών. Προς την πλευρά των επιχειρήσεων, απαιτείται η λήψη συγκεκριµένων µέτρων στήριξης της ρευστ τητας (επιδ τηση επιτοκίου), της χρηµατο-οικονοµικής και της επενδυτικής δραστηρι τητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.∆.Ε.∆.Υ., 2009).
Παράλληλα, η εξεύρεση π ρων (ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.∆.Ε.∆.Υ., 2009) για την χρηµατοδ τηση και την υλοποίηση των προαναφερ µενων µέτρων βελτίωσης των συνθηκών του κ σµου της εργασίας και ενίσχυσης της παραγωγικής και οικονοµικής δραστηρι τητας κατά την διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, απαιτείται να προέλθουν, τ σο απ την αποτελεσµατικ τητα και την ταχύτερη αξιοποίηση των π ρων των διαρθρωτικών προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σο και απ την αντίστροφη αναδιανοµή του εισοδήµατος, προς φελος των οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών (1982 το µερίδιο της εργασίας στο παραγ µενο προϊ ν ήταν 58% και το 2007 ήταν 42%).
Στην κατεύθυνση αυτή, οι αναγκαίοι π ροι στην Ελλάδα απαιτείται να ανευρεθούν απ την:
α) Αύξηση του συντελεστή φορολ γησης των πολύ υψηλών εισοδηµάτων,
β) Εγκαθίδρυση της προοδευτικής φορολογίας για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.,
γ) Επαναφορά και αύξηση της φορολογίας της µεγάλης ακίνητης περιουσίας, µε
ταυτ χρονη κατάργηση του Ε.Τ.Α.Κ.,
δ) Φορολ γηση πολυτελούς κατανάλωσης,
ε) Φορολ γηση διασυνοριακών µετακινήσεων κεφαλαίων και
στ) Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και βαριά φορολ γηση των επενδύσεων διαµέσου off-shore εταιριών.
Κατά συνέπεια, το αναγκαίο µείγµα της οικονοµικής πολιτικής σήµερα στην
Ελλάδα απαιτείται, για την βελτίωση των συνθηκών του κ σµου της εργασίας και για
την αντιµετώπιση των δύο κεντρικών διαρθρωτικών προβληµάτων (τεχνολογική καθυστέρηση της παραγωγής και ανισοκατανοµή του εισοδήµατος), να προσανατολίζεται προς την ενίσχυση της ζήτησης, της παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης της
χώρας, προκειµένου τα µέτρα αντιµετώπισης της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής
κρίσης να αποκαταστήσουν, εκτ ς των άλλων, τις µακρο-οικονοµικές, εισοδηµατικές, κοινωνικές και εργασιακές ανισορροπίες, καθώς και τα σοβαρά διαρθρωτικά, τεχνολογικά, παραγωγικά και ανταγωνιστικά προβλήµατα της χώρας.
Η αναγκαι τητα αυτού του νέου µείγµατος οικονοµικής πολιτικής αποτελεί την επιθετική απάντηση, σε βραχυχρ νιο επίπεδο, του ερωτήµατος πώς θα αντιµετωπίσουµε την κρίση και η αναγκαι τητα του νέου προτύπου ανάπτυξης αποτελεί την α-
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ναπτυξιακά επιθετική απάντηση, σε µεσο-µακροπρ θεσµο επίπεδο, του ερωτήµατος
µετά την κρίση τι;

3. Απf την κρίση της οικονοµίας στην κρίση της απασχfλησης
Η διεθνής, η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονοµία πλήττονται απ το φθιν πωρο
του 2008, απ µία πρωτ γνωρη οικονοµική κρίση και ύφεση, µε την έννοια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και επιπτώσεων, σε σύγκριση µε τις συντελούµενες οικονοµικές κρίσεις κατά τον 20ο αιώνα. Πράγµατι, η σηµερινή κρίση, πως αναφέρθηκε, ξεκίνησε ως κρίση ενυπ θηκων δανείων υψηλού κινδύνου (χρηµατοπιστωτική), µετεξελίχθηκε διεθνώς σε κρίση της πραγµατικής οικονοµίας (οικονοµική κρίση και ύφεση) και εξελίσσεται σε κρίση απασχ λησης µε την αρνητική τάση της ανεργίας, η οποία διεθνώς αλλά και στην Ευρώπη και την χώρα µας θα φθάσει κατά το 2010 σε υψηλά επίπεδα.
Η παρατήρηση αυτή αναδεικνύει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικ της πρ σφατης
κρίσης, µε την έννοια τι ενώ στα επ µενα χρ νια (µετά το 2012) θα παρουσιάζεται ένας σταδιακ ς ρυθµ ς ανάκαµψης, εντούτοις αυτ θα συµβαίνει µε την ύπαρξη υψηλού επιπέδου ανεργίας (άνεργη ανάκαµψη). Ακριβώς για αυτ τον λ γο προβλέπεται, απ ορισµένους αναλυτές, τι η κρίση απασχ λησης κατά την φάση της ανάκαµψης θα δηµιουργήσει, διεθνώς, συνθήκες κοινωνικής κρίσης, µε αποτέλεσµα η κυκλική εξέλιξη της ανεργίας να καταστεί µεσο-µακροπρ θεσµη, µε αρνητικές συνέπειες
στην αγορά εργασίας, στην παραγωγή και στην κοινωνική συνοχή.
Μια τέτοια προοπτική κρίσης της απασχ λησης, θα πλήξει ιδιαίτερα τους νέους
(ες), τους ανειδίκευτους, τους µετανάστες και τους εργαζ µενους σε ευέλικτες και
προσωρινές µορφές απασχ λησης, επιφυλάσσοντας τους την ένταξη τους στην κατηγορία της µακροχρ νιας ανεργίας και της σταδιακής περιθωριοποίησης απ το εργατικ δυναµικ , µε αποτέλεσµα µακροχρ νια, εξαιτίας της απαξίωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, να µην αποτελούν ελκυστική επιλογή για τους εργοδ τες.
Έτσι, µε αυτά τα δεδοµένα, θα απαιτηθούν αρκετά χρ νια για να επανέλθει το επίπεδο της ανεργίας σ’ αυτ πριν την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης (φθιν πωρο
2008). Για παράδειγµα για τις Η.Π.Α. προβλέπεται τι µια τέτοια προοπτική θα επέλθει µετά το 2018, ενώ για την Ελλάδα προβλέπεται τι το 2015 το επίπεδο της ανεργίας
δεν θα είναι χαµηλ τερο απ’ αυτ του έτους 2008 (7,8%). Επιπλέον, κατά την περίοδο 2015 - 2020 η αύξηση της απασχ λησης προβλέπεται τι θα κυµανθεί στα επίπεδα
του 1,5% τον χρ νο, µε αποτέλεσµα να επιβεβαιωθεί η πρ βλεψη τι η ανάκαµψη της
ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας θα συνυπάρχει µε υψηλ ποσοστ ανεργίας.
Η ανάσχεση αυτής της προοπτικής κρίσης της απασχ λησης, σε βραχυχρ νιο επίπεδο, προϋποθέτει την άµεση ένταξη των ανέργων στην απασχ ληση, τ σο για την εξασφάλιση εισοδήµατος, σο και για διατήρηση των δεξιοτήτων τους, που θα τους ε-
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πιτρέψει µεσο-µακροπρ θεσµα να ενταχθούν σε πλέον καινοτοµικές, παραγωγικές
και τεχνολογικές θέσεις εργασίας, ταν επιταχυνθεί η διαδικασία της ανάκαµψης.
µως κάτι τέτοιο για να συµβεί, απαιτείται να αποσαφηνισθεί η κινητήρια δύναµη της διεθνούς οικονοµικής ανάκαµψης. Για παράδειγµα, κατά την περίοδο των τελευταίων δεκαετιών, τον ρ λο αυτ έπαιζαν οι καταναλωτές της Αµερικής. Σήµερα,
και στο άµεσο µέλλον φαίνεται τι η Κίνα επενδύει κατά κύριο λ γο σε παιδεία και υποδοµές, ενώ οι Η.Π.Α. επενδύουν σε υψηλή τεχνολογία. Η Βραζιλία, η Ινδία και η
Κίνα εκτιµάται (D.Strαus –Kan, 2009), τι δεν µπορούν να εξελιχθούν σε κινητήρια
δύναµη της διεθνούς ανάκαµψης.
Έτσι φαίνεται τι και στις σηµερινές δυσµενείς διεθνείς οικονοµικές συνθήκες, η ισχυροποίηση του δολαρίου θα µπορούσε για µία ακ µη φορά να ενισχύσει την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών στις Η.Π.Α., προκειµένου να κινητοποιήσουν τις
προϋποθέσεις ανάκαµψης της ευρωπαϊκής οικονοµίας. µως, µια τέτοια επιλογή ενίσχυσης του δολαρίου δεν φαίνεται να προβληµατίζει την οικονοµική πολιτική των
Η.Π.Α., γιατί θα αποδυναµώσει τις αµερικάνικες εξαγωγές προς λο τον κ σµο. Εποµένως, απαιτείται να βρεθούν νέοι θύλακες κινητήριας δύναµης της διεθνούς ανάκαµψης, προκειµένου να ανατραπούν οι χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης που τροφοδοτούν διεθνώς υψηλά ποσοστά ανεργίας.
Ειδικ τερα, για την ευρωπαϊκή οικονοµία αποτελεί επιλογή πρώτης προτεραι τητας η δηµιουργία εσωτερικών προϋποθέσεων ανάκαµψης, αφού οι εξωτερικές προϋποθέσεις είναι περιορισµένες.
Πιο συγκεκριµένα, είναι αναγκαίο για την ανάκαµψη και την αποτροπή της κρίσης απασχ λησης, να αντικατασταθεί ριζικά το διεθνές, ευρωπαϊκ και ελληνικ
πρ τυπο ανάπτυξης της ευελιξίας της εργασίας (µικρο-επίπεδο), της ενίσχυσης της
προσφοράς (µακρο-επίπεδο) και της ιδιωτικοποίησης και κεφαλαιοποίησης του κοινωνικού κράτους (κοινωνικ επίπεδο), απ το νέο αναπτυξιακ πρ τυπο της ρύθµισης της εργασίας (µικρο-επίπεδο), της ενίσχυσης της καινοτοµικής και παραγωγικής
ανάπτυξης (µακρο-επίπεδο) και της ενδυνάµωσης της αναδιανοµής του εισοδήµατος και της αναδιανεµητικ τητας του κοινωνικού κράτους (κοινωνικ επίπεδο).
Στο πλαίσιο αυτ του νέου αναπτυξιακού προτύπου, η προτεραι τητα της οικονοµικής πολιτικής και της πολιτικής απασχ λησης απαιτείται να επικεντρωθεί στην
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε την αύξηση των δηµ σιων και ιδιωτικών επενδύσεων και χι µε τη διαχείριση της ανεργίας και τη διευθέτηση των ανισορροπιών
στην ελληνική αγορά εργασίας.

4. Αντί επιλfγου
Μετά την οικονοµική κρίση, στη λειτουργία της διεθνούς, της ευρωπαϊκής και της
ελληνικής οικονοµίας, πολλά πράγµατα θα είναι διαφορετικά στο επίπεδο της ανά-
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πτυξης, της απασχ λησης, του εισοδήµατος, των τοµέων και κλάδων παραγωγής, της
τεχνολογίας, της µετανάστευσης, των κλιµατικών αλλαγών και του περιβάλλοντος,
της αγοράς εργασίας και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
µως, αυτ που έχει σηµασία είναι τι αυτή η µετά την κρίση διαφορετικ τητα θα
πρέπει να σχεδιασθεί, οργανωθεί και λειτουργήσει στην πράξη µε τέτοιο τρ πο ώστε
να µην δηµιουργεί στους εργαζ µενους και στη νεολαία συνθήκες αβεβαι τητας και
ανασφάλειας, αλλά να δηµιουργεί συνθήκες βέβαιας και εξελισσ µενης δυναµικά οικονοµικής και κοινωνικής προοπτικής για την ελληνική οικονοµία, την αγορά εργασίας και το σύστηµα κοινωνικής προστασίας, τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) του οποίου επαρκούν σήµερα για την χρηµατοδ τηση των παροχών εν ς έτους.
Έτσι, εάν δεν απαντηθούν αναπτυξιακά και κοινωνικά αποτελεσµατικά οι προκλήσεις αυτές, οι δύσκολες προοπτικές που βρίσκονται µπροστά µας θα επιδεινωθούν µε την έξαρση της αντίφασης «µείωση των προσλήψεων – αύξηση των απολύσεων». Oι προβλέψεις ανάκαµψης της τάξης του 0,4% ή 0,5% αύξησης του Α.Ε.Π. το
2011 ή το 2012, δεν είναι ικανές και αναγκαίες για να επιλύσουν την προαναφερ µενη αντίφαση στην αγορά εργασίας.
Η µ νη ικανή και αναγκαία συνθήκη επίλυσης της συγκεκριµένης συνθήκης είναι
η νέα ανάπτυξη, η αναδιανοµή του εισοδήµατος και η µείωση του χρ νου εργασίας
χωρίς µείωση των αποδοχών. Oι νέοι π ροι θα χρηµατοδοτήσουν την ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας, γιατί το πρ βληµα δεν είναι η έλλειψη αποταµίευσης, αλλά η
έλλειψη κατανάλωσης, η οποία µε τη σειρά της θα κινητοποιήσει τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας. Έτσι µ νο θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα παραχθεί
και θα αναδιανεµηθεί δίκαια νέος πλούτος, θα εκσυγχρονιστεί τεχνολογικά η παραγωγή, θα απορροφηθεί σηµαντικά η ανεργία, θα εξισορροπηθεί σηµαντικά η λειτουργία της αγοράς εργασίας και θα εξαλειφθεί ο φαύλος κύκλος των δηµοσιονοµικών και αναπτυξιακών αδιεξ δων στην ελληνική οικονοµία.
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∆ιονύση Ν. Γράβαρη
Καθηγητή, Πανεπιστηµίου Κρήτης και Επιστηµονικού ∆ιευθυντή Ι.Μ.Ε./Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Περίληψη εισήγησης
εκδήλωση και η µέχρι σήµερα πορεία της οικονοµικής κρίσης έχει φέρει στην
επιφάνεια µια πληθώρα απ µορφές και διαστάσεις της, απ τις οποίες ο τρέχων επιστηµονικ ς ή / και δηµοσιογραφικ ς λ γος έχει εντοπίσει ορισµένες
µ νο.Αντικείµενο της εισήγησης είναι η αντιδιαστολή εκείνων των πτυχών που έχουν
φωτιστεί και υπογραµµιστεί µονοδιάστατα µε κάποιες άλλες που έχουν παραµεριστεί

H

∆ιονύσης Γράβαρης, Kαθηγητής Πανεπιστηµίου Kρήτης,
Eπιστηµονικς ∆ιευθυντής IME/ΓΣEBEE, Eισηγητής.

στο περιθώριο, στη σκιά του τρέχοντος προβληµατισµού. Πιο συγκεκριµένα και µε
προνοµιακ πεδίο αναφοράς την ελληνική περίπτωση το επιχείρηµα θα εστιάσει σε
πέντε απ αυτές τις πτυχές.
Η πρώτη απ αυτές έχει να κάνει µε τον τρ πο ιστορικής πλαισίωσης του φαινοµένου της οικονοµικής κρίσης. Πιο συγκεκριµένα, ενώ γνωρίζουµε – και µάλιστα µε εξαιρετικές λεπτοµέρειες – το χρονικ ούτως ειπείν της κρίσης, φαίνεται πως δεν θέλουµε να µάθουµε την ιστορικ τητα της κρίσης. Εδώ, µε τον ρο ιστορικ τητα δεν α-
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ναφέροµαι µ νο στις ιδιαίτερες εκφάνσεις – τις µορφές εκδήλωσης - της κρίσης, που
παραλλάσσουν απ κοινωνία σε κοινωνία. Αναφέροµαι κυρίως στους ιστορικούς ρους δυνατ τητας της κρίσης και ιδιαίτερα στην κυκλικ τητα / περιοδικ τητα του
φαινοµένου, αλλά και σε εκείνες τις πολιτικές αποφάσεις του παρελθ ντος, οι οποίες
«κλείδωσαν» το ιστορικ µονοπάτι προς την κρίση.
Η δεύτερη πτυχή αναφέρεται στην ανάδειξη της κρίσης υπ τη µορφή της εσωτερίκευσής της στον κρατικ προϋπολογισµ , υπ τη µορφή δηλαδή της δηµοσιονοµικής κρίσης, ή χρησιµοποιώντας το δηµοφιλή ρο του «δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού». Με τον τρ πο αυτ παραµερίζονται και οι δύο άλλες και σηµαντικές συνιστώσες της µακροοικονοµικής πολιτικής, δηλαδή η νοµισµατική και η συναλλαγµατική πολιτική. Σε µια τέτοια περίπτωση η δηµοσιονοµική κρίση θα µπορούσε να κατανοηθεί ως κρίση του κυρίαρχου υποδείγµατος µακροοικονοµικής πολιτικής.
Η τρίτη πτυχή σχετίζεται µε την καταν ηση της κρίσης ως φαινοµένου που εξαντλείται στο εσωτερικ της «χρηµατικής οικονοµίας», µε αποτέλεσµα η ίδια η κρίση
να κατανοείται κυρίως ως χρηµατοπιστωτική κρίση. Με τον τρ πο αυτ η «πραγµατική οικονοµία» εισέρχεται στο οπτικ πεδίο της κρίσης µ νο υπ τη µορφή των επιπτώσεων της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην «πραγµατική οικονοµία». Εναλλακτικά, ο ορίζοντας καταν ησης της κρίσης θα ήταν ευρύτερος εάν το φαιν µενο της κρίσης είχε τεθεί ως διάρρηξη της σχέσης µεταξύ της «χρηµατικής» αφεν ς και της
«πραγµατικής οικονοµίας» αφετέρου. Αυτή η εναλλακτική προσέγγιση θα ήταν περισσ τερο χρήσιµη στην περίπτωση της Ελλάδας, αφού θα αναδείκνυε µε τρ πο ανάγλυφο την ενδογενή υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας και την εξάντληση
του κυρίαρχου εδώ και πενήντα έτη αναπτυξιακού προτύπου.
Η τέταρτη πτυχή έχει να κάνει µε την πολιτική διαχείριση της κρίσης ή για να είµαι
ακριβής µε τις πολιτικές προϋποθέσεις «εξ δου» απ την κρίση. Η κρατούσα άποψη,
στην περίπτωση αυτή, αναδεικνύει την ανάγκη για κοινωνική και κατά µείζονα λ γο
πολιτική συναίνεση, η οποία µερικές φορές εξικνείται µέχρι του σηµείου να θέτει ως
αναγκαία συνθήκη το σχηµατισµ κυβέρνησης «εθνικής ανάγκης». O υπερβολικ ς
φωτισµ ς αυτής της άποψης αφήνει στο σκοτάδι µια άλλη, περισσ τερο δυσµενή διάσταση της κρίσης, αυτήν της κρίσης είτε ως βίαιου µηχανισµού αναδιανοµής πλούτου
και δικαιωµάτων είτε ως εν ς ωµού µηχανισµού πειθάρχησης.
Η πέµπτη, τέλος, πτυχή δεν είναι άλλη παρά ο ίδιος ο τρ πος καταν ησης και περιγραφής της. O τρ πος, δηλαδή, µε τον οποίο σκεφτ µαστε για την κρίση. Στην περίπτωση, µάλιστα, αυτή θα µπορούσε να γίνει λ γος για κρίση της ίδιας της σκέψης
περί την κρίση.
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Aναλυτική εισήγηση
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να συγχαρώ τον O.ME.∆. για τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου και να ευχαριστήσω τον Πρ εδρο Kαθηγητή Γιώργο Kουκουλέ και τα στελέχη του Oργανισµού για την τιµητική πρ σκληση.
πως αντιλαµβάνεστε, έχουν ήδη προηγηθεί δύο αρκετά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις µε αποτέλεσµα να έχει περιοριστεί τ σο ο «ωφέλιµος» χρ νος, σο και το εύρος
της δικής µου εισήγησης. Για το λ γο αυτ θα επιχειρήσω να είµαι σύντοµος και να εστιάσω σε ορισµένες πτυχές της κρίσης, οι οποίες κατά την άποψή µου δεν έχουν ακ µα θεµατοποιηθεί ή/και αναλυθεί επαρκώς.
Aφετηρία των σκέψεων και των θέσεων που θα προσπαθήσω να παρουσιάσω είναι ένα ερώτηµα. Συγκεκριµένα: «Πώς µπορούµε να σκεφτούµε την κρίση;». ∆ηλαδή
κάτω απ ποιους ρους µπορούµε να αντιληφθούµε αυτ το απροσδ κητο, εκ πρώτης ψεως, φαιν µενο, το οποίο ίσως αλλάξει δραστικά τον τρ πο της ζωής µας;
Mέχρι σήµερα, η κρίση µε τη µορφή που εκδηλώθηκε στην Eλλάδα µας παρουσιάζεται σαν ένα δίληµµα, σαν µία διασταύρωση που είµαστε αναγκασµένοι να επιλέξουµε ανάµεσα σε δύο µονοπάτια: αυτ της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης ή το άλλο
της ύφεσης. Kαι φαίνεται τι η ίδια η σκέψη µας για αρκετ χρονικ διάστηµα θα παραµείνει εγκλωβισµένη στο δίληµµα αυτ . Eάν, ωστ σο, δεχθούµε τι και το παραπάνω δίληµµα είναι συνέπεια της ίδιας της κρίσης, τ τε θα έχουµε κάνει το πρώτο βήµα ώστε να αντιληφθούµε χι µ νο τις πραγµατικές της διαστάσεις αλλά και εναλλακτικές δι δους «εξ δου» απ αυτήν.
H κρίση, ως οικονοµική κρίση, οδηγεί αναπ φευκτα σε καταστροφή οικονοµικών
αξιών. Tέτοιες οικονοµικές αξίες είναι το ανθρώπινο δυναµικ , πάγια κεφάλαια και
µηχανήµατα αλλά και υποδοµές.
H κρίση, ωστ σο, δεν είναι αµιγώς οικονοµικ φαιν µενο -εάν πράγµατι ήταν, τ τε οι λύσεις θα ήταν εύκολα διαθέσιµες. Kατά καν να, η εκδήλωση µιας οικονοµικής
κρίσης οδηγεί και σε καταστροφή πολιτισµικών κεκτηµένων, πως είναι οι δηµοκρατικοί πολιτικοί θεσµοί, οι αλληλέγγυες κοινωνικές σχέσεις και η δύναµη που έχει το
ανθρώπινο πνεύµα χι µ νο να αναστοχάζεται αλλά και να σκέφτεται. Eπιστρέφοντας στο σηµείο που µας ενδιαφέρει και θέλω εξ αρχής να τονίσω η κρίση είναι εγκατεστηµένη στη σχέση της πολιτικής µε την οικονοµία, αφού αυτήν τη σχέση έρχεται να
εξαρθρώσει.Yπάρχει, εποµένως, ένα προνοµιακ σηµείο προσέγγισης της κρίσης: η
πολιτική οικονοµία της κρίσης.
Σε αυτ το πλαίσιο θα ήθελα να εστιάσω πιο αναλυτικά, σε πέντε πτυχές της κρίσης, σε πέντε αφορµές -αν θέλετε- ώστε να αναδειχθούν ορισµένες σκοτεινές της
πλευρές - χι µε την έννοια των κακών ή σατανικών πλευρών- αλλά εκείνων των πλευρών που έχουν µείνει στο ηµίφως, στη σκιά.
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H πρώτη πτυχή είναι ο ίδιος ο τρ πος µε τον οποίο έχει γίνει µέχρι σήµερα αντιληπτή η κρίση. Aν ανατρέξει κανείς τ σο στην αρθρογραφία σο και στην βιβλιογραφία, θα διαπιστώσει τι έχουµε πληθώρα πληροφοριών για το χρονικ της κρίσης.
Eπίσης έχουµε πληθώρα πληροφοριών για χρηµατοοικονοµικά προϊ ντα και υπηρεσίες που µέχρι πρ σφατα τα γνώριζαν µ νο εξειδικευµένοι επιστήµονες. Aυτή η αιφνίδια «γνώση» έρχεται να µας πείσει τι και η κρίση είναι ένα αιφνίδιο, ένα έκτακτο,
εξωκαθηµεριν και οπωσδήποτε εξωγενές ως προς την «οικονοµία της αγοράς», φαιν µενο. Eξ αυτού και η αναζήτηση των αιτίων στην πλεονεξία ή στην εσφαλµένη και
πληµµελή λειτουργία συγκεκριµένων θεσµών.
H ιστορία, ωστ σο, διαψεύδει µε τον πιο κατηγορηµατικ τρ πο τους σηµερινούς
χρονικογράφους. Kαι τούτο επειδή στη µακρά ιστορική της εξέλιξη η καπιταλιστική
οικονοµία εµπεριέχει ως ιστορική δυνατ τητα το στοιχείο της κρίσης. Άλλωστε, το
σχήµα αυτής της εξέλιξης είναι µια κυµατοειδής πορεία, µια πορεία διακυµάνσεων.
Aυτ , βέβαια, δεν σηµαίνει τι η πορεία αυτή είναι µία επανάληψη του ίδιου, αφού
κάθε κύκλος και στην ανωφέρεια αλλά και στην κατωφέρειά του εκδηλώνεται σε διαφορετικά ιστορικά περιβάλλοντα και συνθήκες. Kαι ο κύκλος αυτ ς δεν είναι αµιγώς
οικονοµικ ς αλλά πολιτικο-οικονοµικ ς.
Mε το «κλείσιµο» κάθε κύκλου εξαντελείται αφεν ς ένα αναπτυξιακ πρ τυπο
αλλά και ένα υπ δειγµα παρέµβασης του κράτους στην οικονοµία. Eάν έτσι έχουν τα
πράγµατα τ τε εγείρεται το ερώτηµα: Mήπως τα αίτια της σηµερινής κρίσης υπήρχαν
ως δυνατ τητα στο αναπτυξιακ πρ τυπο που οικοδοµήθηκε στις ανεπτυγµένες καπιταλτιστικές δηµοκρατίες στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και στη συνέχεια «παγκοσµιοποιήθηκε» στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990;
Aπ αυτή την αλλαγή της οπτικής γωνίας έχουµε ένα πρώτο κέρδος. Eιδικ τερα,
θα πρέπει να γνωρίζουµε τι το φαιν µενο της κρίσης είναι ενδηµικ στην καπιταλιστική οικονοµία. H κρίση, δηλαδή, θα συνεχίσει να εκδηλώνεται στον ορίζοντα του
καπιταλισµού αν και µε διαφορετικές µορφές κάθε φορά. Eπίσης κάθε φορά θα αντιµετωπίζεται µε διαφορετικά µέσα και µηχανισµούς που δεν είναι απλώς επινοήσεις
του ανθρώπινου νου αλλά και προϊ ν συσχετισµού δυνάµεων και συµφερ ντων - αυτ που οι αφελείς και δοκησίσοφοι της εποχής µας εξακολουθούν να αποκαλούν πολιτική βούληση.
H δεύτερη πτυχή της κρίσης αναφέρεται στον τρ πο ή ακριβέστερα στη συγκεκριµένη µορφή µε την οποία εκδηλώθηκε η κρίση στην Eλλάδα. Aναφέρεται, µε άλλα
λ για, στην καταν ηση της κρίσης ως δηµοσιονοµικής κρίσης. Bασικά της συµπτώµατα είναι αφεν ς τα συνεχώς διευρυν µενα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα -τα οποία
προκλήθηκαν τ σο απ υπέρβαση των δαπανών σο κατά µείζονα λ γο απ δραµατική υστέρηση των εσ δων- και αφετέρου απ το ολοένα και πιο διογκωµένο δηµ σιο χρέος. Aυτά τα συµπτώµατα είναι πέρα απ κάθε αµφισβήτηση, οπ τε οποιαδή-
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ποτε πολιτική δηµοσιονοµικής εξυγίανσης παρουσιάζεται χι µ νο ως αναγκαία αλλά και ως µον δροµος.
Eάν, ωστ σο, η δηµοσιονοµική προσαρµογή και εξυγίανση εµφανίζεται, οµολογουµένως, ως αναγκαία λύση -τουλάχιστον ως προς τα χρ νια διαχρονικά προβλήµατα της δηµ σιας οικονοµίας- δεν είναι, ταυτ χρονα και επαρκής.
H δηµοσιονοµική πολιτική δεν είναι σαν αυτ που εµφανίζεται και επιµένουµε να
καταννοούµε: δεν είναι το άπαν, το σύνολο της µακροοικονοµικής πολιτικής. Άλλωστε, είναι γνωστ στους στοιχειώδεις γνώστες της µακροοικονοµικής τι η µακροοικονοµική πολιτική περιλαµβάνει ως συνιστώσες εκτ ς απ τη δηµοσιονοµική, τη νοµισµατική και τη συναλλαγµατική πολιτική.
Eπιπρ σθετα, σε λες τις χώρες της Eυρωζώνης -µεταξύ των οποίων και η Eλλάδα- οι στ χοι της δηµοσιονοµικής πολιτικής έχουν µετατραπεί µέσα για την επιδίωξη
των στ χων της νοµισµατικής και της συναλλαγµατικής πολιτικής. H µετατροπή αυτή, µάλιστα, είναι θεσµοθετηµένη εδώ και 20 χρ νια απ την υπογραφή και κύρωση
της Συνθήκης του Mάαστριχτ και µετά.
Tο παράδοξο, εποµένως, που προκύπτει απ την κρίση είναι το εξής: ενώ για λες
περίπου τις χώρες-µέλη της Eυρωζώνης η δηµοσιονοµική πολιτική ως προς τους δικούς της στ χους έχει αποτύχει στη λειτουργία της ως µέσου για την επιδίωξη των
στ χων της νοµισµατικής και της συναλλαγµατικής πολιτικής, αυτ που αµφισβητείται είναι µ νο το εργαλείο και χι ο απώτερος, ο στρατηγικ ς στ χος της µακροοικονοµικής πολιτικής, η δογµατικά αντιπληθωριστική πολιτική-στήριγµα του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος.
Aς µου επιτρέψετε στο σηµείο αυτ να θέσω ένα ερώτηµα, το οποίο µπορεί σήµερα να ηχεί αιρετικ αλλά τουλάχιστον είναι δυνατ να ανοίξει εναλλακτικούς δρ µους και τρ πους για την ίδια τη σκέψη µας. Mήπως, αυτ που φαίνεται εν ψει της
κρίσης να έχει αποτύχει δεν είναι η δηµοσιονοµική πολιτική αλλά το συνολικ υπ δειγµα άσκησης µακροοικονοµικής πολιτικής στο εσωτερικ της Eυρωζώνης;
Mήπως, µε άλλα λ για, το µακροοικονοµικ υπ δειγµα του Eυρωπαϊκού µονεταρισµού έχει αρχίσει να εξαντλεί τα ριά του, µε τον ίδιο ακριβώς τρ πο που και το κεϋνσιαν υπ δειγµα µακροοικονοµικής πολιτικής είχε αρχίσει να εξαντλεί τα ριά του
στις αρχές της δεκαετίας του 1970; Mήπως, τελικά, έχουµε ένα τέλος εποχής;
H αλλαγή, ωστ σο, εν ς υποδείγµατος µακροοικονοµικής πολιτικής δεν είναι ούτε πρέπει να είναι αµιγώς τεχνικ ή τεχνοκρατικ ζήτηµα. Aυτ µας το έχει διδάξει η
πρ σφατη ιστορία. Στην περίπτωση, ιδιαίτερα, της Eυρωζώνης, τα πράγµατα είναι ακ µα πιο περίπλοκα, καθώς οι συνιστώσες του υποδείγµατος µακροοικονοµικής πολιτικής για τη στήριξη του ενιαίου νοµίσµατος αντιστοιχούν σε διαφορετικές ως προς
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τη νοµιµοποιητική τους βάση θεσµικές οντ τητες (εθνικές κυβερνήσεις, Eυρωπαϊκή
Kεντρική Tράπεζα, Eurogroup).
Aκ µα και σε αυτ το απλουστευτικ πλαίσιο η αναδιάταξη συµφερ ντων και ο
σχηµατισµ ς εν ς νέου συσχετισµού ευνοϊκού προς τη µεταβολή του υποδείγµατος
µακροοικονοµικής πολιτικής είναι αυτ που φαίνεται: ένα εξαιρετικά δυσχερές πολιτικ εγχείρηµα.
H τρίτη πτυχή αναφέρεται στην ίδια τη µορφή εκδήλωσης της κρίσης. Πράγµατι,
η συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική κρίση εξαντλείται στη µορφή εκδήλωσης αυτής της κρίσης, κάνοντας λ γο αποκλειστικά και µ νο περί χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Eάν παραµείνει κανείς στη µορφή εκδήλωσης της κρίσης, παρατηρεί µία αλήθεια
και περισσ τερα ψέµµατα. H αλήθεια έγκειται στο σι η κρίση εκδηλώνεται µε αναγκαίο τρ πο ως χρηµατοπιστωτική κρίση. Aπ την άλλη µεριά, τα ψέµµατα προκύπτουν απ το τι η ίδια η κρίση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η βίαιη διάρρηξη µιας σχέσης: της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατική οικονοµία -το χρηµατοπιστωτικ κεφάλαιοαφεν ς και στην πραγµατική οικονοµία - το βιοµηχανικ κεφάλαιο- αφετέρου. Aυτή
η σχέση, που οικοδοµήθηκε απ το πρώτο µισ της δεκαετίας του 1980 µε τις παραγωγικές αναδιαρθρώσεις, υπήρξε µια σχέση ιεράρχησης και υπαγωγής αφού οι ροι
κυκλοφορίας και κεδροφορίας του βιοµηχανικού κεφαλαίου είχαν υπαχθεί στους ρους και στη «λογική» κυκλοφορίας του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου.
H σηµερινή κρίση, η οποία εξωτερικεύθηκε ως χρηµατοπιστωτική κρίση σήµανε
τη διάρρηξη αυτής της υπαγωγής και ενδεχοµένως το τέλος µιας άλλης εποχής.
H ελληνική περίπτωση, πάντως, παρουσιάζει τις δικές της ιδιοµορφίες. Πρώτον,
στην Eλλάδα η κρίση δεν εκδηλώθηκε υπ τη µορφή της χρηµατοπιστωτικής κρίσης,
στο βαθµ που οι φορείς του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου -οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και η κεφαλαιαγορά- λειτουργούν για πολλές δεκαετίες υπ ένα
καθεστώς αυξηµένης αυτονοµίας απ την πραγµατική οικονοµία.
H πραγµατική οικονοµία στην Eλλάδα αποτελείται απ 930.000 περίπου επιχειρήσεις, απ τις οποίες το 95% µε 97% περίπου είναι πολύ µικρές επιχειρήσεις. Στην
Eλλάδα, εποµένως, η οικονοµική δραστηρι τητα υπ τη µορφή της επιχειρηµατικής
δραστηρι τητας είναι πολυκερµατισµένη. Πρ κειται, µε άλλα λ για, για επιχειρήσεις
µε εξαιρετικά περιορισµένο ορίζοντα. Kατά καν να, οι επιχειρήσεις αυτές απευθύνονται σε τοπικές αγορές, οπ τε η σχέση τους µε την επένδυση είναι ιδι τυπη και ιδιογενής. ∆εν είναι, άλλωστε τυχαίο τι οι µισές απ αυτές τις επιχειρήσεις, σύµφωνα
µε τα ευρήµατα έρευνας που διεξήγαγε το Iνστιτούτο Mικρών Eπιχειρήσεων, δεν έχουν καµία σχέση µε τους φορείς του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. H αυτοχρηµατοδ τηση αποτελεί τη συνήθη πηγή δανεισµού αυτών των επιχειρήσεων.Aπ την άλλη µεριά, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προσφέρουν οι τράπεζες στην Eλλάδα είναι ακατάλληλα για επιχειρήσεις αυτού του µεγέθους.
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E ι σ η γ η τ ή ς : ∆ I O N Y Σ H Σ Γ PA BAP H Σ
Iδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει και το περιβάλλον εντ ς του οποίου
λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις. ∆ύο στοιχεία αξίζει να επισηµανθούν εδώ. Tο
πρώτο απ αυτά έχει να κάνει µε τον ολιγοπωλιακ χαρακτήρα των επιµέρους αγορών για αγαθά και υπηρεσίες στην Eλλάδα ενώ το δεύτερο αναφέρεται στην αποδιάρθρωση των σχέσεων µεταξύ των τοµέων οικονοµικής δραστηρι τητας. Oι επισηµάνσεις αυτές µας οδηγούν σε ένα βασικ , κατά την άποψή µου, συµπέρασµα αναφορικά µε τον χαρακτήρα της κρίσης στην Eλλάδα.
Στην ελληνική περίπτωση, η κρίση αποτελεί πρωτίστως και πρωτογενώς κρίση του
αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο µε µικρές παραλλαγές οικοδοµήθηκε και έχει συντηρηθεί απ τις αρχές της δεκαετίας του 1950. H εισβολή των διεθνών παραµέτρων
της κρίσης, στην ελληνική περίπτωση, λειτούργησε ως καταλύτης και ως επιταχυντής
των εξελίξεων, πλήττοντας ακριβώς το πιο ευάλωτο σηµείο αυτού του αναπτυξιακού
προτύπου: την παθογ να σχέση ανάµεσα στα συµφέροντα που στήριζαν ένα παλαιολιθικ αναπτυξιακ πρ τυπο αφεν ς και την κρατική πολιτική που συντηρούσε αυτ το αναπτυξιακ πρ τυπο και µέσω αυτού αποκτούσε νοµιµοποίηση και αποδοχή
αυτών των πολιτικών.
H τέταρτη πτυχή της κρίσης είναι πολιτική και αναφέρεται στην πιθαν τητα µετατροπής της κρίσης σε µηχανισµ πειθάρχησης. Iστορικά, κάθε οικονοµική κρίση έθετε στην ηµερήσια διάταξη και το ζήτηµα του επιµερισµού του κ στους απ την κρίση. Γύρω απ αυτ το ζήτηµα σχηµατίζονταν και ενεργούσαν ποικίλοι και αντιτιθέµενοι «διανεµητικοί συνασπισµοί συµφερ ντων», προκειµένου να αποτρέψουν το µετασχηµατισµ της κρίσης σε µηχανισµ πειθάρχησης. Στην ελληνική περίπτωση, συντρέχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τις πιθαν τητες µετατροπής της οικονοµικής κρίσης σε µηχανισµ πειθάρχησης.
O πρώτος απ αυτούς τους παράγοντες είναι η απουσία αποτελεσµατικών αναδιανεµητικών µηχανισµών, ο δεύτερος σχετίζεται ευθέως µε την αντιµετώπιση της
κρίσης µέσω πολιτικών δηµοσιονοµικής «λιτ τητας» και ο τρίτος αναφέρεται µε την
αλµατώδη αύξηση του ποσοστού της ανεργίας. H συνδροµή αυτών των τριών παραγ ντων κατά την άσκηση της πολιτικής αντιµετώπισης της κρίσης αυξάνει τις πιθαν τητες µετατροπής της κρίσης σε µηχανισµ πειθάρχησης και µάλιστα πειθάρχησης
αυτών που ούτως ή άλλως θα είναι οι «χαµένοι» απ την οικονοµική κρίση.
σα προανέφερα δια βραχέων µέχρι τώρα, ακουµπούν στην τελευταία πτυχή
στην οποία θέλω να αναφερθώ. O τρ πος µε τον οποίο σκεφτ µαστε µέχρι σήµερα
για την κρίση δείχνει κάτι σηµαντικ και αξιοσηµείωτο: τι, δηλαδή υπάρχει και η
κρίση στη σκέψη για την κρίση. Eάν η κρίση είναι και ευκαιρία, τ τε είναι πρώτα απ’
λα ευκαιρία να αλλάξουµε τον τρ πο µε τον οποίο σκεφτ µαστε για την κρίση, διατηρώντας ένα οικουµενικ πολιτιστικ κεκτηµένο: το sapere aude!
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤOΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ
Ε. Παπαπέτρου, Συντονιστής
«Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις οµιλητές, τους κ.κ. Γιάννη Στουρνάρα, Σάββα Ροµπ λη και ∆ιονύση Γράβαρη.
Προτείνω, πριν λήξει η Β’Συνεδρία να δώσουµε το λ γο στους συνέδρους για να
υποβάλουν λίγες, έστω, ερωτήσεις στους οµιλητές».
E. Kουτσιµπού, Μεσολαβητής -∆ιαιτητής
Ερωτήσεις, διευκρινίσεις σχετικές µε το «πάγωµα µισθών» που ανέφερε ο κ.
Στουρνάρας.
Ε. Παπαπέτρου, Συντονιστής
∆ίνει το λ γο στον Oµιλητή.
Γ. Στουρνάρας, Εισηγητής
«Καταρχήν ταν µιλάµε για πάγωµα µισθού εννοούµε µ νο στο ∆ηµ σιο Τοµέα.
Στον Ιδιωτικ Τοµέα υπάρχουν ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Τώρα, στο ∆ηµ σιο Τοµέα, λάβετε υπ ψη σας τα εξής. τι η εισοδηµατική πολιτική, δηλαδή το πώς αποφασίζεται να εφαρµοσθεί, είναι µια διάσταση.Υπάρχει µως
και η ωρίµανση. Απ τις προαγωγές, απ λα αυτά. ∆ηλαδή η ωρίµανση είναι περίπου γύρω στο 1,5% στο ∆ηµ σιο, χονδρικά. Ποικίλει, απ 1%-2%.Τώρα βέβαια, είναι
πολύ δυσάρεστο να µιλάς για παγώµατα µισθών, αλλά ταν ο πληθωρισµ ς είναι περίπου µηδενικ ς, ταν δυστυχώς, ο ∆ηµ σιος Τοµέας αναπτύχθηκε πέραν κάθε
προσδοκίας, υπάρχει πρ βληµα. Θα σας πω τα νούµερα, σήµερα έχουµε 55.000 δηµ σιους υπαλλήλους παραπάνω, απ σους είχαµε το 2004. Έχουµε περίπου 200 νέους Oργανισµούς.
Θα µου πείτε, µα πρέπει να την πληρώσει ο κ σµος µε πάγωµα µισθού; Εγώ πιστεύω τι το πάγωµα µισθού πρέπει να είναι ένα παροδικ µέτρο. Μην νοµίζετε τι υπάρχουν και πολλοί τρ ποι να µειώσεις δαπάνες στην Ελλάδα, άµεσα. Έµµεσα, πως
σας είπα, υπάρχουν δυνατ τητες πολύ µεγάλες. Άµεσα µως, το µαχαίρι στο λαιµ
µας έχει µπει για αύριο. ∆εν θα περιµένει κανείς να βάλουµε στα νοσοκοµεία συστήµατα πληροφ ρησης και να µετράµε.
H εξοικον µηση, πως είπε και ο Σάββας Pοµπ λης, φτάνει περίπου στο ύψος των
300.000.000 Ευρώ. Ως ποσοστ του Α.Ε.Π. είναι 0,3%. Είναι µως κάτι. Πρέπει δηλαδή να δείξεις τι παίρνεις ένα µέτρο, να συνειδητοποιείς έµπρακτα τι υπάρχει πρ -
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ΣYZHTHΣH
βληµα και προσπαθείς να το αντιµετωπίσεις. ∆εν µιλάµε για τον Iδιωτικ Tοµέα, µιλάµε για το ∆ηµ σιο µ νο.
Τώρα, θα σας πω ένα ακ µη αριθµητικ µέγεθος. Oι συνολικές πρωτογενείς δαπάνες του ∆ηµ σιου Τοµέα –πρωτογενείς σηµαίνει καταναλωτικές δαπάνες χωρίς τ κους - περίπου διπλασιάστηκαν τα προηγούµενα 5 χρ νια. ∆ηλαδή, απ το τέλος του
2003 µέχρι σήµερα ήταν 30 δις ευρώ και έχουν φθάσει τα 60 δις ευρώ, σε ονοµαστικές
τιµές.
Άρα, πρέπει να δείξεις τι κάτι κάνεις για να περιορίσεις το νούµερο αυτ . Σαφώς,
πρέπει να κ ψεις π.χ. τις δαπάνες διαφήµισης και τα συναφή. Αλλά πρέπει να αποδείξεις τι, απ του χρ νου, θα έχεις µια εξοικον µηση. ∆εν είναι εύκολο να το κάνεις,
αν δεν παγώσεις και τους µισθούς, δυστυχώς. Και λέω πραγµατικά, δυστυχώς.
Tο βιοτικ επίπεδο είναι το δεύτερο ερώτηµα. Το βιοτικ επίπεδο στην Ελλάδα έχει ανέβει πολύ. Αυτ βέβαια µετριέται σε µέσα επίπεδα. Κανείς δεν ξέρει δηµ σιο απ ιδιωτικ .Υπάρχει ένας µέσος µισθ ς. Το βιοτικ επίπεδο στην Ελλάδα έχει περίπου ανέβει τα προηγούµενα 10 χρ νια, πως σας έδειξα, 15 µονάδες. Αυτ µετριέται
βέβαια σε µονάδες ισοδύναµης αγοραστικής δύναµης, που είναι και το σωστ . Άρα
δεν υπάρχει µείωση στην Ελλάδα του βιοτικού επιπέδου.
Eδώ µως, πρέπει να κάνουµε µια διευκρίνιση. Μιλάµε για µέσους ρους. πως
ξέρετε η στατιστική είναι η επιστήµη που λέει τι, ταν το κεφάλι σου είναι στο ψυγείο
και τα π δια σου στο φούρνο, τ τε έχεις µέση θερµοκρασία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Σε αυτ που αποκαλούµε µέσο ρο, λοιπ ν, έχεις και τους µισθούς των golden boys, έχεις και τους µισθούς αυτών, που αµείβονται µε τα κατώτατα.
Τούτων λοιπ ν λεχθέντων, για να µην παρεξηγηθώ, ως µέσος ρος, έχουµε ανέβει
πολύ. Άρα µπαίνουν θέµατα διανοµής. Βέβαια, µετά, και αυτ είναι πάρα πολύ κρίσιµο και το ανέφερε και ο κ. Pοµπ λης, στη χώρα µας πρέπει να χτίσουµε ένα Kοινωνικ Κράτος. Το Κοινωνικ Κράτος, µως, δεν χτίζεται µε το να δώσεις ένα επίδοµα
σήµερα και να το πάρεις του χρ νου πίσω. Πρέπει να µελετήσουµε και να ορίσουµε ένα ελάχιστο εγγυηµένο εισ δηµα. Στη µελέτη µου, προτείνω τι µπορούµε να το κάνουµε σε 4 χρ νια απ σήµερα. Να υπάρχει ένα ελάχιστο εγγυηµένο εισ δηµα, για λους τους Έλληνες πολίτες».
Ε. Παπαπέτρου, Συντονιστής
∆έχεται νέα ερώτηση απ το ακροατήριο.
Σύνεδρος
Ζητά περαιτέρω ανάλυση σχετικά µε το «πάγωµα µισθών» και την επίδραση στο
βιοτικ επίπεδο των πολιτών, απευθυν µενος προς τον κ. Ροµπ λη.
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ΣYZHTHΣH
Ε. Παπαπέτρου, Συντονιστής
∆ίνει το λ γο στον Oµιλητή.
Σ. Ροµπλης, Εισηγητής
«Για το θέµα του παγώµατος των µισθών. ∆εν ανέφερα στην οµιλία µου, για λ γους συντ µευσης, το θεσµικ µέρος, το οποίο το βρίσκω εξίσου σοβαρ , πέρα απ το
ποσοτικ , το οποίο αναφέρθηκε.Τα θεσµικά ζητήµατα δεν είναι απλά.
πως αναφέρθηκε στον Iδιωτικ Tοµέα ο Γιάννης ο Στουρνάρας και είπε τι εκεί
έχουµε τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις, αντίθετα, στο ∆ηµ σιο, δεν έχουµε την τ λµη να περάσουµε στη συλλογική σύµβαση, αλλά παραµένουµε, τουλάχιστον τα τελευταία χρ νια, ακ µα στη συλλογική διαπραγµάτευση. Νοµίζω τι θα αποτελεί βαρβαρ τητα σε αυτή τη βάση της συλλογικής διαπραγµάτευσης ο εργοδ της στο ∆ηµ σιο να την αµφισβητήσει και να µη την µεταµορφώσει σε συλλογική σύµβαση εργασίας
Νοµίζω, απ άποψη θεσµική, συµβολική και ουσιαστική – έχει πολύ µεγάλη σηµασία ο εργοδ της ως Κράτος, επειδή δεν υπάρχει συλλογική σύµβαση, να επιλέξει το
πάγωµα των µισθών και την αναστολή ακ µη κι αυτής της συλλογικής διαπραγµάτευσης.
Το δεύτερο ερώτηµα αφορά το βιοτικ επίπεδο.Το θέµα αυτ αναφέρεται στις παρούσες και στις µελλοντικές γενεές. Θα δείτε τι και στην πρ ταση που έχει καταθέσει η Γ.Σ.Ε.Ε. διεκδικεί τη δηµιουργία εν ς Συνηγ ρου των Γενεών. Είναι ενδιαφέρον
να σας πω τι, τον τελευταίο καιρ , έχουµε έλθει σε επαφή µε Oργανισµούς του εξωτερικού, που έχουν δηµιουργήσει Oργανισµούς Αλληλεγγύης των Γενεών. Είναι
Oργανισµοί, οι οποίοι µελετούν τις ανάγκες των νέων γενεών και επεξεργάζονται τις
αντίστοιχες δηµ σιες πολιτικές για την ικανοποίησή τους.
λοι πλέον διαπιστώνουν τι η εικοσαετία 1990-2010 ήταν µια χαµένη εικοσαετία
για το ασφαλιστικ σύστηµα, µε την έννοια, εκτ ς των άλλων, τι δεν θα αποσοβηθεί
µια σύγκρουση των γενεών. Το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.∆.Ε.∆.Υ. έχει πραγµατοποιήσει τις
σχετικές εισηγήσεις και η Γ.Σ.Ε.Ε. στις διυπουργικές συναντήσεις και στο Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, έχει καταθέσει την πρ ταση τι το θέµα
του σχεδιασµού των αναγκών των µελλοντικών γενεών, πρέπει να απασχολήσει κατά
προτεραι τητα την ελληνική πολιτεία. Oι επ µενες γενιές γνωρίζουν, παρακολουθώντας το περιεχ µενο της εφαρµοζ µενης οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, τι
θα έχουν ένα χαµηλ τερο βιοτικ επίπεδο απ το σηµεριν , δηλαδή απ το βιοτικ επίπεδο των προηγούµενων γενιών.
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Και πολύ φοβάµαι τι αν δεν ελέγξουµε αυτές τις τάσεις επιδείνωσης του βιοτικού
επιπέδου των νέων γενιών, τ τε θα δικαιωθεί ο συγγραφέας του “Βαµπίρ και Κανίβαλοι”.
Ευχαριστώ πολύ».
Ε. Παπαπέτρου, Συντονιστής
Ευχαριστεί τους Oµιλητές για τις εισηγήσεις τους και τους συνέδρους για το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή τους στη συζήτηση.
∆IAΛEIMMA - ΓEYMA
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Γ’ Συνεδρία
Στο πάνελ (απ αριστερά προς τα δεξιά) οι: ∆ιονύσης Γράβαρης, Kαθηγητής, Jacques
Freyssinet, Oµτιµος Kαθηγητής, Σάββας Pοµπλης, Kαθηγητής, Aντώνης Παπαγιαννίδης,
∆ικηγρος, ∆ηµοσιογράφος, Συντονιστής 3ης Συνεδρίας, ∆ηµήτριος Aρµενάκης,
εκπρσωπος E.Σ.E.E., Γεώργιος Kαββαθάς, εκπρσωπος Γ.Σ.E.B.E.E.
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Π PA K T I K A
ΕΥΡΩΠΑΪΚOY ΣΥΝΕ∆ΡΙOY

O Χαρακτήρας και οι Εκφάνσεις
της ∆ιεθνούς Oικονοµικής Κρίσης
Oι Εθνικές ∆ιαστάσεις
Oι Επιπτώσεις στις Επιχειρήσεις και
τους Εργαζοµένους

°’ ™YNE¢PIA - ™TPO°°Y§O TPA¶EZI
ΣYNTONIΣTHΣ:

Aντώνης Παπαγιαννίδης
∆ικηγρος, ∆ηµοσιογράφος, Σύµβουλος Ε.Ι.Η.Ε.Α.
σε ευρωπαϊκά θέµατα
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Α. Παπαγιαννίδης, Συντονιστής
Εισαγωγικ σχλιο
«Εκείνο, το οποίο, νωρίτερα έλεγα και διαδροµικά, είναι τι, έτσι πως έχουν έρθει τα πράγµατα, η σηµερινή συνάντηση και συζήτηση, θα ώφειλε να ήταν το θέµα συζήτησης στη δηµ σια σκηνή, αντί να είναι κύριο θέµα εκείνο που έχει ανθίσει στην
Ελλάδα, τις τελευταίες εβδοµάδες, µέρες, ώρες. ∆ηλαδή ένα ατέλειωτο κουτσοµπολι
λεπτοµερειών. Γιατί η κρίση είναι πάνω µας απολύτως, σε λες τις πλευρές της κοινωνίας και της οικονοµίας, σε λες τις πτυχές δράσης των κοινωνικών εταίρων.
Και ο ήρεµος τίτλος “χαρακτήρας και εκφάνσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης,
οι εθνικές –ας πούµε οι δικές µας µιας και είµαστε στην Ελλάδα- διαστάσεις, οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στους εργαζοµένους”, ενώ ακούγεται ήπιος και επιστηµονικ ς, κρύβει, πως ανακαλύπτουµε, εξαιρετικά µεγάλους κοινωνικούς και πολιτικούς κινδύνους. Αλλά και ανθρώπινη ένταση. Γι’ αυτ έλεγα και νωρίτερα τι, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, σε αυτήν εδώ τη συζήτηση, λογικ θα ήταν- αλλά δεν πηγαίνουν
τα πράγµατα πάντα (!) σύµφωνα µε τη λογική - να βρίσκεται πολλή και γνήσια προσοχή αρµ διων φορέων.
Και νοµίζω τι ο O.ΜΕ.∆. κάνει εδώ κάτι το πολύ ενδιαφέρον, ανταποκριν µενος
χι σε ένα θεσµικ ρ λο ή µια τυπική του αποστολή, αλλά στο ρ λο της προληπτικής
εξειρήνευσης αυτού που πρ κειται να ακολουθήσει.
Αυτ είναι ένα εισαγωγικ σχ λιο, αν και µε έχετε για συντονιστή µιας συζήτησης.
Ευθύς αµέσως λοιπ ν, προτείνω να πορευθούµε ως εξής:
Έχουµε εκπροσώπους εκείνου που παλι τερα λέγαµε “παραγωγικές τάξεις”, τώρα τελευταία το µάθαµε ως “κοινωνικούς εταίρους”. Το κατά π σον θα είναι πράγµατι εταίροι, ξανά το λέω, στη συγκυρία που θα ακολουθήσει, την πολιτική και κοινωνική, θα το δείξει η πραγµατικ τητα. Να δώσουµε λοιπ ν το λ γο στους Κοινωνικούς Εταίρους, για µια τοποθέτηση. Στη συνέχεια, να επανέλθουµε στους πρωινούς,
ή σε εκείνους εκ των πρωινών εισηγητών, που είναι µεταξύ µας. Και στη συνέχεια, βεβαίως, η συζήτηση θα περάσει στην αίθουσα.
Θα παρακαλούσα πρώτα τον κύριο Αρµενάκη, απ τον τοµέα του Εµπορίου. Τον
τοµέα του εµπορίου, ο οποίος πολλαπλά ενδιαφέρει στη σηµερινή συγκυρία. Πρώτον,
γιατί ζούµε στην Ελλάδα! ∆εύτερον, γιατί ακ µα και στην τελευταία έρευνα συγκυρίας του Ι.O.Β.Ε. έβγαινε να είναι αισι δοξο το αποτέλεσµα (οπ τε λέει κανείς: κοίτα
να δεις), αλλά περπατώντας και στους δρ µους της Αθήνας ή και ανά την Ελλάδα,
βλέπει κανείς τι δεν είναι και τ σο σαφές τι τα πράγµατα είναι ή καλά ή απλά.
O κύριος Αρµενάκης έχει το λ γο».
∆. Αρµενάκης, Εκπρσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.
«Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τον O.ΜΕ.∆., τον Πρ εδρο τον κ. Κουκουλέ και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την πρ σκληση που απευθύνατε να

78

esot_tel_omed_tt

31-01-11

15:54

™ÂÏ›‰·79

Σ TPOΓΓYΛO T PAΠEZI
µετάσχουµε στο τωριν στρογγυλ τραπέζι, παρ τι είναι πολυγωνικ , ελπίζοντας
να τετραγωνίσουµε τελικώς τον κύκλο αυτής της ύφεσης, που έχουµε µπει απ την
κρίση.
Σίγουρα οι κοινωνικοί εταίροι έχουν αποδείξει, και σαφέστατο παράδειγµα για
αυτ είναι η στάση του Μαΐου 2009, και θα αναφερθώ αµέσως τι εννοώ, έχουν αποδείξει τι είναι κοινωνικοί. Ξεκάθαρα πράγµατα. Έχουν µεγάλη διάσταση κοινωνική
οι αποφάσεις τους.
Και βλέπετε τι µπορεί να ξεκινάνε απ πολύ µακρινές µεταξύ τους αφετηρίες, µως στο τέλος κάπου καταλήγουν. Και αυτ το κάπου το έχει νιώσει, το έχει βιώσει η
ελληνική κοινωνία µε την εργασιακή ειρήνη, που έχει επικρατήσει πολλά χρ νια τώρα και η οποία υποβοήθησε τα µέγιστα στην ανάπτυξη και στους έντονους µάλιστα
ρυθµούς ανάπτυξης, που είδαµε τα τελευταία χρ νια.
ταν µίλησα για το Μάιο 2009, εννοώ την ηµέρα που έπρεπε να εφαρµοστεί η σύµβαση που υπεγράφη στις αρχές του 2008, ταν κανένας δεν είχε προβλέψει το µέγεθος
της κρίσης. Τ τε λοιπ ν, οι εταίροι, να το πάρω απ τη µεριά την εργοδοτική, µια και
η εργατική πλευρά ήταν η ωφελούµενη στην προκείµενη περίπτωση, και οι τρεις εκπρ σωποι των εργοδοτών, µε µια φωνή, διακήρυξαν τι η σύµβαση - παρ τι προέβλεπε ένα υπερβολικ για τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή ποσοστ αύξησης 5,5% έπρεπε να τηρηθεί και επέµειναν στην εφαρµογή της. Και η συντριπτική πλειοψηφία
των επιχειρήσεων, το εφήρµοσαν. Κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις, απλώς, επιβεβαίωσαν τον καν να. Να κλείσω λοιπ ν αυτή την παρένθεση και να µπω στο κυρίως
θέµα. Ασφαλώς δεν ήτο δυνατ ν ο O.ΜΕ.∆. να λείψει απ τη συζήτηση για αυτά τα
πρωτοφανή συµβάντα, και ακ µη συµβαίνοντα, που αντιµετώπισε η παγκ σµια οικονοµία και κατ’ επέκταση και η δική µας, τον τελευταίο καιρ .
Και πιστεύω τι η ανταλλαγή απ ψεων και η διαµ ρφωση προτάσεων για την πορεία και τις προοπτικές της οικονοµίας, οπωσδήποτε περνάνε και µέσα απ τον
O.ΜΕ.∆. Θα ήθελα δε αυτή την πορεία και τις προοπτικές της οικονοµίας να τις συνδυάσω, ευθύς εξ αρχής, µε την πορεία και τις προοπτικές της κοινωνίας.
Η αλήθεια είναι τι τα σύννεφα της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης που ακολούθησε την κρίση, σκιάζουν ακ µη πιο πολύ τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και κατ’ επέκταση
την απασχ ληση και την επιχειρηµατικ τητα. Και τούτο δι τι η κουλτούρα της Ευρώπης είναι κάπως διαφορετική, είναι πιο κοινωνική απ ,τι είναι άλλων περιοχών
του πλανήτη µας. Και οπωσδήποτε µ νον σοι έχουν κατ’ επάγγελµα την αισιοδοξία
µπορούν να αρνηθούν αυτ που λοι συνειδητοποιούµε µε τον πιο σκληρ τρ πο.
τι οι ηµέρες της ραγδαίας και εν πολλοίς ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, αλλά και του εύκολου πλουτισµού, έχουν παρέλθει. Κατ’ εµέ δε, ανεπιστρεπτί.
Μια νέα κοινωνία ξεπροβάλλει, για εµάς στο εµπ ριο ένας νέος καταναλωτής διαµορφώνεται. Ένας περισσ τερο σκεπτ µενος και, κατά συνέπεια, αυτά πρέπει να τα
λάβουµε πολύ σοβαρά υπ ψη µας. Επιβάλλεται περισσ τερο απ ποτέ να αντιδρά-

79

esot_tel_omed_tt

31-01-11

15:54

™ÂÏ›‰·80

Σ TPOΓΓYΛO T PAΠEZI
σουµε και, κατά συνέπεια, να δράσουµε. Να εκτιµήσουµε τις καταστάσεις, πως σήµερα έχουν διαµορφωθεί και να επανασχεδιάσουµε απαιτούµενες πολιτικές. µως,
αγαπητές και αγαπητοί, σε καµιά περίπτωση η κρίση δεν σηµαίνει καταστροφή. Σηµαίνει ανασύνταξη, και πως λέει ο λα ς µας, σηµαίνει “τα παθήµατα να γίνονται µαθήµατα”. Να µας γίνουν λων µας µαθήµατα.
Η κρίση, λοιπ ν, µας καλεί να δηµιουργήσουµε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
τη συγκρ τηση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής, για την προστασία της απασχ λησης, για την ενίσχυση της επιχειρηµατικ τητας. Εν τέλει, δηλαδή, για τη στήριξη της
πραγµατικής οικονοµίας. ∆εν υπάρχει καµία, και σε κανέναν, αµφιβολία τι το 2009
ήταν και το 2010 θα είναι, οι πιο δύσκολες χρονιές του παρελθ ντος και του παρ ντος
αιώνος. Για τις περισσ τερες χώρες, για να µην πω για λες τις χώρες.
Μπροστά µας λοιπ ν ανοίγεται µια δυσοίωνη και οπωσδήποτε ανηφορική περίοδος.Το βλέπουµε τι, οι προβλέψεις του προϋπολογισµού, πριν ακ µα συζητηθεί καν
στη Βουλή, έχει αρχίσει η συζήτηση της αναθεώρησης. Είναι µια πραγµατικ τητα.
Και καλ και ευχής έργον θα ήταν, µια και ακ µα δεν έχει συζητηθεί, να ξεκινήσει απ τώρα µε καινούργια νούµερα για να µην έχουµε την ανάγκη, στο πολύ σύντοµο και
άµεσο µέλλον, να κάνουµε αναθεωρήσεις.
Το βέβαιον λοιπ ν είναι τι η οικονοµία και η κοινωνία θα δοκιµαστούν σκληρά.
Θα δοκιµαστούν σκληρά οι οποιεσδήποτε προβλέψεις, είτε τώρα είτε σε 3 µήνες. Και
δεν είναι αυτ άσχετο µε το τι λοι οι οικογενειακοί προϋπολογισµοί, λοι οι επιχειρηµατικοί ισολογισµοί, απ την πιο µικρή µέχρι την πιο µεγάλη οικονοµική µονάδα,
δοκιµάζονται σκληρά αυτή τη στιγµή. Καµιά οµάδα, κανένας κλάδος, κανένα κοµµάτι της κοινωνίας δεν είναι στο απυρ βλητο. Αυτ πρέπει να το συνειδητοποιήσουν
λοι.
Αλλά και απ την άλλη µεριά, η κρίση αυτή, που απειλεί να µας κοµµατιάσει, να
µας κατακερµατίσει, ταυτ χρονα µας προκαλεί να την αντιµετωπίσουµε ενωµένοι.
Ας έρθει η ώρα του εµείς και να ξεχάσουµε την ώρα του εγώ. Oπωσδήποτε δε, θα πρέπει να συµφωνήσουµε στην ανάγκη να επιµεριστούν ισοµερώς οι συνέπειες και οι επιπτώσεις.
λοι σας γνωρίζετε τι, η οικονοµική ανάπτυξη είναι συνυφασµένη, ευθέως, µε τη
στήριξη της απασχ λησης και την ανάκαµψη της αγοράς. Και για να µην παρεξηγηθώ, γιατί δυστυχώς τον τελευταίο καιρ η λέξη αγορά έχει κάπως αρχίσει να έχει και
άσχηµες ερµηνείες, ταν λέω αγορά εννοώ την πραγµατική αγορά. Αυτή που λοι
γνωρίζουµε, που λοι περπατάµε, που λοι κάνουµε τις αγορές µας είτε στη λιανική,
είτε στη χονδρική, είτε στις υπηρεσίες. Σε καµιά µως περίπτωση δεν εννοώ αγορά την
virtual reality , που δυστυχώς κάποιοι ανεγκέφαλοι, golden boys χωρίς golden µυαλ ,
µας έφεραν. Και βέβαια, σε καµία περίπτωση, αυτή η οικονοµική κρίση δεν απέχει και
απ µια κρίση εµπιστοσύνης.Το βλέπετε, οι τράπεζες δεν εµπιστεύονται η µία την άλλη, φοβάται η µία να δανείσει την άλλη. λες µαζί δεν εµπιστεύονται τους δανειολή-
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πτες και έχουν περιορίσει τη χρηµατοδ τηση. Πέρυσι η δανειακή επέκταση ήταν
18%, το 2007 ήταν 27%, φέτος θα κατέβει κάτω και απ το 4% µέχρι το τέλος του χρ νου. Μικρ τερη και απ τον τρέχοντα πληθωρισµ . Είναι εξωφρενικά χαµηλ ποσοστ .Το µέσο επιτ κιο που δανείζουν είναι 6%, 7%, 8%.
Και ο φ βος για το µέλλον βέβαια, προκαλεί στους καταναλωτές, το είπαµε και
προηγουµένως, τάση ακύρωσης ή αναβολής δαπανών, γεγον ς το οποίο επηρεάζει
σηµαντικ τατα, πάντως 100% αρνητικά, τη ζήτηση των προϊ ντων και των υπηρεσιών. Αυτ µε τη σειρά του επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή, η οποία µειώνεται, µε
τελικ αποτέλεσµα να µειώνεται πράγµατι το εισ δηµα, να γίνονται απολύσεις και λα αυτά, τα πρωτ γνωρα, οποία έχουµε βιώσει τον τελευταίο καιρ .
Αυτ ς είναι και ο ψυχολογικ ς φαύλος κύκλος της κρίσης, που, αγαπητές και αγαπητοί, οφείλουµε ο καθένας απ τη µεριά του και λοι µαζί συλλογικά, να σπάσουµε. Η αλυσίδα αυτή, ο φαύλος κύκλος, κάπου πρέπει να σπάσει. ∆ι τι είναι µια αυτοτροφοδοτούµενη άρνηση, η οποία δεν καταλήγει πουθενά.
Σας καλώ λοιπ ν λους να συνεργαστούµε, γιατί λοι γνωρίζετε τι οι πολίτες και
φοβούνται και ανησυχούν. Συνεπώς, το καίριο ζήτηµα που θέτει η τρέχουσα οικονοµική κρίση είναι, µε ποιες πολιτικές, µε ποιες δράσεις και µε ποιες πρωτοβουλίες
µπορούν να στηριχθούν αποτελεσµατικά και ουσιαστικά, κατά βάση τα ασθενέστερα οικονοµικά στρώµατα, αλλά και οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Μην ξεχνάµε τι είµαστε στην Ελλάδα. ∆εν είµαστε στη χώρα των µεγάλων επιχειρήσεων.
Θέλουµε να αντιµετωπίσουµε τις παρενέργειες απ κοινού, µε λους τους κοινωνικούς εταίρους. Να σχεδιάσουµε λες εκείνες τις πολιτικές, που θα ελαχιστοποιήσουν και θα εξουδετερώσουν τις επιπτώσεις. Η διαµ ρφωση εν ς καινούργιου µοντέλου ανάπτυξης, οριοθετηµένου απ νέους θεσµούς και στηριγµένου σε κλάδους
αναπτυξιακής αιχµής, πως πολύ έντονα συζητιέται τον τελευταίο καιρ . Να ξεκινήσουµε τον καινούργιο αγώνα.
O προσδιορισµ ς λοιπ ν µας νέας ισορροπίας ανάµεσα σε ένα δυναµικ Iδιωτικ
και σε έναν αποτελεσµατικ ∆ηµ σιο Tοµέα είναι το ζητούµενο. Και λοι καλούµεθα
να συµπράξουµε για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Ας µην διαφεύγει τι η αναθέρµανση της αγοράς σηµαίνει 100% δηµοσιονοµική εξυγίανση. Εάν η αγορά δεν ζεσταθεί –και µπορούµε να πούµε µε τι- δεν πρ κειται και
τα δηµ σια οικονοµικά να ανακάµψουν. Είναι αξίωµα, δεν είναι θεωρία για να χρειάζεται απ δειξη. Και ας µην ξεχνάµε τι η ανάπτυξη δεν δηµιουργεί θεσµούς. Oι θεσµοί δηµιουργούν ανάπτυξη. Γι’ αυτ και, περισσ τερο απ ποτέ, η χώρα σήµερα
χρειάζεται εκσυγχρονισµ του πλαισίου καν νων και πρακτικών, που καθορίζουν το
κράτος δικαίου, την διοίκηση, την παιδεία, την υγεία και την επιχειρηµατική δράση,
µη εξαιρουµένη.
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Και να µην µας διαφεύγει, δυστυχώς το βλέπουµε και πολύ έντονα αυτές τις ηµέρες, τι τα διεθνή στοιχεία για τη χώρα µας είναι αµείλικτα καταδικαστικά, τ σο ώστε
να ακούγεται τι η Ελλάς πλέον δεν κατατάσσεται στην κατηγορία των πιο ανεπτυγµένων χωρών.
Η αποτελεσµατική, λοιπ ν, λειτουργία και ανεξαρτησία των θεσµών θα επιτευχθεί µ νο µε τη δραστική µείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, τον εξοβελισµ
της κοµµατοκρατορίας. Εξοβελισµ απ λες τις πτυχές της ζωής µας και την ποιοτική και οργανωτική αναγέννηση της δηµ σιας διοίκησης, η οποία θα πρέπει να έχει
µοναδικ κριτήριο την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη. Εµείς στο εµπ ριο
λέµε τι, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ας αρχίσει να το βλέπει και αυτ η δηµ σια διοίκηση.
Επιβάλλονται. Επιβάλλεται η οικοδ µηση νέων σχέσεων εµπιστοσύνης ανάµεσα
στις επιχειρήσεις και στις τράπεζες. Αλλά επίσης ανάµεσα στις επιχειρήσεις και στους
καταναλωτές. Oι τράπεζες πρέπει να αναλάβουν και κάποιο εύλογο ρίσκο. Προικισθήκανε απ την κοινωνία, ας αξιοποιήσουν σωστά την προίκα που τους δώσαµε εµείς λοι. Έτσι, απαιτείται να διοχετευθεί χρήµα στην αγορά, ρίξτε λεφτά στην αγορά, λέµε εµείς στο εµπριο, να εµπιστευθούν τις επιχειρήσεις µε τις οποίες συνεργαζ ντουσαν χρ νια και χρ νια, πως και οι επιχειρήσεις και η κοινωνία τους εµπιστεύθηκε στις πρώτες µέρες της κρίσης, στην αναµπουµπούλα, και κανένας δεν πήγε
να τραβήξει τα λεφτά του.
Απ την άλλη µεριά, εµείς οι επιχειρηµατίες, θα πρέπει να µοιραστούµε τους ίδιους στ χους. Να µην παρασυρθούµε απ τις διάφορες σειρήνες που καλούν για απολύσεις και λουκέτα. Oι επιχειρήσεις µας έχουν περάσει στο παρελθ ν µε παρ µοιες,
χι σε τ ση ένταση ούτε σε τ σο µεγάλο πλήθος, καταστάσεις και έχουν περάσει επιτυχώς.
Τέλος, οι καταναλωτές θα πρέπει να στηρίξουν αυτές τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστούν –το είπα, το λέω και θα το διαλαλώ συνεχώς- τη συντριπτική πλειον τητα του ελληνικού εµπορίου. Και θα πρέπει να πω επίσης τι, δυστυχώς, απ κάποια µέσα ενηµέρωσης, άνθρωποι αναρµ διοι καλλιεργούν ένα κλίµα καταστροφής και απαισιοδοξίας, διαµορφώνοντας και µια πολύ άσχηµη ψυχολογία στο αγοραστικ κοιν , σε λους µας δηλαδή, και κατ’ επέκταση και σε εµάς,
στο εµπ ριο. ∆εν υποστηρίζω πως η κατάσταση δεν είναι δύσκολη. Αλλά µε ιερεµιάδες απ τηλεοπτικά παράθυρα, δεν δίνεται λύση. O καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει τι το ελληνικ εµπ ριο είναι σε θέση να προσφέρει λογικές τιµές και ποιοτικές υπηρεσίες.
Βέβαια, λα τα παραπάνω έχουν ως προϋπ θεση και την άσκηση µιας οικονοµικής πολιτικής, η οποία θα έχει εθνικ προσανατολισµ και θα βασίζεται σε µια σο το
δυνατ ν ευρύτερη κοινωνική συναίνεση. Είµαστε υπερήφανοι - και ας µου επιτραπεί
αυτ το σχ λιο, δι τι ως Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου συµβάλλουµε
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στη συγκρ τηση και εδραίωση αυτών των θεσµών και εξακολουθούµε να τους υποστηρίζουµε.
Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας θα ήθελα να πω τι πάνω απ λα χρειάζεται
βούληση. Βούληση απ οποιονδήποτε. Κυβέρνηση, φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες.
Βούληση ώστε να πειστεί και η Κυβέρνηση να προχωρήσει στις προσήκουσες κινήσεις, οι οποίες θα συµβάλλουν στην ασφαλέστερη και χωρίς µεγάλες απώλειες έξοδο
απ την κρίση. O δρ µος υπάρχει, είναι ανοιχτ ς, αρκεί να ακολουθηθεί.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω τρία συνθήµατα:
χι σε δραµατική αύξηση των µισθών.
χι στο πάγωµα των µισθών.
Για εµάς, ναι στις χαµηλές τιµές, ναι στη φορολογική ελάφρυνση, γιατί γνωρίζετε
τι µε την αύξηση της φορολογίας, ποτέ σε παρ µοιες καταστάσεις δεν είχαµε θετικά
αποτελέσµατα.
Αύξηση των επενδύσεων απ κάθε µεριά. ∆εν είναι µ νο οι ξένες επενδύσεις αυτές που δίνουν ανάπτυξη, είναι και οι µικρές, κάθε επιχειρησούλα, χρησιµοποιώ το υποκοριστικ εν γνώσει του λ γου. Και ενίσχυση του ανταγωνισµού.
Ας τα ακούσουν αυτά οι ιθύνοντες.
Θα ήθελα τελειώνοντας, να ευχηθώ πως η ύπαρξη εν ς καταρτισµένου και ποιοτικού επιστηµονικού δυναµικού, πως είναι οι Μεσολαβητές και οι ∆ιαιτητές, είναι
δεδοµένο τι θετικά θα προσφέρει. Η σαφής και εµπεριστατωµένη γνώση της κατάστασης, για αυτ είµαστε εδώ, θα παρέχει τα κατάλληλα στοιχεία και δεδοµένα στον
καθένα εξ ηµών, που θα βρεθεί στη θέση να πάρει µια απ φαση, να δώσει τις σωστές
λύσεις».
Γ. Καββαθάς, Εκπρσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
«Tο έχουµε πει πολλές φορές ως Γ.Σ.E.B.E.E.: Αν δεν υπάρξουν στοχευµένες πολιτικές για την ενίσχυση των µικρών επιχειρήσεων, πως παραδείγµατος χάρη, σύνδεση της απασχ λησης µε τη φορολογία, δηλαδή θα µπορούσαµε να είχαµε ένα αφορολ γητο µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µια ανεργία η οποία κατά τον
Υπουργ Εργασίας τρέχει, ή αν δεν έχει φτάσει το 20%, το πλησιάζει. Άρα, αυτ που
πρέπει να γίνει είναι τι θα πρέπει να µπούµε σε µια λογική χι µ νο διατήρησης των
θέσεων εργασίας, γιατί αυτές τις θέσεις εργασίας, τις εκατοντάδες χιλιάδες, τις έχουµε διατηρήσει. Oι µικρές επιχειρήσεις, ίσως και αυτ είναι το “ευτυχές” γεγον ς της
ελληνικής οικονοµίας, κατά την άποψή µου, τι δεν είχαµε τη βαριά βιοµηχανία, η οποία θα είχε υποστεί τεράστιες συνέπειες. Oι µικρές επιχειρήσεις απασχολούσαν πάντοτε το αναγκαίο προσωπικ . Πέρα απ συναισθηµατικ δέσιµο, που ακούγεται
κατά κ ρον απ εκπροσώπους µας, υπάρχει και πρακτικ θέµα. ∆εν µπορείς να προχωρήσεις σε απολύσεις προσωπικού, ταν το προσωπικ που απασχολείς είναι το α-
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πολύτως απαραίτητο. Και ακ µα και στις περιπτώσεις των αυτοαπασχολούµενων, µε
συµβοηθούντα µέλη της οικογένειας, και αυτοί δεν βγαίνουν στην αγορά εργασίας, άρα δεν αυξάνουν την ανεργία και είναι ακριβώς αυτοί που χρειάζονται για να κρατήσουν την επιχείρηση.
Είµαστε 940.000 επιχειρήσεις στη χώρα. Θεωρώ τι µε ένα ουσιαστικ µέτρο στήριξης, στοχευµένο για τις µικρές επιχειρήσεις, θα µπορούσαµε ένα µεγάλο ποσοστ
των επιχειρήσεων να προσλάβει έναν εργαζ µενο. Και θα έδινε χρήµα στην αγορά
για να κινηθεί, γιατί σαφώς δεν συµφωνώ µε ένα µηνιαίο εισ δηµα κατώτατο της εθνικής συλλογικής των 700,00 ευρώ ή αν θέλετε των 800,00 ευρώ. Αλλά και αυτ για
πάρα πολλούς συµπολίτες µας είναι απαραίτητο. Και αυτ θα είναι κινητήριος δύναµη, γιατί αυτοί δεν θα έκαναν και σε καµία περίπτωση αποταµίευση και, ενδεχ µενα,
µέρος αυτών να έµπαινε στην αγορά.
Στοχευµένα µέτρα θα µπορούσαµε να έχουµε µέσα απ το Ε.Σ.Π.Α. και µέσα απ
το νέο φορολογικ νοµοσχέδιο, το οποίο πέραν των άλλων, θα πρέπει να εµπεδώσει
και το αίσθηµα του δικαίου, έτσι ώστε να αρχίσει να µπαίνει στη λογική λων µας και
των επαγγελµατοβιοτεχνών και εµπ ρων και των καταναλωτών η ανάγκη να συνεισφέρουµε, µέσα απ τη µείωση της φοροδιαφυγής, στο κοιν Tαµείο.
Και, απ την άλλη πλευρά θα πρέπει µέσα απ την παιδεία να κεντρίσουµε το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για την απ κτηση φορολογικής συνείδησης. πως θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσουµε και ασφαλιστική συνείδηση. Γιατί είναι ένα άλλο µεγάλο θέµα, που αγγίζει τις µικρές επιχειρήσεις, το άκουγα στο πρώτο µέρος και απ
τους καθηγητές και ιδιαίτερα απ τον κ. Ροµπ λη. Η κατάσταση στο ασφαλιστικ .
Και το δικ µας Ταµείο είναι σε δραµατική κατάσταση. Και εδώ θα πω τι, δεν είµαστε διατεθειµένοι να πληρώσουµε εµείς τα λάθη άλλων. Και λέω λάθη άλλων, αυτών
που κυβέρνησαν τη χώρα απ τη δεκαετία του 1950 ή του 1960 αν θέλετε, µέχρι σήµερα. Αυτών που κράτησαν τα αποθεµατικά των Ταµείων, άτοκα, στην Τράπεζα της
Ελλάδος, αυτών που πήραν τα χρήµατα των Ταµείων και τα έδωσαν δάνεια για να
“γίνουν”, επενδύσεις στη χώρα, που δεν έγιναν ποτέ. Έγιναν, µως, off shore εταιρείες, κ τερα. Έγιναν καταθέσεις στην Ελβετία. Αν δεν µε απατά η µνήµη µου, είµαστε
η δεύτερη χώρα σε καταθέσεις στην Ελβετία. Μπορεί να ακούγεται καλ σαν ρεκ ρ,
είναι κακ µως για εµάς. Για εµάς λους, µιλάω, για τα 10.000.000, 11.000.000 των
Ελλήνων.
∆εν πρέπει να ακούσουµε τις Κασσάνδρες, αυτές που µιλάνε για πτώχευση, γιατί
αυτ δηµιουργεί ένα αρνητικ κλίµα στην αγορά και αρνητικ κλίµα ακ µα και στο
εξωτερικ . Και ένας απ τους στυλοβάτες της οικονοµίας της χώρας, είναι ο τουρισµ ς. Έκλεισε ή κλείνει µε -13%. Είναι µεγάλο το νούµερο. Η εικ να που δίνουµε
προς τα έξω θα δουλέψει αρνητικά και για τον τουρισµ της επ µενης χρονιάς. Κανείς δεν πάει διακοπές σε µια χώρα, η οποία κινδυνεύει να πτωχεύσει, ψυχολογικά αν
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θέλετε. Το πρωί είχαµε µια συνάντηση µε τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το Σ.Ε.Τ.Ε. Έλεγε, λοιπ ν, ο Πρ εδρος κος Αγγελ πουλος τι µε το πρ βληµα που δηµιουργήθηκε στο Ντουµπάι, υπήρξε µείωση των κρατήσεων κατά 20%,
άµεσα. Αυτ δίνει και την αντίστοιχη εικ να µιας µείωσης κρατήσεων που ενδεχ µενα, αν συνεχιστεί αυτή η φιλολογία, θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις για τον τουρισµ
και θα δώσει την ευκαιρία για ανθελληνικές δηλώσεις στους ευρωπαίους εταίρους
µας. Εχθές, αν δεν µε απατά η µνήµη µου, αν άκουσα µάλλον καλά, 100 στελέχη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απ την Καγκελάριο της Γερµανίας µέχρι ανώτατα στελέχη της
Κοµισι ν, έκαναν δηλώσεις για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας. Φτάνει
πια!
Η ευρωπαϊκή συνοχή χρειάζεται και αλληλεγγύη. Φτάνει πια ο λιθοβολισµ ς της
Ελλάδας. Πρέπει να µας προβληµατίσει λους, να µας οδηγήσει λους σε µια συστράτευση λων των κοινωνικών οµάδων, είτε αυτοί είναι εργαζ µενοι, είτε αυτοί είναι εργοδ τες, είτε είναι µεγάλοι ή µικροί εργοδ τες, σε µια κοινή προσπάθεια, έτσι ώστε να µπορέσουµε να βγάλουµε τη χώρα απ µια κατάσταση, που δεν θέλω να πιστεύω τι είναι αδιέξοδη, αλλά είναι δύσκολη.Ταυτ χρονα δεν θα πρέπει να είναι ευκαιρία αυτή η δύσκολη συγκυρία, να επωφεληθούν πάλι οι µεγάλοι και λίγοι, εις βάρος των πολλών και µικρών.Ακούγεται πολύ τις τελευταίες µέρες το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές. Aκούγεται πολύ τις τελευταίες µέρες και η διεύρυνση του
ωραρίου. ∆εν µας χρειάζονται ούτε οι Κυριακές, δεν µας χρειάζεται ούτε διεύρυνση
του ωραρίου. Oικονοµική δύναµη θέλει ο καταναλωτής για να ψωνίσει, ώρα θα βρει.
Και νοµίζω τι οι ώρες που λειτουργούν τα καταστήµατα στη χώρα είναι υπεραρκετές. Και θα πρέπει να πάψει η Πολιτεία να στηρίζει πολιτικές µεγάλων εµπορικών κέντρων, που τους δίνει τα πάντα, τους δίνει τη δυνατ τητα πρ σβασης, κατασκευάζονται µέχρι και σταθµοί του Mετρ κοντά τους, έτσι ώστε να οδηγούν τους καταναλωτές στα εµπορικά κέντρα. Και έτσι να υπάρξει µια αφαίµαξη των τοπικών αγορών.
Kαι δεν θα ήταν δύσκολο στον καθένα απ εσάς και στην καθεµιά απ εσάς να κάνετε µια β λτα στο Μαρούσι ή στο Χαλάνδρι, για να δείτε τα π σα κλειστά καταστήµατα είναι στις περιοχές εκείνες, που άλλοτε ήταν ανθούσες εµπορικές περιοχές των βορείων προαστίων, παρ λο που ο χαρακτηρισµ ς βορείων έχει και µια άλλη ελιτίστικη λογική, πως λέει ο Πρ εδρος της Γ.Σ.E.B.E.E.
Θα πρέπει βέβαια να βάλει και µυαλ το ∆ηµ σιο. Θα πρέπει αυτ το ∆ηµ σιο να
αρχίσει να γίνεται παραγωγικ . Θα πρέπει οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχει να είναι αντίστοιχες του κ στους, το οποίο δηµιουργεί στον Έλληνα φορολογούµενο. Θα πρέπει να είναι αντιγραφειοκρατικ , θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται διάφανο στις διαδικασίες. Θα πρέπει να πάψει να είναι πελατειακ και νοµίζω τι φτάσαµε στο τέλος.
∆εν πάει άλλο µε το ∆ηµ σιο. ∆εν είναι δυνατ ν τα παιδιά µας, και είναι τραγικ αυτ που σας λέω, τα παιδιά επαγγελµατιών, βιοτεχνών, εµπ ρων, να µην θέλουν να συνεχίσουν την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά να θέλουν να βολευτούν στο ∆ηµ σιο
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και να πίνουν καφέ στη διπλανή καφετέρια. Αυτ πρέπει να τελειώσει. Και να τελειώσει µια για πάντα, γιατί δεν µπορεί να έχουµε και δεν ξέρουµε και τον ακριβή αριθµ , τ σους δηµ σιους υπαλλήλους, σους περίπου έχει και η Γερµανία µε έναν 8πλάσιο πληθυσµ . Θα πρέπει και αυτ κάποια στιγµή να τελειώσει και είναι και αυτ ένα
απ τα µεγάλα προβλήµατα.
Θα πρέπει να συστρατευθούµε λες οι παραγωγικές τάξεις. Θα πρέπει να ξεκινήσουµε απ τη γεωργία, την κτηνοτροφία. Η γη, το κλίµα και η τοποθεσία της χώρας είναι πάρα πολύ ιδανική για την ανάπτυξη υψηλής ποι τητας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊ ντων. Μας λείπει η τυποποίηση, η επεξεργασία, η πιστοποίηση και είναι τοµείς, τους οποίους µπορούµε να τους κάνουµε, µαζί µε τη βιοµηχανία τροφίµων.
Μια βιοµηχανία τροφίµων, η οποία είναι πάρα πολύ εξελιγµένη, θεωρώ τι είναι πανέτοιµη για αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει να εκµεταλλευθούµε κάθε δυνατ τητα
που µας δίνεται. Θα πρέπει να κάνουµε σηµαία µας αυτ που έχουν κάνει σηµαία οι
άλλες χώρες µιλώντας για µεσογειακή διατροφή. Για ποια µεσογειακή µιλάµε; Η καλύτερη διατροφή είναι η ελληνική διατροφή και δεν έχει καµία σχέση µε τη µεσογειακή διατροφή. Και τα προϊ ντα της ελληνικής γης είναι τέτοια, τα οποία θα µπορούν
να εξαχθούν και να πληρωθούν και ακριβά στο εξωτερικ . Έχουµε τη δυνατ τητα
του ελαιολάδου. ∆εν είναι δυνατ ν να µην µπορούµε να τυποποιήσουµε το ελαι λαδο και να το πουλάµε ακ µα σε τενεκέδες. Είναι πράγµατα, τα οποία πρέπει να στηρίξουµε λοι.
Θα πρέπει να συνδέσουµε τον πρωτογενή τοµέα µε την µεταποίηση, η οποία διατηρεί σοβαρές θέσεις εργασίας. Και υγιείς θέσεις εργασίας. Αυτές που έχει ανάγκη ο
τ πος.
Και να κλείσω την τοποθέτησή µου µε µια σκέψη σχετικά µε την εθνική συλλογική
σύµβαση εργασίας. Και εδώ θα πρέπει και ο O.ΜΕ.∆. να παίξει έναν ουσιαστικ ρ λο. χι τι µέχρι σήµερα η πορεία του δεν είναι ουσιαστική. Θα πρέπει να παίξει µως ένα ουσιαστικ ρ λο γιατί θα µπορούσαµε ως συµµέτοχοι στην εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας να µιλήσουµε για ένα ανέβασµα του κατώτερου µισθού. ∆ραχµικ , “ευρικ ”, αν θέλετε.
Αλλά αυτ επειδή στη συνέχεια έρχεται και επηρεάζει τις κλαδικές συµβάσεις εργασίας, αυτ θα το βρούµε µπροστά µας και θα είναι δυσβάστακτο για τις µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις. Nα βρούµε ένα τρ πο, έτσι ώστε να έχουµε ουσιαστική αύξηση του κατώτατου µισθού ή ηµεροµίσθιου, αυτ που πραγµατεύεται η Eθνική Συλλογική Σύµβαση Eργασίας, να δώσουµε µια ανάσα στους χαµηλ µισθους. Μια ανάσα που δεν θα πάει στις τράπεζες, για καταθέσεις εννοώ, θα βγει στην αγορά. Άρα, θα
κυκλοφορήσει το χρήµα. Αλλά ταυτ χρονα δεν θα οδηγήσει σε αφαίµαξη των επιχειρήσεων µε τις κλαδικές συµβάσεις εργασίας.
Σας ευχαριστώ».
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Α. Παπαγιαννίδης, Συντονιστής
Τα θέµατα είναι τ σο πολύπλοκα και οι ώρες τ σο περίεργες, που δεν µπορεί κανείς να τα καλύψει πλήρως, παρά µ νο αν κάνει αρκετούς κύκλους, για να τα προσεγγίσει.
Στην τυπολογία, την οποία το πρωί µας περιέγραψε ο Kαθηγητής Freyssinet, τριών
κατηγοριών ευρωπαϊκών εργασιακών σχέσεων και διαπραγµατεύσεων, δηλαδή σε
µια στην Ιρλανδία µε τον ισχυρ τριµερή συντονισµ , µετά σε µια µεσογειακ τερη ισπανογαλοϊταλοπορτογαλική, µε συλλογική διαπραγµάτευση και µετά κάποιου είδους κουβέντας µε το Κράτος. Και, τέλος, µια άλλη διαχείριση, στην οποία βρήκαµε
µαγεµένοι να είναι και η Αγγλία, το αγγλοσαξονικ πρ τυπο, αλλά και η Γερµανία,
δηλαδή µιας κατεύθυνσης πολιτικής, που έχει απ κάτω τη συλλογική διαπραγµάτευση. Aπορούσα απ το πρωί, πού πραγµατικά θα βρούµε –πραγµατικά, χι σε θεσµούς - την ελληνική περίπτωση.
Και απ τις δυο εισηγήσεις, δηλαδή και του κυρίου Αρµενάκη και του κυρίου
Καββαθά, προκύπτει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. τι είναι τέτοια η, χτισµένη µέσα
στην ελληνική περίπτωση, στρέβλωση, µια χι θεσµική - υπ την έννοια του θεσµικού
πλαισίου, αλλά µια βαθύτερα θεσµική προσέγγιση των προβληµάτων, των δοµικών
προβληµάτων, των διαρθρωτικών προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας χρειάζεται ως προϋπ θεση προκειµένου να αρχίσει να συζητά κανείς µε αρκετά ριζοσπαστικ τρ πο. Γιατί το να σου λέει τι θα µπορούσαν οι ελληνικές - χι µικροµεσαίες, χι
µικρές, αλλ’ ανύπαρκτες σε ευρωπαϊκ επίπεδο, µε 0-9 εργαζοµένους – επιχειρήσεις,
τι θα µπορούσαν να τραβήξουν έναν εργαζ µενο ακ µη, δεν είναι απλή υπ θεση.
∆εν θέλησα πριν να αγγίξω το φοβερ 20% ανεργίας, που πολύ εύκολα ρίχτηκε,
µιλώντας για µια ανεργία του 8%, 9%, 10%, 15%, 16%,20%. Το να παίζει κανείς µε
τους ανθρώπους είναι ανίερο, είναι επικίνδυνο, αλλά και αυτ το ποσοστ , ντως, αναφέρθηκε. Αλλά απ την άλλη µεριά, αν φανταστεί κανείς µικρές µονάδες που καλύπτουν τεράστιο ποσοστ - αλλά και σε απ λυτα µεγέθη - του τζίρου και της απασχ λησης στην Ελλάδα, να έχουν τη δυνατ τητα να σκεφτούν καν ένα δραχµικ / «ευρικ » στον κατώτατο µισθ , ως ργανο, προκειµένου να ξεκλειδώσει η συλλογική
διαπραγµάτευση, η κοινωνική ειρήνη ή η διατήρηση της επαφής των κοινωνικών εταίρων, το γεγον ς έχει µείζονα σηµασία.Το τι δηλαδή, έρχονται τέτοια θέµατα - αλλά απ την άλλη µεριά τι, υπάρχει και απ λυτη ανάγκη να συµπεριφερθεί το µεγάλο εκείνο πράγµα που λέγεται «Κράτος», µε τρ πο που να αφήνει χώρο στους κοινωνικούς εταίρους να υπάρξουν. λα αυτά δείχνουν τι, για καλ ή για κακ , σε κάθε
ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση, η Ελλάδα θα βρίσκεται σε ένα άλλο τεταρτηµ ριο. ∆ηλαδή, την Ελλάδα θα την ψάχνουµε σε ένα δικ της τεταρτηµ ριο και άντε να το εξηγήσεις αυτ ταν τα διεθνή µέσα ή οι διεθνείς τεν ροι, πολιτικοί ή οικονοµικοί, θα µιλούν για το ελληνικ πρ βληµα.
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Προτού περάσω το λ γο στο ακροατήριο, θα ήθελα να διερωτηθώ µήπως απ το
πάνελ, δηλαδή απ τους πρωινούς εισηγητές, θα ήθελαν ορισµένοι να πάρουν το λ γο για µια χι επανάληψη της πρωινής εισήγησης, αλλά για έναν - θα έλεγα - προκαταρκτικ ενδοσχολιασµ , µε βάση αυτά που άκουσαν.
Κύριε Ροµπ λη, έχετε το λ γο»:
Σ. Ροµπλης, Εισηγητής
«Αυτ που θα µπορούσα να πω σε σχέση µε τις προαναφερ µενες δύο εισηγήσεις,
για τις συζητήσεις των κοινωνικών συνοµιλητών, είναι τι, πως είπε και ο κος Αρµενάκης, συντελούνται υπ το πρίσµα διαφορετικών αφετηριών. µως στο τέλος υπάρχει µια συµφωνία και µια σύγκλιση στις τελικές αποφάσεις.
Η αδυναµία συγκλίσεων και συµφωνιών παρατηρείται στις συζητήσεις µε το Kράτος. Νοµίζω τι αυτ είναι ένα αρνητικ στοιχείο για την επίλυση των προβληµάτων
και τη συµβολή που θα µπορούσαν να έχουν σε αυτά οι κοινωνικοί συνοµιλητές και µάλιστα το µέρος αυτών που διεκδικούν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
Παραδείγµατος χάρη, για το ασφαλιστικ γιατί να µην εφαρµοστεί το µοντέλο διαδικασίας της Ισπανίας (Συµφωνία Τολέδο) µεταξύ των κοινωνικών συνοµιλητών και
της σύµφωνης γνώµης της Κυβέρνησης για τη νοµοθέτηση της σχετικής συµφωνίας.
Σε ,τι αφορά την κατάσταση αναφορικά µε την κοινωνική συµφωνία της Γ.Σ.Ε.Ε.
επανειληµµένα έχει προτείνει την υλοποίηση αυτής της ιδέας για λα τα ζητήµατα. Σε
αυτή τη στρατηγική της Γ.Σ.Ε.Ε. µε τους συνοµιλητές, το Ινστιτούτο Εργασίας επεξεργάζεται διάφορα θέµατα. πως, παραδείγµατος χάρη, το ασφαλιστικ . Επίσης,
το Ινστιτούτο Εργασίας εδώ και 3 χρ νια επεξεργάζεται τους στ χους και το περιεχ µενο εν ς νέου αναπτυξιακού προτύπου για την Ελλάδα. Παράλληλα, στο
ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.∆.Ε.∆.Υ., σε συνεργασία µε ερευνητές του Αστεροσκοπείου και του
Πολυτεχνείου, εκπονείται µια µελέτη «πράσινη οικονοµία και απασχ ληση», προκειµένου να προσδιοριστούν νέα επενδυτικά πεδία και νέες θέσεις εργασίας.
Νοµίζω τι αντίστοιχες εργασίες θα εκπονούνται και σε άλλα ερευνητικά κέντρα
των κοινωνικών συνοµιλητών. Νοµίζω τι σε αυτή τη συζήτηση, η συµβολή µας θα είναι τεκµηριωµένη απ δειξη τι η αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και ύφεσης
δεν επιτυγχάνεται µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία. Θα πρέπει να τροφοδοτήσουµε
την παραγωγή και την πραγµατική οικονοµία µε π ρους απ την αναδιανοµή του εισοδήµατος και την ουσιαστική καταπολέµηση της φοροδιαφυγής- φοροαποφυγής,
προκειµένου να παραχθούν πρωτογενή πλεονάσµατα για την εξυγίανση των δηµ σιων οικονοµικών και την παραγωγική και τεχνολογική ανασυγκρ τηση της ελληνικής οικονοµίας.
Με αυτές τις επιστηµονικές επεξεργασίες και αναλύσεις, η Γ.Σ.Ε.Ε. προσδοκά
στην εκκίνηση µιας συζήτησης για µία κοινωνική συµφωνία, η οποία θα περιλαµβάνει το νέο αναπτυξιακ πρ τυπο στις νέες συνθήκες, µε εµφανείς τις διαστάσεις της
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ρύθµισης των εργασιακών σχέσεων, της αναµ ρφωσης του ασφαλιστικού, της προώθησης της απασχ λησης και της µείωσης της ανεργίας, του σεβασµού των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και των αµοιβών, της καινοτοµικής και τεχνολογικής αναβάθµισης της παραγωγικής βάσης, κλπ., κλπ., στην προοπτική της επ µενης 5ετίας ή
10ετίας της οικονοµικής και κοινωνικής πορείας της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ».
∆. Γράβαρης, Εισηγητής
«∆υστυχώς, και εδώ µας βαραίνει το παρελθ ν. Στη δεκαετία του 1950, θεσµοθετήθηκε ένα σύστηµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων, τυπικ χαρακτηριστικ του οποίου ήταν ο καταναγκασµ ς και χι η ελευθερία. H σκοπιµ τητα τ τε ήταν η εισοδηµατική πολιτική στον Iδιωτικ Tοµέα να ακολουθεί τη “σφικτή” εισοδηµατική πολιτική του ∆ηµ σιου Tοµέα. Bέβαια, απ το 1989, εάν δεν απατώµαι, αυτ το καθεστώς καταργήθηκε και θεσµοθετήθηκαν ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
O ρ λος που έχει διαδραµατίσει ο O.ME.∆. σε αυτή τη διαδικασία υπήρξε αποφασιστικ ς. Kαι τούτο επειδή οι φορείς που συµµετέχουν σε αυτές τις διαπραγµατεύσεις, ενώ δεν είναι εταίροι στην οικονοµία, είναι εταίροι σε αυτή τη διαδικασία κοινωνικού διαλ γου. Tα τελευταία εποµένως 20 χρ νια έχει ξεκινήσει µια διαδικασία
µάθησης για τους κοινωνικούς φορείς, αλλά παράλληλα και ωρίµανσης. Θα πρέπει
τέλος, να σηµειώσω τι η διαδικασία αυτή, πως κάθε διαδικασία που ξετυλίγεται
στο χρ νο, δεν είναι στατική αλλά δυναµική. ∆εν καταλήγει πάντοτε εξαρχής σε “αγαπητικές” συναινέσεις, αλλά διαβαίνει συχνά µέσα απ διαφωνίες και ρήξεις. Γιατί
και οι τελευταίες είναι στοιχεία χι µ νο της επιζητούµενης συναίνεσης, αλλά και της
διαδικασίας µάθησης.
Ευχαριστώ πολύ».
J. Freyssinet, Εισηγητής
«Ευχαριστώ.
πως ήδη το είχα πει, να απαντήσω στις ερωτήσεις “παγίδες” που µου ετέθησαν,
κάνοντας µια παράκαµψη. Βρήκα πολύ ενδεικτικές τις δύο παρεµβάσεις που µ λις ακούσαµε, εκ µέρους των εκπροσώπων του εµπορίου και των µικρών επιχειρήσεων,
γιατί νοµίζω τι απεικονίζουν µε εξαιρετικ τρ πο µία απ τις πιθανές υποθέσεις,
σχετικά µε τη συµπεριφορά της εργοδοτικής πλευράς. Αυτή η συµπεριφορά επιβάλει
απ λυτα τις προοπτικές για ένα συµβιβασµ µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Θα απλοποιήσω λίγο -έχετε καταλάβει τι αυτ είναι η µεγάλη αδυναµία µου- αλλά οι Γάλλοι είναι οι απ γονοι του Καρτέσιου και δεν διαθέτουν την επιδεξι τητα των
απογ νων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Έτσι, θα απλοποιήσω πολύ τα πράγµατα. Θεωρώ τι οι εργοδ τες των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως το γεγον ς, τι το µέλλον τους είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την
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ενεργ ζήτηση, στην οποία κυρίως ανταποκρίνονται. Εδώ, για παράδειγµα, περιλαµβάνεται η τουριστική ζήτηση, που αποτελεί µια µεταφορά στο εθνικ έδαφος εν ς
τµήµατος αυτής της ζήτησης. Έτσι, έχουν συνειδητοποιήσει τι δεν είναι δυνατ ν, µε
µείωση των αποδοχών ή µε κατάργηση θέσεων εργασίας, να βελτιώσουν το µέλλον
τους.
Βεβαίως, υπάρχουν πιέσεις για αποδοτικ τητα ή για επιβίωση, που µπορούν να
καταστήσουν δύσκολη την κατάσταση. µως, η θέση των εργοδοτών αυτών, µεσοπρ θεσµα, είναι τι κατά ένα µεγάλο µέρος τα συµφέροντά τους είναι συνδεδεµένα µ’
ένα θετικ συµβιβασµ µε τους εργαζ µενους, γιατί οι εργαζ µενοι αµέσως ή εµµέσως αποτελούν το κύριο µέρος της ζήτησης.
Τώρα θα περάσω στο άλλο άκρο. Θα σχολιάσω, µε απλ τρ πο, τις πολυεθνικές εταιρείες, που παράγουν για την παγκ σµια αγορά, ξεκινώντας µε τις µονάδες παραγωγής, που βρίσκονται κατανεµηµένες σε λες τις χώρες. Αναζητούν, λοιπ ν, την άριστη τοποθεσία για τη µονάδα της παραγωγής τους, για να εξυπηρετήσουν την παγκ σµια αγορά. Άρα, η τοπική ζήτηση είναι εντελώς αδιάφορη για τις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτ που ενδιαφέρει τις πολυεθνικές εταιρείες, ως προς τη χώρα εγκατάστασης, είναι το µοναδιαίο κ στος εργασίας, δηλαδή η σχέση ανάµεσα στην παραγωγικ τητα και το µισθ , πως και άλλα βεβαίως στοιχεία: η ποι τητα των υποδοµών,
των δηµοσίων υπηρεσιών, τα οποία µως δε µειώνουν τη σηµασία που έχει στην επιλογή της πολυεθνικής εταιρείας η ελαχιστοποίηση του κ στους εργασίας. µως, δεν
έχουν κανένα ενδιαφέρον για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη µιας σηµαντικής ζήτησης στις χώρες, που είναι εγκατεστηµένες. Αυτ που τις ενδιαφέρει, κυρίως, είναι η
παγκ σµια ζήτηση.Το πρ βληµα είναι τι σε πολλές χώρες, ίσως χι στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές χώρες, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις κυριαρχούν στις εργοδοτικές οργανώσεις και οι εκπρ σωποι των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων βρίσκονται στη θέση των κυριαρχούµενων.
Το ζήτηµα είναι, αν οι εργοδοτικές ενώσεις θέλουν να αναζητήσουν ένα θετικ
συµβιβασµ για να εξέλθουν απ την κρίση, µε ποιο τρ πο θα παροτρύνουν τις πολυεθνικές εταιρείες να θεωρήσουν τι έχουν συµφέρον να προχωρήσουν σε θετικ
συµβιβασµ µε τα συνδικάτα. Και αυτ θεωρώ τι είναι δυνατ ν µ νο στο πλαίσιο εν ς πολυεθνικού συντονισµού, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκ επίπεδο. Άρα, βλέπετε τι, σο η κάθε πολυεθνική εταιρεία ξεχωριστά δεν έχει κανένα συµφέρον να ενθαρρύνει την εγχώρια εθνική ζήτηση, τ σο οι ιθύνοντες των πολυεθνικών επιχειρήσεων,
που βρίσκονται κατά γενικ καν να µακριά απ τους “ηλιθίους”, µπορούν να κατανοήσουν πλήρως, τι εάν λες οι συµπεριφορές τους οδηγούν σε µια διαρκή αποτελµάτωση της παγκ σµιας οικονοµίας, αυτ πραγµατικά, µακροπρ θεσµα, δεν τους
συµφέρει.
Σκέφτοµαι τι η επιλογή που έχουµε τώρα, λέω “τώρα” γιατί τον πρώτο χρ νο η
κρίση αποτελούσε µια τέτοια απειλή, που –για να απλοποιήσουµε– λος ο κ σµος
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συµφωνούσε µε τους κεϋνσιανούς, κυρίως ως προς το ζήτηµα να πληρωθεί η καταστροφή του οικονοµικού συστήµατος απ το Kράτος, δηλαδή απ τον φορολογούµενο.Αυτ αποτελούσε µια συναινετική πλατφ ρµα, που γεννούσε παράπονα. Oι κεφαλαιούχοι ήταν σύµφωνοι και οι συνδικαλιστές θεωρούσαν τι ήταν καλύτερα να
δροµολογηθούν συστήµατα εκ περιτροπής εργασίας, βοηθήµατα στις επιχειρήσεις
για να µην κλείσουν, απ το να ριψοκινδυνεύσουν την πολιτική του χείριστου.Τοιουτοτρ πως, υπήρξε µια συµφωνία, που στηριζ ταν στο κοιν συµφέρον, η οποία διήρκησε έξι, εννέα, δώδεκα µήνες, για να αναλάβει το Κράτος, κατά το µεγαλύτερο µέρος, τις ρυθµίσεις και το κ στος, που θα µπορούσαν να αποτρέψουν την καταστροφή. Αλλά τώρα βγήκαµε απ την καταστροφή, και λο το ζήτηµα είναι τι θα υπάρξει µια στρατηγική αυτών που προκάλεσαν την καταστροφή, που επωφελήθηκαν τα
µέγιστα απ τη δηµ σια παρέµβαση και τώρα που ρυθµίζονται τα πράγµατα, το βλέπουµε πολύ καθαρά, επανέρχονται στις δηµ σιες συζητήσεις, υποστηρίζοντας να
µειωθούν οι δηµ σιες δαπάνες, να συµπιεσθεί το µισθολογικ κ στος, να επανιδρυθούν οι συνθήκες του ανταγωνισµού, δηλαδή, να ξανανοίξει ο κύκλος που ήδη γνωρίσαµε.
Ας πούµε, µε την παρουσία ρυθµίσεων στο µισθολογικ κ στος, σε µικροοικονοµική κλίµακα, τι λοι οι κεφαλαιούχοι έχουν κέρδη, αλλά εάν µπλοκάρουν τη ζήτηση σε παγκ σµια κλίµακα, τ τε δηµιουργούν καταστάσεις, σαν αυτές που ήδη γνωρίσαµε.Τι µπορεί να συντελέσει στη συνειδητοποίηση της αναγκαι τητας εν ς θετικού
συµβιβασµού; Εντυπωσιάστηκα απ την εισήγηση που έγινε το πρωί απ τον Γιάννη
Στουρνάρα, γιατί υποστηρίζει να αναπτυχθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, οι επαγγελµατικές δεξι τητες, η έρευνα, να βελτιωθούν οι υποδοµές. Κατανοούµε πλήρως τι αυτά αποτελούν προοπτικές αυτού του τύπου.Υπάρχουν θετικοί
συµβιβασµοί, συµφωνίες, συναινέσεις –κυρίως συµβιβασµοί - που είναι δυνατ ν να
γίνουν. Εάν βεβαίως συµφωνούµε προηγουµένως µε τη λογική της αποκατάστασης
της ανταγωνιστικ τητας, συµπιέζοντας το µισθολογικ κ στος, µειώνοντας τις δηµ σιες δαπάνες. Κανένας δεν κερδίζει, ταν ο άλλος χάνει. Καµιά χώρα δεν αποκαθιστά
την ανταγωνιστικ τητά της ταν υπάρχει κάποιος άλλος που παραβιάζει, που ανοίγει αγορές.
Η σηµερινή περίοδος, θεωρώ τι είναι αποφασιστική απ την άποψη αυτής της επιλογής: εν ς θετικού συµβιβασµού σε µεσοπρ θεσµο διάστηµα ή αντίθετα µιας σύγκρουσης, που πρ κειται να διαρκέσει πολύ και θα βυθίσει το παγκ σµιο οικονοµικ
σύστηµα σε ένα ‘ιαπωνικ’ µοντέλο. Αυτ που αποκαλούµε σήµερα ιαπωνικ , που
στηρίζεται στην αποτελµάτωση της παραγωγής, γιατί είµαστε σε ένα φαύλο κύκλο, απ τον οποίο δεν µπορούµε να εξέλθουµε. Λοιπ ν, σε ποιο σηµείο µέσα στον κύκλο θα
τοποθετήσουµε την Ελλάδα; ∆εν ξέρω. Θεωρούσα τι απ πολλές απ ψεις υπήρχε
µια αναλογία των κοινωνικών εταίρων της Ελλάδας, µε αυτούς των Λατινικών χωρών. ∆ηλαδή, η αναζήτηση συµβιβασµού, η αναζήτηση κοινωνικών συµβολαίων, η
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σηµασία του ρ λου του Κράτους, αλλά µε παραγωγικές δοµές εντελώς διαφορετικές.
∆εν µπορούµε να µεταφέρουµε το ίδιο µοντέλο των εργασιακών σχέσεων, εάν οι δοµές παραγωγής διαφέρουν τ σο πολύ µεταξύ τους.
Παρ’ λα αυτά, η εισήγηση που άκουσα ήταν ενθαρρυντική, µε την προϋπ θεση τι το σύνολο των εργοδοτών θα αντιληφθεί τη σηµασία. Κατανοούµε πολύ καλά τι
υπάρχει µια µερίδα κοινωνικών εταίρων που αναζητούν ένα θετικ συµβιβασµ .
µως, ως προς την ικαν τητά τους να το επιτύχουν, είµαι εντελώς αναρµ διος να απαντήσω.
Ευχαριστώ».
Α. Παπαγιαννίδης, Συντονιστής
«Σας ευχαριστώ.
Ξεκινώντας για να έρθω το πρωί εδώ, πράγµα που πάντοτε έχει και ένα στοιχείο ηρωισµού το να προσπαθήσεις να πας στην Αθήνα, έκανα µια µικρή ζαβολιά. Μίλησα
µε έναν απ τους συντελεστές του πολιτικού µας συστήµατος, χι εξ αυτών οι οποίοι
είχαν κληθεί σήµερα να προσφωνήσουν, αλλά ο οποίος παίζει ρ λο στη διαµ ρφωση
της πολιτικής, και του είπα “συµβαίνει σήµερα στον O.ΜΕ.∆., αυτ , αυτ και αυτ , το
οποίο καλ θα ήταν να ακούσετε”. Μου είπε κάτι, το οποίο πάντα λέει κανείς ταν είναι πολιτικ ς: “είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και οπωσδήποτε πρέπει κάποιος να το
παρακολουθήσει” ..., φυσικά δεν ήρθε!
Και διερωτώµαι, αν ήταν εδώ και επειδή έχει και τη γνώση της γαλλικής, π σο θα
είχε - χι ωφεληθεί προς Θεού- οι πολιτικοί ποτέ δεν ωφελούνται, αλλά πάντως θα είχε την ευκαιρία να ακούσει πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα. Αυτ ως ένα ενδιάµεσο
σχ λιο.
O λ γος µως στην αίθουσα.
Ποιος θα ήθελε, διερωτώµαι αν θα θέλατε να λέτε και ιδι τητα. Περιµένετε µως
λίγο για να πάρετε µικρ φωνο και να µεταφράζεται ο λ γος».
Σύνεδρος
«Ευχαριστώ.
∆υστυχώς είµαι ο µ νος εκπρ σωπος απ τους εργαζ µενους αυτή τη στιγµή. Πάντως είµαι εκπρ σωπος απ την Oµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων.
Άκουσα τις ωραίες πραγµατικά εισηγήσεις, οι οποίες µας έδωσαν πάρα πολλά
στοιχεία. Βέβαια, τα δύο τελευταία χρ νια κοντεύουµε να γίνουµε και εµείς οικονοµολ γοι, αν και καµία σχέση δεν είχαµε µε αυτή την επιστήµη. Εκείνο που συγκράτησα, που µε εν χλησε αν θέλετε, είναι κάποια πράγµατα, τα εξής: Κοιτάξτε, τα προηγούµενα χρ νια της ανάπτυξης ακουγ ταν αυτ , υπάρχει ανάπτυξη αλλά χωρίς χαρά.Υπήρχε αυτή η έκφραση.
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Τώρα που τελείωσε η ανάπτυξη και µπήκαµε στην κρίση βρισκ µαστε µε 2.000.000
ανθρώπους κάτω απ το ριο της φτώχειας, µε τη µεγαλύτερη ανεργία στους νέους
και έρχεται εδώ ο κος Στουρνάρας, εκπρ σωπος του Ι.O.Β.Ε., απ τους βιοµηχάνους
τέλος πάντων, ο οποίος εκπροσωπεί κατά κάποιον τρ πο αυτές τις αντιλήψεις, τις πιο
light θα έλεγα. Βέβαια, ήταν και ο µ νος που έβαλε πρ γραµµα και είπε: Κοιτάξτε να
δείτε, έτσι. Εµείς, δηλαδή τα συνδικάτα, τώρα καλούµεθα να προσδιοριστούµε µε αυτές τις αντιλήψεις. Αυτ γιν ταν πάντα. Το ζήτηµα είναι το εξής µως. Αυτή τη στιγµή, µπαίνει ένα ερώτηµα. τι αυτ ς που θα νικήσει µετά απ αυτή την κρίση θα είναι
αυτ ς που θα έχει δώσει λύσεις. Βέβαια υπάρχουν διαφ ρων ειδών λύσεις. Oι λύσεις,
οι οποίες µπορεί να είναι στα κ καλα των εργαζοµένων επάνω και οι λύσεις άλλου είδους, οι οποίες θα είναι µε πιο άδειες τσέπες απ τους εκπροσώπους της εργοδοσίας.
Πρέπει να πω µως εδώ το τι, µαζί µε τους εργαζ µενους, παρ λο που έχω ζήσει
και την αρνητική πλευρά, βρίσκω και τους µικροµεσαίους κοντά στις αντιλήψεις
µας, εδώ και πάρα πολύ καιρ , δεν το λέω για σήµερα. Πρέπει να πούµε το εξής, τι
τίποτα δεν έχει λυθεί σον αφορά το ποια πολιτική θα ακολουθηθεί αυτ το διάστηµα και τα επ µενα χρ νια. Και έχει σηµασία για τα επ µενα χρ νια! Γιατί, θα σας πω
κάτι: για ένα-δυο χρ νια µπορεί να γίνει µια πολύ σκληρή λιτ τητα και να την αντέξει ο πληθυσµ ς. Απ εκεί και πέρα µως, τι θα γίνει; ∆ηλαδή θα έχουµε κατέβει και
άλλα σκαλιά πιο κάτω και θα είµαστε ξανά σε µια ακ µη χειρ τερη θέση; Και θα µας
λένε καθίστε εκεί και σιγά-σιγά - πού θα πάει - στα επ µενα 20 χρ νια, θα ανέβετε και
εσείς κάποιες σκάλες; Αυτ δεν πρ κειται να γίνει. Θα υπάρξουν εκρήξεις. Θα υπάρξουν ανακατατάξεις τέτοιες, που δεν τις έχουµε αντιληφθεί αυτή τη στιγµή, πιστεύω. Μ νο δείγµατα έχουµε του τι έχει γίνει, σε ορισµένες περιπτώσεις, στην Ευρώπη και εδώ.
Νοµίζω τι πια, η περίοδος που αναλύαµε το τι είναι αυτή η κρίση, κάπου έχει σταµατήσει. Να σας πω και κάτι; ∆εν ενδιαφέρει και κανέναν.Τώρα είµαστε στην κρίση,
στην πιο βαθιά.Το ζήτηµα είναι πώς και µε ποιες προτάσεις θα µπορέσουµε να ξεπεράσουµε αυτ το σκ πελο, για να προχωρήσουµε πιο πέρα. Βέβαια η αλήθεια είναι η
εξής: τι ταν έχεις µια χώρα η οποία έχει µ νο υπηρεσίες και ελάχιστη παραγωγή,
δεν βλέπω εγώ, ο απλ ς εργαζ µενος, γιατί εγώ είµαι ένας απλ ς εργαζ µενος- δεν έχω καµία σχέση µε τους οικονοµολ γους και µε λους αυτούς που επαγγέλλονται τις
λύσεις - δεν βλέπω πώς θα ξεπεράσουµε αυτή την κρίση. Πώς θα µπει αυτ το χρήµα,
που σήµερα λείπει. Θα µας το δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Μας είπαν χι. Εγώ, αυτ
κατάλαβα. Ή: “θα σας το δώσουµε µε το σταγον µετρο, ίσα-ίσα για να συντηρείστε”.
Πώς θα πέσει η ανεργία δηλαδή, πώς θα βρει δουλειά ο άνεργος, αυτ ς µε τη µερική
ανεργία, πως πολύ σωστά ακούστηκε αυτή η έκφραση, που συνήθως δεν την χρησιµοποιούµε;
∆εν είναι µερική απασχ ληση, µερική ανεργία είναι.
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Πώς αυτ ς ο άνθρωπος θα έχει χρήµατα να πάει να τα ξοδέψει στην αγορά; Η
Ελλάδα είναι µια αγορά και ένα ∆ηµ σιο. Και απορώ πώς θα βρούµε αυτές τις λύσεις,
ώστε να βρούµε χρήµατα για να κάνουµε εξαγωγές. Το κλασικ κεϋνσιαν µοντέλο
να παράγουµε, να πουλήσουµε και στο διπλαν µας και να υπάρξει µια ανάπτυξη, να
πάµε να δουλέψουµε να πάρουµε χρήµατα, να τα πάρει ο εργαζ µενος να πάει στην
αγορά να ψωνίσει!
∆εν το βλέπω αυτ . Χρειαζ µαστε τοµές, θα έλεγα, και δεν το λέω ειρωνικά αυτή
τη στιγµή, ούτε απ τη µεριά αυτή που ειπώθηκε. Αλλά τοµές που θα είναι υπέρ των
εργαζοµένων, υπέρ της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας µας. Ειδάλλως, νοµίζω τι θα είναι άσχηµα τα ξεµπερδέµατα, που λέµε.
Ευχαριστώ».
Α. Παπαγιαννίδης, Συντονιστής
∆ίνει το λ γο στον κ. Σιώκο.
Σ. Σιώκος, Μέλος ∆.Σ. O.ΜΕ.∆.
«Θα αποφύγω τους πολλούς προλ γους, µως, θέλω να ευχαριστήσω και να εκφράσω την ικανοποίησή µου, γιατί ήµουνα απ αυτούς που, πρωτογενώς συµµετείχαν στην ιδέα του σηµερινού ευρωπαϊκού συνεδρίου. Και να ευχαριστήσω λους
τους εισηγητές.
∆εν είµαστε ευχαριστηµένοι απ την προσέλευση των φυσικών µελών των Κοινωνικών Φορέων. Αλλά εµείς, εδώ, δεν έχουµε στηµένα ακροατήρια. Προτιµώ ένα
αυθεντικ ακροατήριο που συνειδητοποιείται, ευαισθητοποιείται και συµµετέχει,
παρά άλλου είδους ακροατήρια. Βέβαια, εµείς θα επιµείνουµε για να πείσουµε, για
να ενεργοποιήσουµε και τα φυσικά µέλη των Κοινωνικών Εταίρων, να παρίστανται.
∆εύτερον, ευαισθητοποιούµενος απ δύο κινηµατογραφικές ταινίες: Η µία είναι
“Σκοτώνουν τα άλογα ταν γεράσουν” που αφορούσε την κρίση του 1929 και η άλλη ήταν “Το τσεκούρι” του Κώστα Γαβρά, Έλληνα που διαπρέπει στη Γαλλία ως κινηµατογραφιστής, θέλω να πω τι οι παράµετροι του πολιτισµού, της ψυχολογίας
και των φαινοµένων της νεολαίας λείπανε απ τις εισηγήσεις, οι οποίες ήταν προσηλωµένες στην οικονοµία. Και σωστά, γιατί κυριαρχεί.
µως, επειδή πολιτισµ ς δεν είναι µ νον η καλλιτεχνική δηµιουργία, ο νοµικ ς
πολιτισµ ς, παγκ σµια, υπονοµεύεται. Και αν ζούσε ο Παζολίνι, ο Ιταλ ς σκηνοθέτης, θα έλεγε τι είναι ένας κανιβαλισµ ς, πλέον. Και εννοώ την υπον µευση του νοµικού πολιτισµού, που ο πυλώνας του είναι η συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία
αµφισβητείται σε λο τον πλανήτη. O O.ΜΕ.∆. είναι ένας απ τους φορείς, που µε εµπροσθοφυλακή το Σώµα Μεσολαβητών ∆ιαιτητών την υπερασπίζεται, στην Ελλάδα τουλάχιστον, µε σθένος και έχει δώσει θετικά παραδείγµατα στην ελληνική κοινωνία.
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Και µε τη νεολαία, δεν µπορεί να µη συνδέσεις τα φαιν µενα της Ελλάδας και της
Γαλλίας και µε την οικονοµική κρίση. Το επίπεδο σπουδών έχει αναβαθµισθεί και µως, η µεγαλύτερη ανεργία πλήττει τους πτυχιούχους µε εξειδικευµένες γνώσεις. Με
τέτοιες γνώσεις, ένας ταλαντούχος νέος δεν θα αποδώσει στον εργοδ τη πολλαπλάσια; Ναι, λέει, δεν το είχα σκεφτεί και πήρα έναν του Τ.Ε.Ι. ή πήρα έναν του Λυκείου.
Γιατί ο εργοδ της σκέπτεται τι ο πτυχιούχος θα του κοστίσει περισσ τερο. Αυτές οι
στρεβλώσεις, είναι και αυτές ένα δείγµα της δουλειάς µας.
Λείπει ο κος Στουρνάρας, εγώ θα τον χειροκροτήσω, σε ένα θέµα που µε συγκίνησε. Αυτ που είπε για µείωση των εξοπλισµών. Εγώ προέρχοµαι απ το Κίνηµα
της Ειρήνης, το οποίο είχε προηγηθεί του O.ΜΕ.∆. σε σύλληψη, γιατί µπροστά στην
κατάτµηση του Κινήµατος Ειρήνης και των οργανώσεών του, δηµιουργήθηκε ένα
κίνηµα ειρήνης απ τριτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες και πρωτοβάθµιες οργανώσεις
των εργαζοµένων και λειτούργησε στη βάση της οµοφωνίας. Συµφωνήσαµε µε εκπροσώπους της Εµπορικής Ναυτιλίας να κάνουµε µια κοινή εκδήλωση, δι τι οι εχθροπραξίες υπονοµεύουν τη ναυτιλία, υπονοµεύουν τον τουρισµ , υπονοµεύουν
την ανάπτυξη. Ήταν αυτ το εγχείρηµα, το οποίο έφερε εκπροσώπους των Η.Π.Α.,
της Σοβιετικής Ένωσης και του Oργανισµού Ηνωµένων Εθνών, σε ένα τραπέζι, στο
Πολεµικ Μουσείο στην Αθήνα, που συζητήθηκε πώς υπονοµεύεται η ανάπτυξη
απ το στρατιωτικ και βιοµηχανικ σύµπλεγµα του πλανήτη. Εµείς είχαµε σύµβουλο τον Άγγελο Αγγελ πουλο, ένα διαπρεπή οικονοµολ γο της παγκ σµιας κοιν τητας, µέλος του κλαµπ των οικονοµολ γων του O.Η.Ε., ο οποίος είπε κάτι που, µε άλλα λ για, είπε ο κος Στουρνάρας σήµερα: τι ο Πρ εδρος Αϊζενχάουερ, ο βετεράνος
του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου είπε τι ο Πρ εδρος των Ηνωµένων Πολιτειών είναι µηρος της πολεµικής βιοµηχανίας. Έτσι, έβαλε σε σύγκρουση την ανάπτυξη της ειρηνικής βιοµηχανίας και ,τι αυτ σηµαίνει, σαν στρέβλωση στην οικονοµία του
πλανήτη.
Και θέλω, επίσης, να χειροκροτήσω αυτ που είπε ο κος Ροµπ λης: ανάπτυξη, ανάκαµψη, απασχ ληση. σοι διδαχτήκαµε απ τον καθηγητή Ζολώτα, άλλη µια περίπτωση Έλληνα οικονοµολ γου, παγκ σµιας εµβέλειας, ο οποίος έφυγε απ τη
ζωή αφήνοντάς µας το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο είχε τίτλο “Oικονοµική µεγέθυνση µε φθίνουσα κοινωνική ευηµερία”, αντιλαµβαν µαστε τι αυτά που είπε ο
κος Ροµπ λης είναι ακριβώς αυτά που είπε ο καθηγητής Ζολώτας. Είναι µια συνταγή, που σήµερα εποφθαλµιούν οικονοµολ γοι της ανάπτυξης. Και διαφωνώ µε µια
εισήγηση που είπε τι οι τράπεζες σήµερα υλοποιούν κεϋνσιανές πολιτικές. ποιος
ξέρει το new deal και τις αποφάσεις Ρούσβελτ-Κέυνς, θυµάται τι µιλάγανε για την
ασυδοσία, τ τε, των τραπεζών και για καν νες στο παιχνίδι, που σήµερα γίνεται το
αντίθετο.
Αν θέλουµε, πρέπει να πάρουµε διδάγµατα απ την ιστορία, εποµένως, πρέπει,
γιατί και σήµερα ακ µα είναι επίκαιρα. Και δεν είµαστε νοσταλγοί του παρελθ ντος
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µε άγονο τρ πο. Συµφωνώ λοιπ ν και χειροκροτώ εκείνα τα σηµεία και τους κοινούς
τ πους λων των εισηγήσεων και πιστεύω τι έτσι µπορούµε να πάµε µπροστά.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας».
Α. Παπαγιαννίδης, Συντονιστής
«Να παρακαλέσω να συντέµνουµε λιγάκι τις παρεµβάσεις.
Άλλη ερώτηση;»
Χρ. Ιωάννου, Μεσολαβητής - ∆ιαιτητής
«Χρήστος Ιωάννου, είµαι Oικονοµολ γος και είµαι και στο Σώµα Μεσολαβητών ∆ιαιτητών.
Λοιπ ν, η κρίση προσφέρεται για να συζητήσουµε πάρα πολλά πράγµατα. Ένα
κρίσιµο που µας αφορά άµεσα, απ διάφορες πλευρές, απ σα ακούστηκαν το πρωί,
είναι το θέµα των κατώτατων µισθών. Το είδαµε πρώτον απ αυτά που µας παρουσίασε ο Jacques Freyssinet στους πίνακες εκείνους που είχε Γαλλία, Γερµανία, H.Π.A
και Ηνωµένο Βασίλειο και την ανισ τητα των µισθών. Και την αναφορά του τη συγκριτική, το ρ λο γιατί ήταν η ανισ τητα µικρ τερη στη Γαλλία, σε σχέση µε τις άλλες
χώρες, λ γω του κατώτατου µισθού εκεί.
Τώρα, µέσα στην κρίση, ακούµε συχνά και για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες, τι πρέπει να αντιµετωπιστεί, να γίνουν πιο ευέλικτοι οι κατώτατοι µισθοί κλπ.Τα
στοιχεία του Jacques Freyssinet φτάνανε µέχρι το 2005.Αν είχαµε τα στοιχεία µέχρι το
2008, 2009, πριν την κρίση το 2008, και αν παίρναµε και τα γεγον τα πως ακολούθησαν, θα βλέπαµε, θα πρέπει να παίρναµε υπ ψη µας τι και χώρες που δεν είχαν κατώτατους µισθούς πήγανε και υιοθετήσανε κατώτατους µισθούς. Αναφέροµαι, για
παράδειγµα, εκεί στον πίνακα στη Γερµανία. Συµφωνήσανε εργοδ τες και συνδικάτα
και συντηρητική Κυβέρνηση τι, λ γω των µεταναστών, της άτυπης εργασίας, ευελιξίας κλπ. χρειάζεται και εισαγάγανε κατώτατους µισθούς, σε κλάδους που δεν είχαν
κατώτατους µισθούς, πως π.χ. στις κατασκευές.Το ίδιο συνέβη ακ µη και στις Ηνωµένες Πολιτείες, προ της εκλογής του Oµπάµα. Oικονοµολ γοι µεγάλοι, διάσηµοι, νοµπελίστες κλπ. δηµιούργησαν κίνηµα υπεράσπισης και αύξησης των κατώτατων µισθών, αυτών που υπάρχουν στις Ηνωµένες Πολιτείες και οι οποίοι ήταν επί σειρά ετών στάσιµοι. Και το πέτυχαν.
Ακ µη και σε χώρες που δεν έχουν θεσµικά κατώτατους µισθούς, Σουηδία π.χ.,
που αντιµετωπίσανε προβλήµατα µε αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για εργάτες απ τη Βαλτική, πρ σφατα, εργοδ τες και συντηρητική Κυβέρνηση και συνδικάτα, συζητάνε αυτ τον καιρ , νοµοθετούνε, για να υιοθετήσει η Κυβέρνηση, να γίνει ν µος, να έχουν κατώτατους µισθούς.
Η υποστήριξη των κατώτατων µισθών µέσα στην κρίση είναι η λύση του προβλήµατος και χι το πρ βληµα. Μας το έχει πει ο Κέυνς µε ολ κληρο κεφάλαιο στη Γενι-
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κή Θεωρία του, ταν “βγήκε νικητής” απ τη σύγκρουση τη θεωρητική και την πολιτική µε το Υπουργείο Oικονοµικών, για την αντιµετώπιση της προηγούµενης µεγάλης
κρίσης.Τώρα, τι µας αφορά εµάς λο αυτ . Είναι ακριβώς το θέµα που µας αφορά και
σαν O.ΜΕ.∆., και αφορά και εσάς τους κοινωνικούς εταίρους/συνοµιλητές, πως θέλετε πείτε το, σε αυτή την κρίση και τη διαπραγµάτευση.
Είναι το θέµα που ετέθη, τι θα γίνει τώρα µε την Εθνική Γενική Σ.Σ.Ε. Και είναι το
θέµα που τίθεται πολλές φορές ταν κοιτάµε τα νούµερα ακ µα και σε εκθέσεις της
Γ.Σ.Ε.Ε., που γίνεται συζήτηση µε βάση ένα δείκτη, µια στατιστική σύγκριση που θεωρείται τι δείχνει την ανισ τητα των µισθών. Ποια είναι η σχέση του µέσου µισθού
µε τον κατώτατο µισθ .
Και εµείς ως Μεσολάβηση και ∆ιαιτησία έχουµε ένα πρ βληµα, το οποίο πρέπει
να το κατανοήσουµε, να το αναγνωρίσουµε και πρέπει να το λύσουµε. Ιδιαίτερα τώρα στην κρίση, δεν πρέπει να “κάψουµε”, να καταργήσουµε τον κατώτατο µισθ , πρέπει να τον στηρίξουµε. Αλλά πρέπει να αντιµετωπίσουµε και µια στρέβλωση, στην οποία συµµετέχουµε σε ένα βαθµ και εµείς σαν O.ΜΕ.∆. ή σαν Μεσολαβητές ∆ιαιτητές, που διαµορφώνουν τη µισθολογική διάρθρωση και την εξέλιξη των µισθών µεταξύ κλάδων, επαγγελµάτων, ειδικοτήτων, επιχειρήσεων. Ποια είναι αυτή η στρέβλωση;
ταν συµφωνείς µια αύξηση, ας πούµε 10% για να είναι καθαρ , στο µισθ των
700,00 ευρώ, δεν σηµαίνει τι είναι ορθολογικά, κοινωνικά δίκαιο κλπ. αυτή η ίδια αύξηση, η αύξηση του 10% “να περάσει” και στο µισθ των 2.100 ευρώ. Ωστ σο, είναι ένα φαιν µενο που, σε µεγάλο βαθµ , συµβαίνει τα τελευταία χρ νια στο σύστηµα των
διαπραγµατεύσεων, στην Ελλάδα. Κι ακ µη περισσ τερο γίνεται στρέβλωση ταν το
ποσοστ αύξησης της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν µεταφέρεται αυτούσιο ως ποσοστ αύξησης σε
υψηλ τερους κλαδικούς, επαγγελµατικούς, επιχειρησιακούς µισθούς, αλλά και αυτ
το ποσοστ αύξησης προσαυξάνεται περαιτέρω.
Για αυτούς που το κάνουν ελεύθερα, συνάπτοντας οικειοθελώς Σ.Σ.Ε., δικαίωµά
τους, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ή δεν έχουν αίσθηση του τι µισθούς διαπραγµατεύονται και το τι µισθολογικ κ στος και το τι µισθολογική διάρθρωση διαµορφώνουν.
Για εµάς, µως, που παρεµβαίνουµε στη διαµ ρφωση των µισθών, ως “τρίτο µέρος”
είναι ένα θέµα. Αυτ το φαιν µενο, αυτή η συµπεριφορά παράγει ένα στατιστικ παράδοξο, που το βλέπουµε στις συγκρίσεις που κοιτάµε τα στοιχεία της διάρθρωσης
των µισθών και εµφανίζεται ως σηµείο κριτικής το τι “µα ανοίγει, διευρύνεται η σχέση του κατώτατου µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. απ το µέσο καταβαλλ µενο µισθ στην οικονοµία”.
Μα και βέβαια “ανοίγει”, γίνεται δηλαδή περισσ τερο άνιση, η σχέση του κατώτατου µισθού µε το µέσο µισθ , δι τι αν “δίνεις” στον κατώτατο µισθ µια αύξηση
Χ%, π.χ. 10% πως προανέφερα, για παράδειγµα, και τη “δίνεις” ως αύξηση Χ%, εν
προκειµένω 10% και σε λους τους άλλους µισθούς κλάδων, επαγγελµάτων, επιχειρήσεων, φυσικ είναι να ”ανοίγει” η σχέση και η ψαλίδα θα ανοίγει και η “ανισ τητα”
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µεταξύ κατώτατου µισθού και µέσου καταβαλλ µενου µισθού θα διευρύνεται. Πρέπει, τουλάχιστον, να υπάρχει συναίσθηση και αίσθηση του τι ακριβώς γίνεται µε τη µισθολογική διάρθρωση. Η σχέση κατώτατου και µέσου µισθού µπορεί να κυµαίνεται,
να αυξάνεται ή να µειώνεται, ανάλογα µε διάφορους παράγοντες, π.χ. παραγωγικ τητα, κλάδος, συνθήκες στην αγορά εργασίας, διαπραγµατευτική ισχύ, αλλά λαµβανοµένων λων αυτών υπ ψη ένα “τρίτο µέρος” ο Μεσολαβητής και κυρίως ο ∆ιαιτητής, πως και τα µέρη της διαπραγµάτρευσης, πρέπει να έχουν αίσθηση και αυτής της
πλευράς, σε σχέση µε τη µεταφορά του ποσοστού των αυξήσεων, προσαυξηµένου –
που είναι ο καν νας – ή αυτούσιου, που αφορούν τον κατώτατο µισθ στους λοιπούς
κλαδικούς, επαγγελµατικούς, επιχειρησιακούς µισθούς.
Σε αυτήν εδώ την κρίση, επειδή είναι µια βαθειά και ιστορική κρίση, αυτ το θέµα
θα πρέπει να αντιµετωπιστεί καθαρά, ρητά. ∆εν είναι κάτι πρωτ τυπο και δεν θα το
ανακαλύψετε για πρώτη φορά αν, εσείς οι κοινωνικοί εταίροι και οι πρωτογενώς διαπραγµατευ µενοι για τους µισθούς, το κάνετε. Είναι αυτά που λέω ερώτηση αλλά και
“Πρ ταση Μεσολαβητή”, πως λέµε στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, αλλά είναι και ερώτηση και πρ ταση προς τους κοινωνικούς εταίρους αυτή η
τοποθέτηση που κάνω.
Σε άλλα, ανεπτυγµένα συστήµατα συλλογικών διαπραγµατεύσεων, τα ζητήµατα
αυτά είναι λυµένα. ∆εν µιλώ για τη Σκανδιναβία και την Κεντρική Ευρώπη. Αλλά και
για τη Ν τια Ευρώπη. Αν το κάνετε, για παράδειγµα, πως το κάνουν οι Ισπανοί, δηλαδή οι Κοµισι νες Oµπρέρας και U.G.T. και οι εργοδ τες και αυτοί απ τις µεγάλες
επιχειρήσεις και αυτοί απ τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, λες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάνουν συλλογική σύµβαση, εθνική συµφωνία, και λένε, δίνοντας κατευθύνσεις στα µέλη τους “αυτά τα ποσοστά αυξήσεων για τους κατώτατους και κάτι άλλο λιγ τερη αύξηση για τους ανώτερους µισθούς”.Το λένε ρητά. ∆εν δεσµεύουν
νοµικά τα µέλη τους, αλλά το λένε ρητά, καθαρά, δεν το αφήνουν στον αέρα ασαφές
και έχουν αποτελέσµατα µε τον συντονισµ των συλλογικών διαπραγµατεύσεων.Αυτ είναι κρίσιµο σε περίοδο ανάπτυξης και κρισιµ τερο σε περίοδο οικονοµικής κρίσης και ύφεσης.
Θα πρ τεινα, λοιπ ν, οι κοινωνικοί εταίροι να το εξετάσουν και αν θέλουν να µπορούν να το πούνε κι εδώ, για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, προβλέποντας και
ρυθµίζοντας πράγµατα. Ή για να συνεχίσω την πρ τασή µου, να κάνουν οι κοινωνικοί εταίροι/ ανταγωνιστές της Ελλάδας αυτ που ήδη κάνουν οι Ιταλοί, συνδικάτα
και εργοδοτικές ενώσεις σε εθνικ επίπεδο. Εµείς εδώ συζητάµε ακ µα, µε βάση ποιον πληθωρισµ θα συζητήσουµε για τις αυξήσεις. Πρακτικά µιλάω, απ εµπειρίες
που έχουµε κάθε µέρα. Oι Ιταλοί, προ µηνών και προ ηµερών, εκάθησαν και συµφωνήσανε µε βάση ποιον πληθωρισµ , ποιον δείκτη πληθωρισµού θα συζητάνε για τις
αυξήσεις των κατώτατων µισθών. Τον ευρωπαϊκ , τον εθνικ , τον εναρµονισµένο εθνικ ; Και κατέληξαν στο τι, για λ γους ανταγωνιστικ τητας, πρέπει να λαµβάνουν
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υπ ψη τον πληθωρισµ της ευρωζώνης, στην οποία ανήκουν και ανταγωνίζονται. Είναι µια διευθέτηση για να µην υπάρχει µικρ η µεγάλο χάος, αλλά και µια διευθέτηση
που δηµιουργεί ευκαιρίες για ευελιξία σε επίπεδο κλάδων, περιοχών επιχειρήσεων,
κλπ.
Αυτά είναι θέµατα που θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί, κατανοηθεί και λυθεί απ
ετών και δεν µπορεί να τα επιβάλει κανείς, αν και ποτέ δεν ξέρεις τι µπορεί να συµβεί
σε ένα σύστηµα διαπραγµατεύσεων και διαµ ρφωσης των µισθών, που είναι κατ’ εξοχήν «νοµικοδιοικητικ » και ως τέτοιο ρυθµίζει κατ’ εξοχήν οικονοµικοκοινωνικά
ζητήµατα της διαµ ρφωσης των µισθών. Και να µη µείνουµε στο στοιχειώδες, τουλάχιστον για την υποστήριξη των κατώτατων µισθών στην κρίση, σε αυτή την κρίση που
αφορά απ τι φαίνεται και το σύστηµα διαµ ρφωσης των µισθών και εµάς, ως “τρίτο µέρος”. Και αυτ είναι ένα µικρ θέµα της τρέχουσας κρίσης.
Για να τελειώσω, εδώ επιτρέψτε µου να σηµειώσω τι το µεγαλύτερο θέµα είναι τι αυτοί οι κατώτατοι µισθοί, ποιοι είναι και σοι είναι, και σο θα γίνουν, για να υποστηριχθούν τα επ µενα χρ νια, πρέπει εµείς να απαντήσουµε σε ένα µεγάλο ερώτηµα. Για το τι παράγουµε. Και αυτή είναι η ουσία του κοινωνικού διαλ γου που θα έπρεπε και πρέπει να γίνει, ώστε να µπορούν να καταβάλλονται κατώτατοι µισθοί και
υψηλ τεροι κλαδικοί, επαγγελµατικοί και επιχειρησιακοί µισθοί. Και τα άλλα θέµατα που ανέφερα θα ήταν ήσσονος σηµασίας, που θα έπρεπε να είχαν λυθεί πριν την
κρίση.
Ευχαριστώ».
Μ. Νττσικα, Μεσολαβητής - ∆ιαιτητής
«Ντ τσικα Μαρία, είµαι ∆ικηγ ρος και είµαι και εγώ Μεσολαβητής - ∆ιαιτητής
στον O.ΜΕ.∆., και έχω δύο σκέψεις να καταθέσω και ένα ερώτηµα σε συνέχεια αυτών
που είπε ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Ιωάννου.
Η εικ να των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, την οποία παρατηρώ απ το 1991,
που λειτουργούµε στον O.ΜΕ.∆., µέχρι τώρα, την καλή εποχή της µη κρίσης και την
κακή εποχή της κρίσης τώρα, δεν έχει καµιά ποιοτική διαφορά, σε σχέση µε τους τρ πους που τα µέρη διατυπώνουν τις προτάσεις τους στην διαδικασία µεσολάβησης και
διαιτησίας.
Η µεν εργατική πλευρά κάνει σκέψεις σε συνάρτηση µε το ποιες είναι οι οικονοµικές ανάγκες, σπανίως εστιασµένες στο ποιες είναι οι δυνατ τητες του συγκεκριµένου
οικονοµικού περιβάλλοντος. Η δε εργοδοτική πλευρά είναι διαρκώς µάλλον αρνητική και χι κατά καν να. Πάντοτε, ουδέποτε λαµβάνει πρωτοβουλία στην διαδικασία
της συλλογικής διαπραγµάτευσης και δηλώνει µια προσδοκία τι, σο καθυστερεί η
εξέλιξη της συλλογικής διαπραγµάτευσης, καλώς έχουν τα πράγµατα. Με αυτή την
κατάσταση, ο µεσολαβητής ή ο διαιτητής βρίσκεται πάντοτε σε εξαιρετικά δύσκολη
θέση δι τι χωρίς δεδοµένα δεν µπορεί καθ λου να σκεφτεί. Η δε λογική των κατωτά-

99

esot_tel_omed_tt

31-01-11

15:54

™ÂÏ›‰·100

Σ TPOΓΓYΛO T PAΠEZI
των µισθών, τ σο της εθνικής γενικής, σο και αυτών που προκύπτουν απ τις λοιπές
συλλογικές συµβάσεις, είναι τυπική και, κυρίως στις οµοιοεπαγγελµατικές, οι κατώτατοι συζητούνται µε έναν απολύτως ατεκµηρίωτο τρ πο.
Εποµένως, η σκέψη την οποία κάνατε τώρα και ο τρ πος µε τον οποίο θα περιµένατε µε αξιοπιστία και σοβαρ τητα, ταν χρειαστεί, να προσέλθουν τα µέρη στον
O.ΜΕ.∆., να υπάρχει ευθυκρισία εκ µέρους του Μεσολαβητή-∆ιαιτητή, προϋποθέτει
τι έξω απ τη διαδικασία της µεσολάβησης τα µέρη έχουν διαµορφώσει συγκροτηµένες προτάσεις µε συγκεκριµένη τεκµηρίωση.Τέτοιο πράγµα δεν υπάρχει. Και επειδή αυτ δεν υπάρχει, λειτουργούµε διαισθητικά, και παρασυρ µεθα, δι τι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να σταθεί κανείς παρά στα ποσοστά της εθνικής γενικής, τα οποία, ενίοτε, προσπαθούν οι µεσολαβητές διαιτητές να τα σκεφτούν, κατά π σο ανταποκρίνονται ή χι µε τα δεδοµένα της συγκεκριµένης συλλογικής διαπραγµάτευσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Καλούνται, κατά τη γνώµη µου εδώ, και θα ήθελα τη σκέψη σας, οι Κοινωνικοί Συνοµιλητές να δηµιουργήσουν εκείνο το πλαίσιο, το οποίο θα δώσει σοβαρ τητα και αξιοπιστία στις δικές τους διαπραγµατεύσεις, για να είναι σε θέση να λειτουργήσουν αντίστοιχα και οι µεσολαβητές διαιτητές.
Ευχαριστώ».
Μ. Iωαννίδου, Μέλος ∆.Σ. O.ΜΕ.∆.
«Λέγοµαι Μίκα Ιωαννίδου και έχω την τιµή να εκπροσωπώ στο ∆ιοικητικ Συµβούλιο του Oργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας την Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου.
Πρώτα απ λα να ευχαριστήσω και εγώ απ πλευράς µου για τις πολύ εµπεριστατωµένες παρεµβάσεις και βέβαια να εκφράσω την ικανοποίησή µου και µε την ιδι τητά µου ως µέλους της Eπιτροπής Eκπαίδευσης του O.ME.∆. γιατί η πρ τασή
µας για το θέµα του Συνεδρίου ήταν επιτυχής. Eίδα, λοιπ ν, µε πολλή χαρά τι, πραγµατικά, η απ φαση να πραγµατοποιηθεί αυτή η εκδήλωση άξιζε τον κ πο, γιατί εδώ
έγινε µια ευρύτατη ανταλλαγή απ ψεων. Και νοµίζω τι θα αδικούσαµε και τη σηµερινή συνάντηση, αν δεν λέγαµε τι οι Κοινωνικοί Εταίροι έχουν δώσει σαφή δείγµατα γραφής, µέχρι σήµερα. Και το λέω αυτ γιατί εδώ είναι ένα βήµα κοινωνικού διαλ γου, στον οποίο µετέχει ο Oργανισµ ς Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, µέσα απ τις
διαδικασίες για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Ήδη άκουσα µε πολλή χαρά εδώ, πως και κάθε φορά που εγώ µετέχω σε κοινωνικ διάλογο, τι υπάρχουν σηµεία συγκλίσεων. ∆εύτερον, υπάρχει πλούτος στις
Eθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Eργασίας και, εποµένως, αυτ µπορεί να µεταφερθεί και στις συµβάσεις που υπογράφονται στον Oργανισµ , που υπάρχουν
µια σειρά απ θεσµικές παρεµβάσεις, οι οποίες οφείλονται σε πρωτοβουλίες και των
εργοδοτών και των εργαζοµένων. Θυµίζω συµφωνίες στις τηλεργασίες, θυµίζω γονι-
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κές άδειες, θυµίζω προστασία µητρ τητας. Μια σειρά απ παρεµβάσεις κοινωνικές,
οι οποίες δίνουν σαφώς, δείγµα γραφής της προ δου που έχει επιτευχθεί.
Εγώ νοµίζω τι ήταν πάρα πολύ σηµαντική η σηµερινή µας εκδήλωση, γιατί πιστεύω τι, έχοντας µπροστά µας τεράστιες προκλήσεις αλλά και τεράστιους κινδύνους, θα πρέπει να επωφεληθούµε απ αυτ που ελέχθη ήδη και απ τους εκπροσώπους των Εµπ ρων και των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων. Aλλά και απ τον
κ. Ροµπ λη ετέθη πολύ καθαρά: “µήπως ήρθε η ώρα να κάνουµε µια σύγκλιση απ ψεων;”. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, να απαιτήσουµε πλέον ορισµένες απ τις
παθογένειες που δηµιουργούν ασφυκτικές δεσµεύσεις στην αγορά, ασφυκτικές δεσµεύσεις στις επιχειρήσεις και στους εργαζ µενους, να απαλειφθούν αµέσως, λαµβάνοντας µως υπ ψη τι και εµείς µπορούµε να συνεισφέρουµε µε ένα τρ πο πολύ
συγκεκριµένο. O O.ME.∆. υπήρξε ένα φωτειν παράδειγµα. Φέρνω ένα µικρ παράδειγµα, είναι και µια ερώτηση στον κ.Αρµενάκη. Πώς κατάφερε το εµπ ριο και δη
το λιανικ , παρά το γεγον ς του τι υπήρξαν πολύ χαµηλοί τζίροι αυτ τον καιρ , να
κρατήσει τις θέσεις εργασίας. Έχει ήδη µισο-απαντηθεί αυτ , που σηµαίνει τι λύσεις βρίσκονται, λύσεις υπάρχουν. Είναι λύσεις, οι οποίες δεν είναι ακραίες και δεν
θα δηµιουργήσουν εκρηκτικά µείγµατα. Απ την άλλη µεριά, χρειάζονται θάρρος
και συναίνεση. Και βέβαια ένα Κράτος απ το οποίο, πλέον, πρέπει να απαιτούµε
και χι να υποµένουµε. ∆ι τι δυστυχώς, αυτ αποτελεί την κύρια τροχοπέδη και χι
ο Iδιωτικ ς Tοµέας.
Ευχαριστώ».
Α. Παπαγιαννίδης, Συντονιστής
∆ίνει το λ γο στο πάνελ των συνοµιλητών.
∆. Αρµενάκης, Εκπρσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.
«Θα ήθελα να ξεκινήσω απ µια κουβέντα που είπατε εσείς κύριε Παπαγιαννίδη,
τι θα πρέπει να είµεθα προσεκτικοί ταν αναφερ µεθα σε θέµατα, τα οποία έχουν άµεση κοινωνική επίπτωση. Και αναφερ µαστε στην ανεργία. Και θα πω τι επειδή οι
σπουδές µου είναι µαθηµατικά, τα νούµερα τα σέβοµαι και δεν τα πετάω έτσι.Το λέω
αυτ δεδοµένου τι είναι αδιαν ητο απ τη µια στιγµή να βγαίνει η αρµ δια υπηρεσία και να λέει τι η ανεργία είναι 9,3% και την άλλη στιγµή να γράφουν οι εφηµερίδες 20%. Και βέβαια, θα πρέπει να σταθώ και να πω τι δεν αµφισβητώ ούτε το ένα
ούτε το άλλο. Αλλά, ας εξετάσουµε πώς απ το 9 πήγαµε στο 20%. Μήπως η κατά
συρροήν εγγραφή στις λίστες των ανέργων τις τελευταίες µέρες, ανθρώπων άεργων
για µια ζωή, για να πάνε να πάρουν το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης είναι η αιτία;
Λέω, µήπως, διερωτώµαι. Ας το εξετάσουµε και ας είµαστε προσεκτικοί ταν αναφερ µεθα σε νούµερα.
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Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνεργάτη απ την O.Ι.Υ.Ε.: άκουσα καλά; είπατε αυτ ς που θα νικήσει; Χρησιµοποιήσατε τη λέξη αυτ ς που θα νικήσει; Σωστά, ωραία.
Ακριβώς αυτ πρέπει να φύγει απ το µυαλ µας. Ήµουν σαφής ταν είπα τι το εµείς πρέπει να αντικαταστήσει το εγώ. Αν δεν τα δούµε τα πράγµατα απ την κοινή
πλευρά τους, τ τε δεν θα κερδίσουµε και απ αυτή την κρίση. Γιατί η κρίση γεννά ευκαιρία.
Κυρία Ιωαννίδου, σωστά το αντιµετωπίζετε το θέµα, το γνωρίζετε πολύ καλά τι
µας έχει ιδιαίτερα προβληµατίσει. Και θα αναφερθώ εδώ σε ένα γεγον ς που συµβαίνει στη δική µας τη µεγάλη κλαδική σύµβαση, την κλαδική σύµβαση του εµπορίου, που είναι απ τις µεγαλύτερες, ίσως και η µεγαλύτερη.Το 1999 η διαφορά του κατωτάτου της κλαδικής του εµπορίου, απ τον κατώτατο µισθ της Eθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Eργασίας ήταν 13,7%.Το 2008 η διαφορά εκτινάχθηκε στο 22
και κάτι τοις εκατ . Γεννάται λοιπ ν το ερώτηµα και νοµίζω τι απαντώ και στην κυρία Ντ τσικα.Υπάρχουν αποφάσεις του O.ΜΕ.∆., που στις κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές, οι µισθοί ήταν κατώτεροι της Eθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης;
Υπάρχουν, µάλιστα. Γιατί, δυστυχώς, εµείς π.χ. στο εµπ ριο, και τα νούµερα το λένε,
δεν το έχουµε δει ποτέ. Και είναι το παράπονο πάρα πολλών, επιτρέψτε µου τη λέξη,
“συντεχνιών” αυτ . Είτε απ τη µεριά της βιοµηχανίας, είτε απ τη µεριά του εµπορίου.
∆ηλαδή στην παραγωγή πολλές φορές, παράδειγµα η κλωστοϋφαντουργία, δεν έχουν νιώσει αυτ , που θα έπρεπε να νιώσουν».
∆. Γράβαρης, Εισηγητής
«πως οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις αποτελούν κατάκτηση για την
ελληνική κοινωνία, το ίδιο ισχύει και για το αποτέλεσµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, τις συλλογικές συµβάσεις (εθνική, κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές).
Η τάση βέβαια, διεθνώς, είναι αντίθετη, αφού προκρίνει, επικαλούµενη µιαν άλλη ελευθερία, την υπερίσχυση των ατοµικών συµβάσεων. Μοιάζει, δηλαδή, σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη να ισχύει το εξής: “Οι εργαζ µενοι δεν είναι αρκετά φτωχοί ώστε να αναγκαστούν να εργασθούν υπ οποιουσδήποτε ρους και οι εργοδ τες
δεν είναι αρκετά πλούσιοι ώστε να δηµιουργήσουν επενδύσεις και θέσεις απασχ λησης”.
Αυτή η διεθνής τάση που επικρατεί σήµερα έχει πολλές πιθαν τητες να ισχύσει
και στην Ελλάδα, εάν δεν ληφθούν υπ ψη και οι ιδιαιτερ τητες που χαρακτηρίζουν
την ελληνική οικονοµία, η ύπαρξη δηλαδή µιας πληθώρας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, για τις οποίες η αλ γιστη αύξηση του µισθολογικού και µη µισθολογικού κ στους τις οδηγεί σε χειρ τερη θέση σε σύγκριση µε τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ στη συγκυρία της κρίσης κάτι παρ µοιο µπορεί να τις οδηγήσει και σε οριστικ “κλείσιµο”.
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Εποµένως, αυτ που πρέπει κατ’ αρχήν και πρώτα απ’ λα να διαφυλαχθεί δεν είναι το προϊ ν των συλλογικών συµβάσεων αλλά οι ίδιες οι συλλογικές συµβάσεις και
η ελευθερία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων».
Α. Παπαγιαννίδης, Συντονιστής
«Άλλος που θα ήθελε να παρέµβει;»
Χρ.Τριανταφύλλου, Σύνεδρος
«Ένα λεπτ θα σας απασχολήσω. Εγώ πιστεύω τι η κρίση δίνει τη δυνατ τητα,
τουλάχιστον, να γίνουµε µεταξύ µας, στις σχέσεις µας, ειλικρινείς. Να είναι ειλικρινείς
οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι οργανώσεις των εργαζοµένων. Να γίνουµε ρεαλιστές. Να δούµε την προοπτική τι µπορούµε να κάνουµε και θα πρέπει να µας διδάξει
αυτή η κρίση τι οι πολιτικές δεν µπορούν, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να είναι ίδιες για λα τα κράτη-µέλη.
Υπάρχουν ιδιαιτερ τητες εθνικές, υπάρχουν νοοτροπίες και δεσµεύσεις χρ νων,
οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεραστούν ή να λυθούν άµεσα. Θα πρέπει,
λοιπ ν, να προχωρήσουµε και να διεκδικήσουµε, αν θέλετε και απ την Ευρωπαϊκή
Ένωση, να έχουµε εµείς ένα σχέδιο εξ δου απ την κρίση αυτή, αλλά το οποίο θα είναι αποτέλεσµα εν ς διαλ γου ειλικρινούς απ λα τα επίπεδα των παραγωγικών τάξεων και των πολιτικών κοµµάτων και της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ».
Σ. Ροµπλης, Εισηγητής
«Αναφορικά µε το θέµα που έθεσε ο συνάδελφος απ τους Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, φαίνεται τι στον συνδικαλιστικ , πολιτικ και επιστηµονικ κ σµο, έχουν
στοιχειοθετηθεί δύο διαφορετικές απ ψεις για το πώς θα βγούµε απ την οικονοµική
κρίση και την ύφεση.
Η µια άποψη υποστηρίζει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη λιτ τητα για τη σταδιακή ανάκαµψη. Και η άλλη άποψη υποστηρίζει την αναδιανοµή του εισοδήµατος
και τους νέους ρους και τις στρατηγικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Σε ,τι αφορά το ερώτηµα για την αναδιανοµή που έθεσε ο Χρήστος Τριανταφύλλου. Η Ελλάδα είναι µια χώρα µοντέλου ανισοκατανοµής του εισοδήµατος.Το φορολογικ σύστηµα και το κοινωνικ κράτος στην Ελλάδα, αντί να αµβλύνουν την αρχική ανισοκατανοµή των π ρων, ενισχύουν ακ µη περισσ τερο την ανισοκατανοµή
τους. Εποµένως, υπάρχει πραγµατικά ένα κεντρικ πρ βληµα έντονης ανισοκατανοµής του εισοδήµατος στην Ελλάδα.
Στο επ µενο ερώτηµα συµφωνώ απολύτως µε λο τον προβληµατισµ του Χρήστου Ιωάννου για τον κατώτερο µισθ . Πιστεύω τι στην περίοδο της οικονοµικής
κρίσης και ύφεσης, για λ γους µακροοικονοµικούς και κοινωνικούς, ο κατώτερος µισθ ς είναι αδιαµφισβήτητος».
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Χρ. Ιωάννου, Μεσολαβητής - ∆ιαιτητής
«Ναι, λέω τι στην Ισπανία έχουν. Βέβαια διαφωνούν, τα βρίσκουν, διαφωνούν
ξανά. Τώρα έχουν διαφωνίες, λ γω κρίσης. Αλλά δίνουν ένα µπούσουλα, µια κατεύθυνση για διαπραγµάτευση. ∆εν είναι δεσµευτικ , υποχρεωτικ .
Αλλά εδώ έχουµε µια κατάσταση που θέλει συζήτηση».
Σ. Ροµπλης, Εισηγητής
«Εποµένως αυτ είναι το ερώτηµα. Θα γίνει διαπραγµάτευση, θα αποφασιστεί
,τι αποφασιστεί και µετά πως τα δύο µέρη θα πουν τι αυτ που αποφάσισαν δεν το
αντιµετωπίζουν απ κοινού; ∆εν νοµίζω. Αυτ που αντιλαµβάνοµαι απ τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, κυρίως απ την εργοδοτική πλευρά, είναι η βούληση
που εκφράζεται απ τους επιχειρηµατίες των κλάδων, να µην υπερβεί κάποια επίπεδα σε θεσµικά και µισθολογικά θέµατα η Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας,
τα οποία θα έδιναν ένα συσχετισµ διαπραγµατευτικής δύναµης στα συνδικάτα σε
κλαδικ επίπεδο.
Το διακύβευµα στη συλλογική διαπραγµάτευση µως, δεν είναι µ νον οι αυξήσεις
των κατωτάτων µισθών, είναι και τα θεσµικά θέµατα. Απ την άποψη αυτή η
Ε.Γ.Σ.Ε.Ε., τουλάχιστον επικοινωνιακά, αδικείται, µε την έννοια τι ταν ολοκληρώνεται η συλλογική διαπραγµάτευση µετά απ τρεις ή τέσσερις µήνες, αυτ το οποίο
προβάλλεται ως αντικείµεν της είναι οι µισθολογικές αυξήσεις, περιθωριοποιώντας
τις αποφάσεις στα θεσµικά θέµατα.
Ευχαριστώ».
Α. Παπαγιαννίδης, Συντονιστής
«Άλλο σχ λιο;»
J. Freyssinet, Εισηγητής
«Ίσως. Μ νο για να απαντήσω στο ερώτηµα που τέθηκε για τον κατώτατο µισθ ή
την παρέµβαση καλύτερα. Θα ήθελα να πω τι αποτελεί ένα «ντοσιέ», που έγινε εξαιρετικά πολύπλοκο, υπ το πρίσµα της παγκ σµιας σύγκρισης. Θα απαντήσω µε τον
πιο απλ τρ πο, µ νο και µ νο για να προσελκύσω την προσοχή πάνω στη δυσκολία
που αυτ θέτει, χωρίς να πάρω χρ νο για να αναπτύξω πλήρως την απάντηση.
Πρώτον, για να αντιληφθούµε τι αυτ ς ο κατώτατος µισθ ς διαδραµατίζει έναν
εντελώς διαφορετικ ρ λο σε περίοδο που προσεγγίζει την πλήρη απασχ ληση και σε
περίοδο τεράστιας ανεργίας: Εάν είµαστε κοντά στην περίοδο πλήρους απασχ λησης, η αύξηση του κατώτατου µισθού σηµαίνει τι επιταχύνεται η αναδιάρθρωση, περιορίζοντας τις λιγ τερο παραγωγικές επιχειρήσεις και ευνοώντας την µετατ πιση
των εργαζοµένων προς περισσ τερο παραγωγικές επιχειρήσεις. Αυτ είναι εντελώς
διαφορετικ , κατά την περίοδο τεράστιας ανεργίας, κατά την οποία ο κατώτατος µι-
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σθ ς αποτελεί µια εγγύηση εισοδήµατος. Άρα, αποτελεί ένα µέτρο µε κοινωνική σηµασία. Προφανώς, πρέπει να τίθεται πάντα το ζήτηµα του υπολογισµού του, γιατί µια
αύξηση του κατώτατου µισθού που δεν έχει υπολογισθεί ορθά, µπορεί να επιταχύνει
την καταστροφή της απασχ λησης στις λιγ τερο παραγωγικές επιχειρήσεις. Άρα,
λοιπ ν, οι ροι του προβλήµατος αλλάζουν πολύ.
∆εύτερον, υπάρχει µια µεγάλη διαφορά ανάµεσα στο κατώτατο ωροµίσθιο και
στον κατώτατο µηνιαίο µισθ . Θα αναφέρω το παράδειγµα της Γαλλίας, γιατί γνωρίζω περισσ τερο τα πράγµατα στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει απ παράδοση το κατώτατο
ωροµίσθιο. ∆εν θέτει κανένα πρ βληµα. ∆ηµιουργήθηκε σε µια εποχή, που λα τα ανδρικά επαγγέλµατα είχαν καθεστώς πλήρους απασχ λησης. Ήταν η εποχή που ο άνδρας “κουβαλούσε τα αγαθά στο σπίτι”, έτσι κανείς εκείνη την εποχή δεν έθετε αυτ
το πρ βληµα. Σήµερα αντιλαµβαν µαστε τι η κατάσταση έχει αλλάξει εντελώς. Απ
τη µια πλευρά εξαιτίας της αύξησης της µερικής απασχ λησης και ακ µα περισσ τερο εξαιτίας της αύξησης της πρ σκαιρης απασχ λησης, που διαρκεί µερικές εβδοµάδες ή µερικούς µήνες το χρ νο. Άρα, ταν παρατηρούµε τις ανισ τητες του µισθού στη
Γαλλία, η βασική αιτία της ανισ τητας και του κατώτατου ορίου των µισθωτών εισοδηµάτων, δεν είναι κατά κανένα τρ πο το ωράριο, είναι η µερική απασχ ληση και ο
χρ νος της διακοπής της εργασίας. µως, ο κατώτατος µισθ ς δεν προστατεύει καθ λου, εάν έχει τη µορφή του ωροµίσθιου, για να µην ξεπερασθεί το ριο του κατώτατου µισθού. Άρα θα πρέπει να στραφούµε προς ένα κατώτατο µισθ , µηνιαίας µορφής.
Άλλη δυσκολία: γενικ ς/δια-επαγγελµατικ ς µισθ ς ή κατώτατος κλαδικ ς µισθ ς; Η Γερµανία εισήγαγε κατώτατους κλαδικούς µισθούς που διαφοροποιούνται
ανά κλάδο, ταν, βεβαίως, οι συλλογικές συµβάσεις µπορούσαν να τον επιβάλλουν µε
διαπραγµατεύσεις.
Στις Η.Π.Α., στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη Γαλλία ο κατώτατος µισθ ς είναι γενικ ς,
δηλαδή, δια-επαγγελµατικ ς που δεν έχει τις ίδιες οικονοµικές επιπτώσεις. Κατώτατος µισθ ς µε ν µο ή µε συλλογικές διαπραγµατεύσεις; Για πολύ καιρ οι Σκανδιναβικές και οι Γερµανικές χώρες ήταν εχθρικές προς τον κατώτατο µισθ .Τα συνδικάτα
ήταν εχθρικά προς τον κατώτατο µισθ , γιατί υποστήριζαν τι: “εµείς διαπραγµατευ µαστε τους µισθούς, εάν υπάρξει ένας γενικ ς κατώτατος µισθ ς, τ τε χάνουµε”.
Τώρα αλλάζουν θέσεις. Στη Γερµανία η µείωση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων
έχει ως αποτέλεσµα οι µισθωτοί να µην µπορούν πλέον να προστατευθούν µε µισθούς
που έχουν ορισθεί απ τις συλλογικές συµβάσεις. Έτσι η D.G.B. είναι υποχρεωµένη
να αναθεωρήσει τη θέση της. Στη Σουηδία και σε άλλες Σκανδιναβικές χώρες, πως
το είπατε, εξαιτίας δικαστικών αποφάσεων, οι κατώτατοι µισθοί, που αποτελούν
προϊ ν συλλογικών συµβάσεων, δεν προστατεύουν πλέον απαραίτητα τους εργαζ µενους, κυρίως σε σχέση µε το αλλοδαπ εργατικ δυναµικ . Συλλογίζονται και αυτοί εάν τους συµφέρει να ισχύει ένας νοµοθετηµένος κατώτατος µισθ ς. Έτσι, το ζήτηµα του κατώτατου µισθού απ κτησε µεγάλη πολυπλοκ τητα, γιατί αποτελεί ένα

105

esot_tel_omed_tt

31-01-11

15:54

™ÂÏ›‰·106

Σ TPOΓΓYΛO T PAΠEZI
σηµαντικ διακύβευµα, τ σο για τις εργοδοτικές, σο και για τις εργατικές οργανώσεις και βέβαια κυρίως για το κράτος.
Και προσωπικά, θα ενθάρρυνα πολύ τους κοινωνικούς εταίρους στις διάφορες
χώρες να επανεξετάσουν εις βάθος το ζήτηµα του κατώτατου µισθού, γιατί έχει γίνει
πολύ πιο πολύπλοκο σήµερα απ’ τι ήταν παλαι τερα.
Ευχαριστώ».

ΣYMΠEPAΣMATA
Α. Παπαγιαννίδης, Συντονιστής
«Λοιπ ν, είµαστε περίπου και στην ώρα που έχει προβλεφθεί, για τη λήξη του Συνεδρίου.
∆εν έχω καταλάβει για ποιο λ γο ακριβώς µου έχει ζητηθεί να κάνω κάτι που λέγεται “συµπεράσµατα”. ∆εν βγαίνει πέρα σε τέτοια ουσιαστική συζήτηση το να κάνει
κανείς συµπεράσµατα, ούτε απ τις εισηγήσεις, ούτε απ τη συζήτηση.
Αλλά επειδή κάνατε την άφρονα επιλογή να βάλετε µικρ φωνο µπροστά σε δηµοσιογράφο, πολύ βραχύλογα µερικές παρατηρήσεις: Πρώτον θέλω να πω - χι απ ευγένεια προς τον O.ΜΕ.∆. ως διοργανωτή, αλλά ειλικρινά το πιστεύω - τι θα άξιζε το
υλικ αυτ , οι εισηγήσεις πάντως και κάτι απ τη συζήτηση, να διεκδικούσαν µε κάποιον τρ πο, το δικαίωµα να υπάρξουν, σε βάση µονιµ τερη.
∆ηλαδή τέτοια πράγµατα, αν µπορούσατε να ανοίξετε το κεφάλι των δηµοσιογράφων και να τα βάλετε λίγο µέσα, ώστε να αρχίσουµε να βλέπουµε τι είναι η πραγµατική πραγµατικ τητα και χι η φανταστική, µε την οποία ζούµε αγκαλιά, και την
οποία βάζουµε στους υπηρέτες του Τύπου ( που είναι οι πολιτικοί), να την µετεξελίξουν, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύτιµο.Τώρα, πως γίνεται αυτ , άλλη συζήτηση!
Γιατί εδώ κατατέθηκαν πράγµατα, τα οποία είναι εξαιρετικά σηµαντικά.
Ταχύτατα να θυµίσω τι στην εισήγηση του Kαθηγητή Freyssinet ακούστηκε (προτού πάει στην τεχνική του ανάλυση) τι, εκείνο που ζούµε είναι µια κρίση συσσώρευσης και κατανοµής µέσα στην παγκοσµιοποίηση και χι µια κρίση συγκυριακή.
Και λες “εντάξει, ωραία, τι έγινε”; Ναι, αλλά στο µέτρο που αληθεύει αυτ - και το
επιχείρηµα το οποίο ανέλυσε δείχνει τι µπορεί και να συµβαίνει- δείχνει τι το βάθος
αυτού που έχουµε µπροστά µας, είναι πάρα πολύ µεγάλο. Και αν έχει µετρηθεί τι έχει χάσει 9 µονάδες ή κάπου εκεί κοντά (δηλαδή ένα τεράστιο ποσοστ ), το µερίδιο
των µισθών και ηµεροµισθίων στην προστιθέµενη αξία –ας αφήσουµε την υπεραξία
για άλλες συζητήσεις - είναι ποσοστ συγκλονιστικ .
Και επειδή –δένω τώρα µε την τελευταία παρατήρηση- στον ελλαδικ χώρο, στον
οποίο για καλ ή για κακ κινούµεθα και δεν είναι µ νον µια µελέτη πανεπιστηµιακή,
αλλά είναι και η µελέτη που είχε βάλει ο Γ. Αλογοσκούφης προ ετών να κάνουν στο
ΥΠ.ΕΘ.O., βγήκε, αλλά µετά θάφτηκε γιατί ήταν άβολη, το φορολογικ σύστηµα βαθαίνει και αυτ την ανισ τητα στην ελληνική περίπτωση.
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∆ηλαδή και το Kράτος, το Kοινωνικ Kράτος, βαθαίνει την ανισ τητα γιατί είναι
κατασκευασµένο υπέρ των σχετικά προνοµιούχων οµάδων στην Ελλάδα. Ξέρετε,
στην Ελλάδα έχουµε δύο οµάδες. Στη µια µια πλευρά είναι οι Βαρδινογιανναίοι και
Αγγελοπουλαίοι, αν θέλετε προσθέστε και τον Κ κκαλη ή κάποιον ακ µη, και στην
άλλη είναι 11.000.000 διωκ µενων Ελλήνων!
∆εν βγαίνει πέρα η υπ θεση. Γιατί µέσα σε αυτά τα 11.000.000 οι ισχυροί και οι ισχυρ τεροι και οι λίγο λιγ τερο ισχυροί διαµορφώνουν εκείνο το Kοινωνικ Kράτος
και εκείνο το φορολογικ σύστηµα που, στην πράξη, βαθαίνει την ανισ τητα. Στο µέτρο, λοιπ ν, που έχουµε θέµα κατανοµής και µέσα στη δυσλειτουργία την ελληνική
χειρ τερης ανισ τητας, πορευ µαστε προς ένα αδιέξοδο.
Έλεγε ο κος Καββαθάς (και το σηµειώνω) µια πολύ σηµαντική λέξη. Βρισκ µαστε
µπροστά σε ένα πρωτοφανές φαιν µενο. Η κρίση αυτή είναι πρωτοφανής. Και απ
την κρίση αυτή, ενώ ο Kαθηγητής Freyssinet µας εξηγούσε πως αρχίζει να βγαίνει ή
δεν αρχίζει αλλά µπορεί και να βγαίνει η Ευρώπη, το διεθνές σύστηµα, εµείς- αντιθέτως - τώρα µπαίνουµε. Αν δούµε τους ρυθµούς κάµψης της οικονοµικής δραστηρι τητας και θυµηθούµε τι έχουµε και µια παραοικονοµία, άρα πάντοτε διορθώνουµε
προς τα πάνω, τώρα µπαίνουµε. Μπαίνουµε βίαια και έντονα.
λη, λοιπ ν, αυτή η συζήτηση, την οποία κάναµε, χρειάζεται να το κρατήσει το
στοιχείο αυτ υπ ψη της. Και ταν διαβάζω απ την εισήγηση του Kαθηγητή
Freyssinet κάτι, µια έκφραση, ένα σλ γκαν, αυτοί που προκάλεσαν την κρίση πρέπει
να πληρώσουν τις συνέπειες και χι οι µισθωτοί που δεν έχουν καµία ευθύνη, τείνω να
λέω “ε, και;”.
Γίνονται ρυθµίσεις στην Ελλάδα, θεσµικές ρυθµίσεις ώστε να µειωθούν τα επιτ κια, να πιεστούν προς αυτή την κατεύθυνση οι τράπεζες κλπ.Την ίδια στιγµή µως, εκτινάσσεται το επιτ κιο, βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν (ή δεν
θα λειτουργήσουν) και βάσει του οποίου λοι οι υπ λοιποι (φοροφυγάδες και µη, µισθωτοί και ελευθεροεπαγγελµατίες) θα ζήσουµε. Η τραγωδία, λοιπ ν, αυτής της
πρωτοφανούς κρίσεως είναι τι δεν υπάρχουν αθώοι. Και αυτ είναι πάρα πολύ βαρύ, δι τι ο κάθε µήνας και η κάθε συλλογική διαπραγµάτευση που είναι µπροστά µας
και η κάθε σύγκρουση που θα είναι µπροστά µας, αν δεν το λάβει αυτ υπ ψη της,
κινδυνεύει να πέσει στον τοίχο.
Τα διαγράµµατα, µάλλον οι πίνακες του Kαθηγητή Freyssinet, που έδειχναν την εξέλιξη, την πτώση δηλαδή της παραγωγής, την πτώση του Α.Ε.Π. και την πολύ µικρ τερη πτώση της ανεργίας σε ευρωπαϊκές χώρες, είναι ενδιαφέροντα. Αλλά χρειαζ µαστε να τα πάρουµε cum grano salis, που λένε οι Λατίνοι, για την ελληνική περίπτωση. Γιατί στην ελληνική περίπτωση η έννοια της ανεργίας, υποαπασχ λησης, της
“περίεργης” εργασίας, είναι τέτοια που δεν µπορούµε να φτιάξουµε πειστικά τα διαγράµµατα. Αλλά και αν τα φτιάχναµε, τι κ στισε δηλαδή η ελάχιστη πτώση του
Α.Ε.Π. µέχρι στιγµής; Θα µου πείτε: “µα έχουµε κρίση, τεράστια”.
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Σ TPOΓΓYΛO T PAΠEZI
χι! Η Γερµανία έφαγε ένα -4,5%. ταν στην Ελλάδα φτάσουµε στο -4,5%, που
ντως είναι µπροστά µας, τ τε η κουβέντα αυτή δεν θα είναι εύκολο να γίνει. Αλλά το
τι έχει συµβεί στο χώρο της εργασίας είναι άλλη υπ θεση και ευτυχώς που επισηµάνθηκε τι η µετρούµενη, δηλαδή καταγραφ µενη, δηλαδή δηµοσιευ µενη δηµοσιογραφικά ανεργία είναι άλλο πράγµα απ την ανεργία-ανεργία. Είναι πολύ δύσκολο
αυτ που βρίσκεται µπροστά.
Απ τον καπιταλισµ µε χρέη των επιχειρήσεων, στον καπιταλισµ µε χρέη των νοικοκυριών. Tο κακ είναι τι στην Ελλάδα ανακαλύψαµε τώρα τελευταία την έννοια
«χρέη των νοικοκυριών». Παλιά, η στουρνοσύνη - δεν ξέρω ποια είναι η επίσηµη λέξη
- της οικονοµικής θεωρίας, του τραπεζικού συστήµατος και του Kράτους, απαγ ρευε
τον καταναλωτικ δανεισµ .Το µάθαµε απ τοµα και τον καταχραστήκαµε απ τοµα.
Πάντως, η συζήτηση αυτή άνοιξε ήδη. Η διαπραγµάτευση, µε αυτ το φ ντο της
κοινής γνώµης, µπορεί να αναδείξει τι υπάρχουν συγκρούσεις, µοιες µε τις οποίες
δεν έχουµε δει τον τελευταίο καιρ , o οποίος, µάλλον συναινετικά, κύλησε - παρά την
ένταση που στα πρωτοσέλιδα ή στα τηλεπαράθυρα ανακαλύπταµε.
O κος Γράβαρης είπε κάποια στιγµή - το διάβασα στην εισήγησή του - τι µπορεί
να έχουµε µια κρίση της σκέψης περί την κρίση. Αυτ είναι κάτι εξίσου σηµαντικ .Το
τραγικ είναι πως στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκ Τύπο ( χι στις ευρωπαϊκές καγκελαρίες) υπάρχει µον δροµη σκέψη και αυτή είναι κεϋνσιανή. Αλλά στις καγκελαρίες, δηλαδή εκεί που φτιάχνεται η πολιτική, κυρίως δε στον κεντρικοτραπεζικ χώρο, έχει ήδη εγκαθιδρυθεί η “επ µενη” µον δροµη σκέψη - και αυτή είναι σαφώς αντικεϋνσιανή και µάλιστα µε ένα τροµακτικ τρ πο. Με τύψεις που χρειάστηκε να εφαρµοστεί κεϋνσιανισµ ς ώστε να µη βουλιάξει το χρηµατοπιστωτικ σύστηµα!
Oπ τε τώρα πρέπει να σφιχτούν οι βίδες.
Επειδή δε, ζούµε στην Ελλάδα του 2009, αρχές ∆εκεµβρίου, η Ελλάδα λειτουργεί
ως το περίεργο, µικρ , συµπαθητικούλι µέχρι τώρα, πειραµατ ζωο, επί του οποίου εξαντλείται λη η θεωρητική αυστηρ τητα. ∆ι τι είναι τ σο µικρ ώστε και να το λιώσεις, 3% του Α.Ε.Π. της Ευρώπης είναι, δεν είναι και τίποτα απ δαύτο! Αλλά, παρ λα αυτά, εδώ επιχειρείται να εφαρµοστεί εκείνο που εφαρµ στηκε µ νο µια φορά στη
ιστορία των τελευταίων ετών, στη Lehman. Αλλά η Lehman δεν ήταν χώρα, είχε
20.000, είχε πες 30.000 εργαζοµένους. Η Ελλάδα είναι χώρα ολ κληρη και είναι πολύ
δύσκολο αυτ που πάει να γίνει.
∆εν ξέρω αν αυτ που µ λις ακούσατε ήταν στοιχεία συµπερασµάτων ή απλώς και
µ νο ένα απάνθισµα του ,τι εδώ µέσα έγινε – δηλαδή µια πολύ σηµαντική συζήτηση.
Ακούστηκαν δηλαδή πολύ σηµαντικά πράγµατα, τα οποία φοβούµαι δεν οδηγούν σε
συµπέρασµα.
Oδηγούν σε πολύ βαριά ερωτηµατικά.
Να το ξανακάνετε!»
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Π PA K T I K A
ΕΥΡΩΠΑΪΚOY ΣΥΝΕ∆ΡΙOY

O Χαρακτήρας και οι Εκφάνσεις
της ∆ιεθνούς Oικονοµικής Κρίσης
Oι Εθνικές ∆ιαστάσεις
Oι Επιπτώσεις στις Επιχειρήσεις και
τους Εργαζοµένους

§H•H EP°A™IøN
AΠO TON ΠPOE∆ PO TOY ∆.Σ. TOY O.ME.∆.:

Γεώργιο Φ. Kουκουλέ
Oµτιµο Kαθηγητή, Παντείου Πανεπιστηµίου
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Λ H Ξ H E P ΓA Σ I Ω N

Γεώργιος Φ. Kουκουλές
Πρεδρος ∆.Σ. O.ΜΕ.∆., Oµτιµος Καθηγητής

«Θα ήθελα, κλείνοντας τη σηµερινή µας συνάντηση, να ευχαριστήσω καταρχάς σους παρευρέθηκαν και κυρίως να ευχαριστήσω τον κ. Καββαθά και τον κ. Αρµενάκη. Να ευχαριστήσω, λως ιδιαιτέρως, τον κ. Παπαγιαννίδη - που εγώ θα έλεγα, ευτυχώς, που δεν ήθελε να προχωρήσει σε συµπεράσµατα. Αυτή η σύνθεση που έκανε
ήταν απολύτως αποκαλυπτική και νοµίζω τι θα είναι και σύµφωνη και µε το πνεύµα
του, έστω µε τη λανθάνουσα διάσταση του πνεύµατος του ∆ηµοσιογράφου – Νοµικού κ. Παπαγιαννίδη.
Νοµίζω τι ένα καλ Συνέδριο κρίνεται αν ανοίγει έναν ορίζοντα προβληµατικής
και βεβαίως ερωτηµάτων.
Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Jacques Freyssinet, που ήρθε για χάρη
µας απ τη Γαλλία και νοµίζω τι πάντοτε η προσφορά του είναι σηµαντική, απ λες
τις απ ψεις. Μια διεθνής εµπειρία σε αυτά τα θέµατα είναι πάντοτε χρήσιµη, γιατί είτε το θέλουµε είτε δεν το θέλουµε, η σύγκριση είναι ένα απ τα στοιχεία που επιτρέπουν την ποια δράση, ποια και να είναι αυτή.
Να ευχαριστήσω τον Kαθηγητή κ. Στουρνάρα, ο οποίος για λ γους ανωτάτης βίας
δεν βρίσκεται τώρα µαζί µας. ∆εν είναι πρ βληµα υγείας, εποµένως σας καθησυχάζω.
Να ευχαριστήσω το Σάββα το Ροµπ λη, φίλο και συνάδελφο απ χρ νια. Και να
ευχαριστήσω και το φίλο και συνάδελφο Σάκη Γράβαρη.
Να ευχαριστήσω λους εσάς που είσαστε εδώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ λους και λες που συνέδραµαν για την επιτυχία και θα
συµφωνήσω απ λυτα µε τον συνάδελφο κ. Σιώκο, τι δεν είναι θέµα να είµαστε 100,
200, 300 νοµίζω τι θα µπορούσαν περισσ τεροι να είχαν επωφεληθεί.
Για τον κύριο Παπαγιαννίδη, για να κλείσω, θα µεταφραστεί και η συµβολή του
Kαθηγητή του κ. Freyssinet και θα γίνει ένα µικρ βιβλιαράκι το οποίο θα αποσταλεί.
Και επειδή θα ήθελα να κοιµηθείτε άνετα απ ψε, επειδή το βασικ σας ερώτηµα δεν
απαντήθηκε µε την έννοια δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, συγκριτικά το ελληνικ πρ τυπο εργασιακών σχέσεων µε αυτ ποιας χώρας µπορεί να συγκριθεί; Συγκρίνεται ανετ τατα µε το γαλλικ πρ τυπο. Στην Ελλάδα, µέχρι το 1990, η εργοδοτική πρακτική ήταν, εκτ ς απ εξαιρέσεις βεβαίως πάντοτε, τι εµείς δεν διαπραγµατευ µαστε.
Στη Γαλλία, µέχρι την έλευση του Ντελ ρ, ως κοινωνικ ς σύµβουλος του Σαµπάν
Ντελµάς, αρχίζει µια προσπάθεια. Και οι δύο χώρες βεβαίως, έχουν ένα ανεπτυγµένο
νοµοθετηµένο εργατικ δίκαιο, τ σο στο επίπεδο το συλλογικ , σο και στο ατοµικ .
Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές, αλλά νοµίζω τι χωρίς να µπούµε σε µια τυπολο-
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γία, συστήµατα εργασιακών σχέσεων λατινικά ή ν τος σε σχέση µε το βορρά, υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία και στις δύο περιπτώσεις.
Και νοµίζω τι µετά απ το 1992, αλλά κυρίως τώρα αρχίζει να γίνεται πιο απτ το
σύστηµα των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα,δηλαδή έχει αρχίσει να
µεταλλάσσεται. Να µεταλλάσσεται χι σε µια άλλη κατηγορία, αλλά να µεταλλάσσεται σε ένα πιο συναινετικ σύστηµα, αλλά και συγκρουσιακ ταυτ χρονα. Η συγκυρία και άλλες παράµετροι κάθε φορά θα παίξουν ιδιαίτερο ρ λο.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για µια ακ µη φορά για τη χαρά που είχαµε να ειδωθούµε µε τους παλαι τερους και για λα σα προσκοµίσατε σε αυτή τη συζήτηση,
που νοµίζω τι είναι αναγκαία. Και θα συµφωνήσω για µια ακ µα φορά µε την άποψη τι, τέτοιου είδους συζητήσεις, αξίζει τον κ πο να γίνονται.
Έχουµε ένα ∆ιοικητικ Συµβούλιο, στο οποίο εκφράζονται οι Κοινωνικοί Εταίροι
ακ µα και το Κράτος µε ένα εκπρ σωπο, αλλά εµείς έχουµε µια ευρύτερη αποδοχή
και έχουµε µια µεγαλύτερη ελευθερία, πάντοτε σεβ µενοι τις απ ψεις των µεν και
των δε, ώστε να µπορέσουµε να συζητήσουµε τέτοια θέµατα. Και κανείς δεν θα πει τι τα θέµατα που συζητήσαµε, τα οποία βέβαια τα συζητήσαµε µέσα σε πλαίσια εν ς
καλού savoir vivre και ευπρέπειας, δεν είναι ναρκοθετηµένα και δεν θα µπορούσαν
να τινάξουν στον αέρα και την πιο σοβαρή προσπάθεια να τα πλησιάσει κανένας, σε
ένα δηµ σιο χώρο. Σε αυτ νοµίζω τι συνέβαλαν λοι. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον σκηνοθέτη µας τον κύριο Γιάννη Κατωµερή,
που αφιέρωσε λη τη σηµερινή του µέρα για να φιλµάρει λες τις εργασίες αυτού του
Συνεδρίου και να επαναλάβω τις ευχαριστίες µου στην Eπιτροπή Eκπαίδευσης του
Oργανισµού, στην Yπεύθυνη του Tµήµατος Eκπαίδευσης κα Mαρία Tερλιξίδου, στον
Oικονοµικ Yπεύθυνο κ. Aνδρέα Zαφειρ πουλο, στη ∆ιευθύντρια του Oργανισµού
κα ∆έσποινα Bελισσαρίου και γενικ τερα σε λο το προσωπικ του Oργανισµού, που
συνέβαλε στην επιτυχία αυτής της συνάντησης».
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙOΥ
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