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1.Συμπεράσματατης Έκθεσης του
ΙΝΕγιατις εργασιακές σχέσεις

καιτοΚοινωνικό Κράτος

• Οιτέσσερεις άξονες τωνσυντελούμενωναλλαγώνστις

εργασιακές σχέσεις: α)επέκτασητωνευέλικτωνμορφών
απασχόλησης, β)αποδιάρθρωσητουσυστήματος των
συλλογικώνσυμβάσεων, γ)προσαρμογή τουχρόνουεργασίας
στις επιλογές της επιχείρησης, καιδ) άμβλυνσητης
προστασίας στις απολύσεις.

• Οιδαπάνες υγείας μειώνονταικαιαυξάνεταιηεπιβάρυνση

τωνασφαλισμένωντην ίδιαστιγμή πουαυξάνεταικαιο

αριθμός τωνανασφάλιστων

• Τοασφαλιστικό σύστημαμετατοπίζεταιαπό το

διανεμητικό σύστημαστοκεφαλαιοποιητικό

(εξατομικευμένο) σύστημα, μεπροοπτική τηβασική
σύνταξηκαιταιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα.

• Αυτές οιαλλαγές εντάσσονταιστις δύο κατευθύνσεις των

πολιτικών λιτότητας: τημείωσητωνδημοσίωνδαπανών και
τηνεσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τηδραστική μείωσητων
αμοιβώντης εργασίας. 

• Οιαλλαγές στις εργασιακές σχέσεις καιη ύφεσητης

οικονομίας έχουνοδηγήσειστηνεκτίναξητης αδήλωτης

εργασίας καιστησυνεχή αύξησητωναριθμού τωνμισθωτών

πουδεναμοίβονται



2.Οιεπιπτώσεις γιατην
οικονομία καιτοπεριβάλλον

• Ηοικονομία δενανακάμπτεικαιη ύφεσηδεν

τελειώνει. Ηπραγματική επιλογή είναινα
συνεχίσειηεξυπηρέτησητουχρέους, όσοτοαντέχει
ηελληνική οικονομία από κοινωνική καιπολιτική

άποψη. Κανείς δενπίστευεκαιδενπιστεύειστη
επιστροφή στις αγορές.

• Τοκράτος γίνεταιλιγότεροαποτελεσματικό, οι
πελατειακές σχέσεις ενισχύονταικαι

επεκτείνονταιοιδιαφθορά καιηανομία.
• Πολυεθνικές φεύγουναπό τηνΕλλάδα όχιλόγω

κόστους εργασίας, αλλά λόγωπαρακμής τουσυστήματος
της κεφαλαιαγοράς καιτωντραπεζών.

• Οιεπενδύσεις μειώνονταιενώ οδηγούμαστεσεμια

λογική επενδυτώνπουεξασφαλίζουνφέουδα, μέσω
προνομιακώνσχέσεωνμετοκράτος καιειδικών

πολιτικώναποφάσεων ή ρυθμίσεωνπουαφορούντην

εργασία.
• Τοπεριβάλλονθυσιάζεταιστο όνοματης

υποστήριξης τωνεπενδυτώνκαιτης ταχείας

πραγματοποίησης επενδύσεων.
• Ηδημοκρατία υποβαθμίζεταιγιαναυλοποιηθούν

οιαπαιτήσεις τωνδανειστώνκαινα

ικανοποιηθούνοιεπενδυτές.



3.Οικονομική, κοινωνική και
περιβαλλοντική

ανασυγκρότηση

• ΧρειάζεταιναεπιλεγούνστηνΕλλάδα, μετη
στήριξητωνευρωπαϊκώνσυνδικαλιστικών

οργανώσεωνκαιτωνκοινωνικώνκινημάτων, οιεξής
στρατηγικές: ηπαραγωγική ανασυγκρότησηγιατην
εξισορρόπησητωνεξωτερικώνοικονομικών

σχέσεωντης χώρας, ηαναπόκρισηστη άμβλυνσηκαι
αντιμετώπισητης κλιματικής αλλαγής, καιηκάλυψη
τωνκοινωνικώναναγκών.

• Χρειάζεταιεπίσης τόσοστηνΕλλάδα, όσοκαιστην
Ευρώπηναγίνεικατανοητή ηανάγκημιας ευρείας

αναδιανομής τουεισοδήματος καιτουπλούτου, 
στηνοποίαπρέπειναπεριληφθεί καιηδιαγραφή

χρεώνδημοσίωνκαιιδιωτικών. 

• Ηαναζωογόννησητης δημοκρατίας καιη

αντιμετώπισητης φασιστικής βίας είναιεπίσης

απαραίτητη, μετηνενεργοποίησητης βάσης της
κοινωνίας στασυνδικάτα, τηντοπική
αυτοδιοίκησηκαιτακοινωνικά κινήματα, όπως και
στοσύνολοτωνθεσμώνεκπροσώπησης.



4.Συμπεράσματα
• Ηελληνική περίπτωσηδεναφορά μιαχώραπου

έμεινεπίσωενώ οιυπόλοιπες χώρες της Ευρώπης

προχωρούνπρος κάποιουείδους ανάπτυξη. Είναι
τοπαράδειγματουτιθαακολουθήσειστη

ΝότιαΕυρώπη, αλλά καιτης προοπτικής που
χαράσουνγιατοσύνολοτης Ευρώπης οι

πολιτικές λιτότητας πουυπαγορεύονταιαπό το

χρηματοπιστωτικό σύστημα.

• Ηπροοπτική της παραγωγικής, κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης αφορά το

σύνολοτης Ευρώπης, καιείναιτοπεδίο στο
οποίο χρειάζεταιναεπεκταθεί η αλληλεγγύη

προς τηνΕλλάδαπουαφορά τις εργασιακές

σχέσεις καιτοΚοινωνικό Κράτος

• Ηνεοφιλελεύθερηδιαχείρισητης κρίσης έχει

κόψειτις γέφυρες μετοΚοινωνικό Κράτος, με
την έννοιατωνκοινωνικώνσυμβολαίων, αλλά
φαίνεταιναμηνμπορεί νασεβαστεί καιτο

Κράτος Δικαίου. Ηαλλαγή αυτού του
προσανατολισμού είναιαναμφισβήτηταμια

ευρωπαϊκή υπόθεση.


