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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, τα συστήματα απασχόλησης 

των αναπτυγμένων οικονομικά κοινωνιών αντιμετωπίζουν ένα δυαδικό 

πρόβλημα προσαρμογής όσον αφορά στις διαμορφούμενες τάσεις στην 

αγορά εργασίας. Ως σύστημα απασχόλησης, θεωρείται στην προκειμένη 

περίπτωση «το σύνολο των θεσμών και των πολιτικών που τους 

επηρεάζουν, και οι οποίες καθορίζουν ταυτόχρονα το επίπεδο της 

ανεργίας αλλά και της απασχόλησης» (Schmid, 1997, σελ. 2-4).

Το πρώτο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα 

συστήματα απασχόλησης σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση και αφορά 

τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις χώρες με χαμηλότερο 

εργατικό κόστος. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί τρομακτικές πιέσεις στις 

επιχειρήσεις για αναδιάρθρωση αλλά και περικοπή των εξόδων τους, 

προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν στο νέο 

περιβάλλον. Συνέπεια του παραπάνω γεγονότος είναι η μείωση των 

θέσεων εργασίας και η αύξηση της ανεργίας.

Το δεύτερο πρόβλημα αφορά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν 

πραγματοποιηθεί τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε δημογραφικό επίπεδο στις 

αναπτυγμένες κοινωνίες (αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά 

εργασίας, αύξηση του ποσοστού διαζυγίων, μείωση των γεννήσεων, 

αύξηση του μέσου όρου διαβίωσης), με αποτέλεσμα τη μεγάλη 

διαφοροποίηση των συνθηκών απασχόλησης. Η έννοια της πλήρους 

απασχόλησης για όλους, με συγκεκριμένο ωράριο εργασίας για μια 

προκαθορισμένη περίοδο (40-50 έτη) είναι πλέον σχεδόν αδύνατο να 

διατηρηθεί, ενώ ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των συνταξιούχων έχει
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ως αποτέλεσμα την σταδιακή αδυναμία χρηματοδότησης των 

συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από τις εισφορές και τη φορολόγηση των 

ενεργά εργαζομένων ατόμων.

Η Ε.Ε., έχοντας συνειδητοποιήσει τη διαμορφούμενη κατάσταση, 

προσπαθεί να προσαρμοσθεί στα παραπάνω δεδομένα, θέτοντας, από το 

1997 σαν πρωταρχικό στόχο της την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς 

θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και 

δικαιοσύνη, την ύπαρξη χαμηλού ποσοστού ανεργίας.

Η αλλαγή αυτή της στρατηγικής της Ε.Ε. (της οποίας βασικός 

στόχος μέχρι τότε ήταν η επίτευξη των κριτηρίων ονομαστικής σύγκλισης 

που είχε θέσει η συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 για την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση) ξεκίνησε μέσα από τη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ (6/1997). Στη συνθήκη αυτή, για πρώτη φορά εισήχθη ένα 

κεφάλαιο περί Απασχόλησης, όπου προήχθη η έννοια της συντονισμένης 

στρατηγικής μεταξύ των κρατών - μελών για την ενίσχυση της 

απασχόλησης. Το ίδιο έτος (11/1997), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο 

Λουξεμβούργο, εξέτασε τις καλύτερες εθνικές στρατηγικές στον τομέα της 

καταπολέμησης της ανεργίας και έθεσε τις βάσεις για τη συστηματική 

παρέμβαση της Κοινότητας σε θέματα απασχόλησης. Η ονομαζόμενη 

Διαδικασία του Λουξεμβούργου, εκφράστηκε με την ανάπτυξη του 

συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών για την απασχόληση, στο 

πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. Η μεταφορά 

αυτών των κατευθυντήριων γραμμών στις εθνικές πολιτικές 

πραγματοποιείται μέσω των Εθνικών Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔ) που 

επεξεργάζονται τα κράτη μέλη και τα οποία υποβάλλονται κατόπιν στην
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο για εξέταση. Τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης των Εθνικών Σχεδίων Δράσης καταγράφονται στην ετήσια 

κοινή έκθεση για την απασχόληση (European Comission, 2000).

Η βελτίωση της ευελιξίας της εργασίας, αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό εργαλείο της στρατηγικής για την καταπολέμηση της ανεργίας 

και μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναδιοργάνωσης της εργασίας. Η 

τελευταία, θεωρείται ότι έχει θεμελιώδη σημασία για την αύξηση της 

παραγωγικότητας, και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της 

απασχόλησης στις χώρες της Ε.Ε. (European Comission, Green Paper on 

Partnership for a New Organization of Work , 1997, σελ. 3-4 ).

Οι θέσεις της Ε.Ε. πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, δείχνουν τη 

μεγάλη της επιθυμία για επίτευξη της πιο «γόνιμης» ισορροπίας μεταξύ 

των συμφερόντων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Ουσιαστικά 

επιδιώκεται, μέσω της συμμετοχής και της συνεργασίας των κοινωνικών 

εταίρων, η διαμόρφωση του σκελετού πάνω στον οποίο θα «οικοδομηθεί» 

ο εκσυγχρονισμός της εργασίας αλλά και της οικονομίας γενικότερα, με 

κεντρικό στοιχείο τον άριστο συνδυασμό της ευελιξίας αλλά και της 

ασφάλειας των εργαζομένων (European Comission, Green Paper on 

Partnership for a New Organization of Work , 1997, σελ. 10 ). To γεγονός 

αυτό αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και 

στους εργαζομένους, και βασίζεται στις Ευρωπαϊκές αξίες που συνδυάζουν 

τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων με την αλληλεγγύη μεταξύ των 

πολιτών.
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Από το 1997 παρατηρείται μείωση του ποσοστού ανεργίας στην 

Ευρώπη, η οποία είναι περισσότερο εμφανής τα τρία τελευταία έτη. Στον 

πίνακα 1, από στοιχεία της EUROSTAT, εμφανίζεται το ποσοστό ανεργίας 

των χωρών της Ε.Ε., της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. από το 1992 μέχρι το 

2001 καθο'ις και το μέσο ποσοστό ανεργίας της Ε.Ε. την ίδια περίοδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Total Unemployment rate
Employment

Details by country
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

B 7,1 8,6 9,8 9,7 9,5 9,2 9,3 8,6 6,9 6,6
DK 8,6 9,5 7,7 6,7 6,3 5,2 4,9 4,8 4,4 4,3
D 6,4 7,7 8,2 8 8,7 9,7 9,1 8,4 7,8 7,7
EL 7,9 8,6 8,9 9,2 9,6 9,8 10,9 11,9 11,1 10,5
E 14,9 18,6 19,8 18,8 18,1 L7 15,2 12,8 11,3 10,6
F 10 11,3 11,8 11.3 11,9 11,8 11,4 10,7 9,3 8,6
IRL 15,4 15,6 14,3 12,3 11,7 9,9 7,5 5,6 4,2 3,8
1 8,7 10,1 11 11,5 11,5 11,6 11,7 11,3 10,4 9,4
L 2,1 2,6 3,2 2,9 2,9 2,7 2,7 2,4 2,3 2
NL 5,3 6,2 6,8 6,6 6 4,9 3,8 3,2 2,8 2,4
A 3,9 3,8 3,9 4,4 4,4 4,5 3,9 3,7 3,6
P 4,3 5,6 6,9 7,3 7,3 6,8 5,1 4,5 4,1 4,1
FIN 11,7 16,4 16,6 15,4 14,6 12,7 11,4 10,2 9,8 9,1
S 5,6 9,1 9,4 8,8 9,6 9,9 8,3 7,1 5,8 4,9
UK 9,8 10,2 9,4 8,5 8 6,9 6,2 5,8 5,4 5
US 7,4 6,8 6,1 5,6 5,4 4,9 4,5 4,2 4 4,8
Japan 2,2 2,5 2,9 3,1 3,4 3,4 4,1 4,7 _iZ 5
EU15 10,1 10,5 10,1 10,2 10 9,4 8,7 7,8 7,4
IS
NO 5.9b 6,0b 5,4b 4,9b 4,7 4 ____32 ___ T2 ____M ___ T6

Last revision of the terrplate: 10/10/2002

Source : Eurostat
htpp.7/europa.eu.int/comm./eurostat/Public/datashop/print- 
product/EN ?catalogue=Eurostat&product=l-em071-EN&mode=download
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Παρατηρείται λοιπόν ότι ο μέσος όρος του ποσοστού ανεργίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανερχόταν σε 7,4% το 2001 έναντι 7,8% που ήταν 

ο μέσος όρος του 2000 και 8,7% που ήταν ο αντίστοιχος του 1999. Η 

μείωση αυτή αποδίδεται, εκτός από την οικονομική άνθηση του τέλους της 

δεκαετίας του ’90, στη στρατηγική που αναπτύχθηκε από την Ε.Ε από το 

1997 για τη στήριξη της απασχόλησης, μέσα από τα Εθνικά Σχέδια 

Δράσης για την απασχόληση. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι παρά τη 

συνολική μείωση του μέσου όρου του ποσοστού ανεργίας στην Ε.Ε., 

μεταξύ των χωρών της, το ποσοστό ανεργίας διαφοροποιείται έντονα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαφοροποίησης αποτελεί η 

Ολλανδία, η αγορά εργασίας της οποίας, σε αντίθεση με αρκετές από τις 

μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παρουσιάσει 

αξιοσημείωτη ανάκαμψη την τελευταία 20ετία. Συγκεκριμένα, από το 

1983 μέχρι σήμερα, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στην Ολλανδία 

ανέβηκε από το χαμηλό για τον μέσο όρο της Ε.Ε. 52% (Den Butter and 

Mosch, 2001, σελ. 7), στο 74,1%, το οποίο αποτελεί την τέταρτη καλύτερη 

επίδοση ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε., μετά το 86,9% της Ισλανδίας, το 

77,5% της Νορβηγίας και το 75,9% της Δανίας, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 2. Στον πίνακα αυτόν, εμφανίζεται η συνολική απασχόληση για το 

2001 στα κράτη μέλη της Ε.Ε., στην Ελβετία, καθώς και στα υποψήφια 

προς ένταξη στην Ε.Ε. κράτη. Εμφανίζεται επίσης το ποσοστό συνολικής 

απασχόλησης της περιόδου 1999 - 2001 για όλα τα παραπάνω κράτη.
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Πίνακας 2 : Total employment in 2001 and employment rates between 1999 and 2001 
EU, EFTA and Candidate countries

Total empbvment 
in 2001 

(thousands)

Total employment rate in %. 
15-64 years

Female empbyment rate in %. 
15-64 years

1S99 2000 2001 19» 2000 2001
EU15 161 295 62.2 63.2 63.9 52.7 53.9 54.8
Eurozone' 126 462 60.3 61.4 62.0 50.1 51.5 52.2
Belgium 4039 58.9 60.9 59.7 50.2 51.9 50.7
Denmark 2717 76.5 76.4 75.0 71.6 72.1 71.4
Gerrnaiv 36 E28 64.8 65.3 65.7 57.1 57.8 58.7
Greece 3 91S 55.4 55.9 55.6 40.7 41.3 41.2
Spain 15 877 53.6 56.0 57.5 38.1 41.1 42.7
Fraree 23 676 60.4 61.7 62.7 53.5 54.8 55.7
Ireland 1718 62.5 64.5 65.1 51.4 53.4 54.0
Italy 21373 52.5 63.4 54.5 38.1 39.3 40.9
Luxembourg 185 61.6 62.7 63.0 46.5 50.0 50.8
Netherlands 8 065 70.9 72.9 74.1 61.3 63.4 65.3
Austria 3 697 68.2 67.9 67.8 59.7 59.7 59.8
Portugal 4 984 67.4 68.1 68.8 59.6 60.4 61.0
Finland 2403 67.4 68.1 69.1 64.6 65.2 66.6
Sweden 4 125*' 70.6 71.1 68.9 69.7
Unled Kingdom 27 990 70.6 71.2 71.6 63.9 64.5 64.9
Iceland 158"* 85.4 87.1 86.9 81.3 83.8 82.9
Norway 2 276"* 77.9 77.9 77.5 74.0 73.9 73.8
EEA 163 729*" 62.3 63.3 64.1 52.9 54.1 55.0
Switzerland 3 S38 78.4 78.3 79.1 69.6 69.3 70.6
CC11 42 730 58.4 57.8 52.8 52.5
Bulgaria 2 752 51.5 50.7 47.2 47.9
Cyprus 294 64.2 65.5 67.9 50.2 52.5 56.5
Czech Republb 4 701 85.6 64.9 65.0 57.4 56.8 57.0
Estonia 613 62.0 80.S 61.1 58.0 57.1 56.9
Hungary 3 835 55.4 55.9 56.3 48.8 49.4 49.6
Lithuania 1 482 65.0 60.1 58.6 614 58.5 57.4
Latvia 964 59.4 57.7 58.9 54.1 53.5 56.1
Poland 14 252 57.5 55.1 53.8 51.6 49.3 48.4
Romania 10 807 65.0 64.2 63.3 59.7 59.0 58.2
Slovenia 914 62.5 62.7 63.6 58.1 58.5 58.6
Slovakia 2116 58.0 56.3 56.7 52.1 51.1 51.8

o EUR11 In 199& 2nd 20GO, EUR 12 In2001 
02000 data
(***) estlmiies carer tfe population aged 16-74 Π Iceland and Norway

Source: Eurostat
htpp://europa.eu.int/comm./eurostat/Public/datashop/print-
product/EN ?catalogue=Eurostat&product=3-29082002-EN-AR-EN&mode=downIoad

Όσο για το ποσοστό ανεργίας της Ολλανδίας, η μείωση του κατά 

την περίοδο 1983 - 2001 είναι εξίσου αξιοσημείωτη, καθώς από το υψηλό 

14% το 1983 (Den Butter and Mosch, 2001, σελ. 7), έφθασε στο ιδιαίτερα 

χαμηλό - όχι μόνο για τα Ευρωπαϊκά αλλά και για τα Παγκόσμια δεδομένα 

- 2,4% το 2001 (βάσει των στοιχείων του πίνακα 1 που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω).

Οι επεξηγήσεις που έχουν δοθεί για την σημαντική αυτή 

ανάκαμψη, η οποία αναφέρεται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

«Ολλανδικό θαύμα» είναι πολλές. Κεντρικό πάντως ρόλο σε οποιαδήποτε
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αναφορά επί του συγκεκριμένου θέματος παίζουν οι ρυθμίσεις που έχουν 

γίνει την τελευταία 20ετία στο Ολλανδικό θεσμικό πλαίσιο άσκησης 

κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία ιδιαίτερα 

ευέλικτη αγορά εργασίας, με διατήρηση όμως, σε σημαντικό βαθμό, της 

ασφάλειας των εργαζομένων.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, προκαλούν το ενδιαφέρον για 

περαιτέρω διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και των διεργασιών που 

οδήγησαν στο «Ολλανδικό θαύμα», εξετάζοντας παράλληλα τη 

βιωσιμότητα του «Ολλανδικού μοντέλου» σε βάθος χρόνου καθώς και τη 

δυνατότητα προσαρμογής του στα ιδιαίτερα δεδομένα της Ελληνικής 

πραγματικότητας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υιοθέτησή του από τους 

ασκούντες την κοινωνικοοικονομική πολιτική στη χώρα μας, με επιτυχή 

αποτελέσματα.

Στις επόμενες ενότητες, αρχικά θα παρουσιασθεί η μορφή της 

Ολλανδικής αγοράς εργασίας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80 καθώς 

και η μετάβαση της στο «Ολλανδικό θαύμα» των δύο τελευταίων 

δεκαετιών. Στη συνέχεια, θα αναλυθεί το Ολλανδικό μοντέλο κοινωνικής 

πολιτικής, μέσω της παρουσίασης του Ολλανδικού θεσμικού πλαισίου 

λήψης αποφάσεων αλλά και των κυριότερων πολιτικών που 

ακολουθήθηκαν στην Ολλανδία την τελευταία εικοσαετία με σκοπό την 

ενίσχυση της απασχόλησης. Στόχος της εν λόγω ανάλυσης είναι η 

διερεύνηση του κατά πόσο τα αποτελέσματα του «Ολλανδικού θαύματος» 

σχετίζονται με το Ολλανδικό μοντέλο, καθώς και με τις συγκεκριμένες 

πολιτικές, κυριότερο χαρακτηριστικό των οποίων ήταν η καταπολέμηση

9



της ανεργίας μέσω της αύξησης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, με 

παράλληλη όμως διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, θα 

πραγματοποιηθεί μία συνοπτική παρουσίαση των δύο κυριότερων 

συστημάτων απασχόλησης που έχουν επικρατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο 

(Ευρωπαϊκό - Αγγλοσαξωνικό), έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτές οι βασικές 

διαφορές τους. Στη συνέχεια, θα εκτιμηθεί η σχέση του Ολλανδικού 

μοντέλου με τα εν λόγω συστήματα, καθώς και ο βαθμός στον οποίο 

μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο αυτό ως πρότυπο για την χάραξη 

πολιτικών που αφορούν την απασχόληση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας θα διερευνηθεί η δυνατότητα 

του Ολλανδικού μοντέλου να λειτουργήσει ως πρότυπο για την επίλυση 

των προβλημάτων ανεργίας και θεσμικής ακαμψίας που αντιμετωπίζει η 

Ελληνική αγορά εργασίας. Αρχικά, θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού των 

παραπάνω προβλημάτων, μέσω στατιστικών στοιχείων, ερευνών, καθώς 

και παρουσίασης των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Ελληνικό 

θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 μέχρι σήμερα. Η εργασία θα ολοκληρωθεί με την 

αναζήτηση των στοιχείων του Ολλανδικού μοντέλου, και ειδικότερα των 

πτυχών του που αφορούν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, που θα 

μπορούσαν να εφαρμοσθούν με επιτυχία στην Ελληνική αγορά εργασίας 

με σκοπό την άμβλυνση της ανεργίας, με παράλληλη όμως διατήρηση της 

ασφάλειας των εργαζομένων.
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1. Ο ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ «ΑΣΘΕΝΕΙΑ» ΣΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ 
«ΘΑΥΜΑ».

Στην Ολλανδία, η μεταπολεμική περίοδος μέχρι το 1963 είχε ως 

κύρια χαρακτηριστικά την μεγάλη ανάπτυξη του Α.Ε.Π., την πλήρη 

απασχόληση καθώς και (λόγω της κυβερνητικής παρέμβασης) την 

περιορισμένη αύξηση των μισθών (Den Butter and Mosch, 2001, σελ. 3). 

Οι μισθοί ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική μεταβλητή για την άσκηση 

οικονομικής πολιτικής, εξαιτίας του ζωτικής σημασίας ρόλου τους (ως 

παράγοντα κόστους) σε μια ανοιχτή οικονομία, η οποία έπρεπε να 

διοχετεύει το μεγαλύτερο τμήμα των προϊόντων της στις ανταγωνιστικές 

διεθνείς αγορές. Από το 1945 έως το 1954 υπήρχε πλήρης έλεγχος της 

κυβέρνησης στη διαμόρφωση των μισθών, από το 1954 μέχρι το 1959 

υπήρχαν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για τους μισθούς, ενώ από το 

1959 έως το 1962 οι οδηγίες αυτές επέτρεπαν διαφοροποιήσεις ανά κλάδο 

(Hartog, 1999, σελ. 5).

Το σύστημα του κυβερνητικού ελέγχου των μισθών ουσιαστικά 

σταμάτησε να εφαρμόζεται το 1963. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στις 

πιέσεις της αγοράς - καθώς η έλλειψη εργατικού δυναμικού οδήγησε σε 

«μη δηλωμένες» αποδοχές - όσο και στην επιθυμία των κοινωνικών 

εταίρων (συνδικάτα εργαζομένων και σύνδεσμοι εργοδοτών), οι οποίοι 

απαιτούσαν να σταματήσει η κυβερνητική παρέμβαση στη «δική τους» 

αγορά εργασίας. Η σταδιακή απελευθέρωση του τρόπου καθορισμού των 

μισθών συνέπεσε με την μετάβαση προς ένα μοντέρνο σύστημα 

κοινωνικής πρόνοιας το οποίο χαρακτηριζόταν από επέκταση της 

κοινωνικής ασφάλισης μέσα από μια σειρά «γενναιόδωρων» νομοθετικών
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διατάξεων (1963 - Επίδομα τέκνων, 1964 - Επίδομα ιατρικής περίθαλψης, 

1965 - Κοινωνική βοήθεια, 1966 - Επίδομα ασθένειας, 1967 - Επίδομα 

ανικανότητας). Η συνεισφορά των μισθωτών στη φορολογία και στα 

κοινωνικά ασφάλιστρα αυξανόταν σε ποσοστό 1% ετησίως (Hartog, 1999, 

σελ. 5). Παράλληλα, η ανακάλυψη υψηλών αποθεμάτων φυσικού αερίου 

και η έναρξη της εκμετάλλευσής τους, απέφεραν σημαντικά έσοδα στις 

Ολλανδικές κυβερνήσεις, και ενίσχυσαν την πολιτική άποψη ότι το 

παραπάνω σύστημα κοινωνικής πρόνοιας ήταν βιώσιμο και μπορούσε να 

χρηματοδοτηθεί μακροπρόθεσμα (Den Butter and Mosch, 2001, σελ. 3).

Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 σηματοδότησε το τέλος της 

παραπάνω περιόδου οικονομικής άνθησης, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε 

μετά την δεύτερη πετρελαϊκή κρίση της περιόδου 1979-80. Οι αυξήσεις 

στις τιμές της ενέργειας οδήγησαν (μέσω του συστήματος αυτόματης 

τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) σε αυξήσεις των μισθών και των 

επιδομάτων. Το εθνικό νόμισμα (φιορίνι) παρέμεινε ισχυρό λόγω των 

εσόδων από τις εξαγωγές φυσικού αερίου. Το γεγονός αυτό εξασθένησε 

την ανταγωνιστικότητα όλων των άλλων εξαγωγικών κλάδων της 

Ολλανδικής οικονομίας. Τα οικονομικά προβλήματα αυτής της περιόδου 

αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως «Ολλανδική ασθένεια», η οποία 

χαρακτηρίζεται από την αύξηση των μισθών, τη ραγδαία αύξηση της 

ανεργίας, τη συρρίκνωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την 

αύξηση του Δημοσίου ελλείμματος - παρά τα έσοδα από το φυσικό αέριο - 

λόγω της χρηματοδότησης του ιδιαίτερα εκτεταμένου συστήματος 

κοινωνικής πρόνοιας, τα επιδόματα του οποίου είχαν αυξηθεί όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Όλες οι κυβερνητικές προσπάθειες της περιόδου

12



1973-1982 για παρέμβαση, έτσι ώστε να επιβληθούν υποχρεωτικές 

περικοπές των μισθών δεν στέφθηκαν από επιτυχία. Το 1982, το ποσοστό 

ανεργίας άγγιξε το 14% (Den Butter and Mosch, 2001, σελ. 3-4 - 

McMahon, 2000, σελ. 112, - Hartog, 1999, σελ. 6).

To έτος 1982 αποτελεί το σημείο καμπής για την αλλαγή της 

οικονομικής πολιτικής στην Ολλανδία και της μεταστροφής από την 

«Ολλανδική Ασθένεια» στο «Ολλανδικό θαύμα». Πρόκειται για τη 

χρονιά που πραγματοποιήθηκε η Κεντρική Συμφωνία μεταξύ της 

μεγαλύτερης Ομοσπονδίας των εργαζομένων (FNV - που υποστηρίζεται 

από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα) και της Ομοσπονδίας των εργοδοτών 

(VNO - NCW) στο Wassenaar. Τα κεντρικά της σημεία αφορούσαν τη 

συγκράτηση των μισθών και τη μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου 

εργασίας, με σκοπό την ανάκαμψη των κερδών των επιχειρήσεων και την 

αύξηση της απασχόλησης (Hartog, 1999, σελ. 6). Ουσιαστικά, με τη 

συμφωνία του Wassenaar, τερματίσθηκε η περίοδος των κυβερνητικών 

παρεμβάσεων στη διαμόρφωση των μισθών (Hartog and Theeuwes, 1997, 

σελ. 39).

Την ίδια περίοδο, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές και στη 

Δημοσιονομική Πολιτική της χώρας. Η βαθμιαία εξάπλωση του Δημοσίου 

Τομέα έφθασε στο τέλος της, και το έλλειμμα του κρατικού 

προϋπολογισμού, άρχισε να μειώνεται σταδιακά. Στο διάγραμμα 1, (Den 

Butter and Mosch, 2001, σελ. 5) παρουσιάζεται ο κρατικός 

προϋπολογισμός ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 1980-2000. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, από 

8,6% το 1983, μειώθηκε σταδιακά, και μετατράπηκε τελικά σε μικρό
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πλεόνασμα το 1999 και το 2000. Η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική είχε 

επίσης ως αποτέλεσμα για την περίοδο 1983-2000, τη μείωση της 

συμμετοχής των φόρων και των κοινωνικών ασφαλίστρων καθώς και της 

συμμετοχής των Δημοσίων δαπανών, στο Α.Ε.Π. από 47,4% σε 41,4% και 

από 58% σε 40% αντίστοιχα (Den Butter and Mosch, 2001, σελ. 4).

Διάγραμμα 1 : Government Budget, The Netherlands

cncno&cncnoiCBcnocft o
r~ r“ r-r-’r-'r-r-'r-r-r-

Source: CBS, Statistical Yearbook, 1980-2001, SDU publishers, The Hague

Η πιο αξιοσημείωτη όμως αλλαγή στην Ολλανδική οικονομία 

αφορά τη σημαντική μείωση της ανεργίας, από 14% το 1983 σε 3,6% το 

1999 (Den Butter and Mosch, 2001, σελ. 6), ενώ το 2001 το ποσοστό είχε 

μειωθεί ακόμη περισσότερο, στο 2,4% (βλέπε πίνακα 1 εισαγωγής). Το 

γεγονός μάλιστα ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αντιμετώπισαν τις 

ίδιες περιστάσεις όπως η Ολλανδία, εξακολουθούν να καταγράφουν πολύ 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, καθιστά την αλλαγή αυτή ακόμη πιο 

αξιομνημόνευτη. Τα στοιχεία του διαγράμματος 2, (Den Butter and Mosch, 

2001, σελ. 7) επιβεβαιώνουν τις παραπάνω διαπιστώσεις. Στο διάγραμμα 

αυτό, εμφανίζεται η ανεργία (ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού) στην 

Ολλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τις Η.Π.Α. την περίοδο 

1980-1999. Παρατηρείται λοιπόν ότι ενώ το 1983 η Ολλανδία, είχε μαζί με
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το Βέλγιο το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στα εν λόγω 

αναπτυγμένα κράτη, κατόρθωσε στα τέλη του 1999 να έχει το χαμηλότερο 

ποσοστό ανεργίας, ξεπερνώντας ακόμη και τις Η.Π.Α. οι οποίες 

κατέγραψαν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ανεργίας στη διάρκεια της 

δεκαετίας του ’90.

Διάγραμμα 2 : Unemployment (percentage of labour force)

. Netherlands —---Germany--------- Be^ium - - - -France............ Un. States

Source: ILO Yearbook of Labour Statistics 1980-2000

Παρόλο που τα στοιχεία του διαγράμματος 2 είναι εντυπωσιακά, τα 

στοιχεία που αφορούν την απασχόληση ενισχύουν ακόμη περισσότερο την 

άποψη περί οικονομικού θαύματος. Στο διάγραμμα 3 (Den Butter and 

Mosch, 2001, σελ. 7), εμφανίζεται το ετήσιο ποσοστό αύξησης της 

απασχόλησης για την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις 

Η.Π.Α. για την περίοδο 1982 - 1998. Παρατηρείται λοιπόν ότι στην 

Ολλανδία, από το 1984 και μετά, το ετήσιο ποσοστό αύξησης της 

απασχόλησης είναι σταθερά πάνω από τον μέσο όρο των άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών που αναφέρονται στο διάγραμμα αυτό, και συγκρίσιμο 

μόνο με τα εντυπωσιακά για την περίοδο αυτή επιτεύγματα των Η.Π.Α. 

Όσο για το συνολικό ποσοστό απασχόλησης, αυτό αυξήθηκε από το
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χαμηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα 52% (Den Butter and Mosch, 2001, 

σελ. 7) στο ιδιαίτερα υψηλό 74,1% (βλέπε πίνακα 2 - εισαγωγή).

Διάγραμμα 3 : Annual Employment Growth

Netherlands ----- 'Beigiiin--------- France----------UK - - - US

Source: ILO Yearbook of Labour Statistics 1982 - 1999
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2. ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάσθηκε περιληπτικά το 

ιστορικό της μετάβασης από την Ολλανδική «ασθένεια» στο «θαύμα» που 

συντελέσθηκε στην Ολλανδική οικονομία, και ειδικότερα στον τομέα της 

απασχόλησης. Εκτός όμως από το οικονομικό «θαύμα», η Ολλανδία είναι 

γνωστή και για το μοντέλο της, που αφορά το θεσμικό πλαίσιο λήψης 

αποφάσεων και τις πρακτικές που ακολουθούνται σε επίπεδο οικονομικής 

και κοινωνικής πολιτικής (Salvedra, 1999, σελ. 1). Στην ενότητα που 

ακολουθεί, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Ολλανδικό θεσμικό πλαίσιο 

και τις ιδιαιτερότητες του, έτσι ώστε να δοθεί στη συνέχεια η δυνατότητα 

διερεύνησης του κατά πόσο τα αποτελέσματα του Ολλανδικού «θαύματος» 

σχετίζονται με το παραπάνω μοντέλο λήψης αποφάσεων, καθώς και με τις 

συγκεκριμένες πολιτικές που ακολουθήθηκαν την τελευταία 20ετία. Για 

να γίνει όμως περισσότερο κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του 

μοντέλου, θα πρέπει να αναφερθούν αρχικά κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της Ολλανδικής κοινωνίας.

2.1. Ιδιαίτερα, γαοακτηοιστικά τη<ζ Ολλανδικής κοινωνίας 

Το πνεύμα συνεργασίας, η έλλειψη ανταγωνισμού και η ομοφωνία στη 

λήψη αποφάσεων αποτελούν μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 

Ολλανδικής κοινωνίας (Den Butter and Mosch, 2001, σελ. 8, - Salvedra, 

1999, σελ. 12).

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των παραπάνω χαρακτηριστικών 

έχουν παίξει, τόσο η γεωγραφική θέση της χώρας, που επέβαλλε (εδώ και
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πολλούς αιώνες) τη διαρκή συνεργασία των πολιτών για την αντιμετώπιση 

του κινδύνου από τις πλημμύρες, όσο και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα της 

κοινωνίας, η οποία - σε μεγαλύτερο βαθμό μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του 70 αλλά και σε αρκετά μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα - είναι χωρισμένη 

σε 4 σφαίρες επιρροής, οι 2 από τις οποίες αφορούν το θρήσκευμα 

(καθολικοί - προτεστάντες) ενώ οι άλλες 2 τις πολιτικές πεποιθήσεις 

(σοσιαλιστές - φιλελεύθεροι). Συνέπεια του τελευταίου είναι η αδυναμία 

κάποιας μεμονωμένης παράταξης να αποκτήσει κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία (καθώς κάθε μια από αυτές αντιπροσωπεύει συνήθως μια 

διαφορετική σφαίρα επιρροής), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

συνεχώς κυβερνήσεις συνασπισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία των τελευταίων είναι η επίτευξη συμβιβασμών μεταξύ των 

παρατάξεων, με ιδανική φυσικά περίπτωση την επίτευξη ομοφωνίας στη 

λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συνιστούν το υπόβαθρο 

του Ολλανδικού θεσμικού πλαισίου λήψης αποφάσεων, και κατ’ επέκταση 

του Ολλανδικού μοντέλου κοινωνικής πολιτικής . Στη συνέχεια, ακολουθεί 

συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων στοιχείων αλλά και του τρόπου 

λειτουργίας του εν λόγω μοντέλου.

2.2. Το ιιοντέλο

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η έννοια του μοντέλου σχετίζεται με 

το θεσμικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων και τις πολιτικές που 

ακολουθούνται μέσα από αυτό. Ειδικότερα για την Ολλανδία, όπου η 

ομοφωνία και η συναίνεση αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη
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διαδικασία λήψης αποφάσεων, η λειτουργία του μοντέλου καθορίζεται από 

το θεσμικό πλαίσιο που διέπει δύο αλληλένδετα στοιχεία (Salvedra, 1999, 

σελ. 11):

• Την κοινωνική πολιτική της Ολλανδίας

• Τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ολλανδική οικονομία

2.2.1. Κοινωνική πολιτική

Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Ολλανδίας 

χαρακτηρίζεται από την τριμερή συμμετοχή της κυβέρνησης, των 

ενώσεων των εργαζομένων και των ενώσεων των εργοδοτών, σε ένα 

περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός είναι πολύ περιορισμένος ανάμεσα στις 

τρεις πλευρές. Η έλλειψη ανταγωνισμού αντανακλά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της Ολλανδικής κοινωνίας στα οποία αναφερθήκαμε 

παραπάνω. Η δομή του θεσμικού πλαισίου θεωρείται ιδιαίτερα σταθερή. 

Ουσιαστικά χρονολογείται από τις αρχές της μεταπολεμικής περιόδου, 

χωρίς να έχουν παρατηρηθεί αξιοσημείωτες αλλαγές στις 2 τελευταίες 

δεκαετίες. (Salvedra, 1999, σελ. 11). Κύριος στόχος είναι η επίτευξη 

ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων, η οποία όταν επιτευχθεί μπορεί να 

οδηγήσει σε ταχύτατη αλλαγή της συμπεριφοράς της οικονομίας. Οι 

κυριότερες διεργασίες που πραγματοποιούνται εντός του εν λόγω θεσμικού 

πλαισίου είναι οι εξής (Salvedra, 1999, σελ. 12, - Den Butter and Mosch, 

2001, σελ.11-13):

Από τη μια πλευρά υπάρχει η κυβέρνηση και από την άλλη οι 

ενώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών. Οι δύο μεγαλύτερες 

Ομοσπονδίες των εργαζομένων (FNV που υποστηρίζεται από το
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σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και CNV που υποστηρίζεται από το 

χριστιανοδημοκρατικό κόμμα) καθώς και η Ομοσπονδία των εργοδοτών 

(VNO - NCW) αποτελούν τους κύριους εκπροσώπους των κοινωνικών 

εταίρων. Αυτοί, συναντιόνται μεταξύ τους στο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ», το οποίο ιδρύθηκε το 1945 και εκεί διατυπώνουν τις θέσεις 

τους σε όλα τα προς συζήτηση εργασιακά θέματα Οι κοινωνικοί εταίροι 

συναντιόνται επίσης, τόσο μεταξύ τους όσο και με ανεξάρτητους 

«ειδικούς» που έχουν όμως επιλεγεί από την κυβέρνηση (καθηγητές 

πανεπιστημίων, πολιτικοί, ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, ο 

διευθυντής του Γραφείου Κεντρικού Σχεδιασμού κ.α.) στο 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», το οποίο ιδρύθηκε το 

1950 και αποτελεί το κυριότερο συμβουλευτικό σώμα της κυβέρνησης για 

κοινωνικοοικονομικά θέματα. Επιπλέον, μια κυβερνητική αντιπροσωπεία 

που περιλαμβάνει τους σχετικούς υπουργούς αλλά και τον πρωθυπουργό 

της χώρας, συναντάται 2 φορές το χρόνο με τα μέλη του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στις λεγάμενες διαβουλεύσεις της Άνοιξης και του 

Φθινοπώρου. Σημείο εκκίνησης για τις συζητήσεις την Άνοιξη αποτελεί το 

πλάνο για τον επόμενο κυβερνητικό προϋπολογισμό. Οι φθινοπωρινές 

διαβουλεύσεις σηματοδοτούν το ξεκίνημα ενός νέου γύρου συλλογικών 

διαπραγματεύσεων. Η κυβέρνηση, ζητά επίσης τη γνώμη του 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» σε πολλά ζητήματα 

που σχετίζονται με την άσκηση κοινωνικοοικονομικής πολιτικής. Τα 

ζητήματα αυτά μπορεί να είναι γενικής φύσεως, όπως για παράδειγμα η 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ή περισσότερο εξειδικευμένα, όπως για 

παράδειγμα οι αυξήσεις του κατώτατου ορίου αμοιβών. Το
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«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» ασκεί και μια επιπλέον 

δραστηριότητα, καθώς ηγείται μιας ομάδας θεσμικών οργάνων κλαδικού 

χαρακτήρα, τα οποία παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

αμοιβών σε κλάδους όπου απουσιάζουν οι συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας.

Τυπικά, ο ρόλος τόσο του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και του 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» όσο και των ενώσεων 

των κοινωνικών εταίρων είναι σχετικά περιορισμένος. Αρκούνται στην 

παροχή υποδείξεων συμβουλευτικού χαρακτήρα τόσο στην κυβέρνηση 

όσο και στα μεμονωμένα σωματεία ή εργοδότες που είναι οι ανεξάρτητοι 

συμβαλλόμενοι στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά όμως, οι 

υποδείξεις τους λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψιν από όλους τους 

ενδιαφερομένους και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις τελικές αποφάσεις 

που αφορούν τα επιμέρους ζητήματα.

2.2.2. Συλλονικέζ διαποαναατεύσεκ

Το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην 

Ολλανδία παρέχει αρκετά κίνητρα τόσο στα σωματεία όσο και στους 

εργοδότες για την επίτευξη συμφωνιών μεταξύ τους. Δύο βασικοί νόμοι 

ρυθμίζουν το καθεστώς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ο νόμος του 

1927 για τις συλλογικές συμβάσεις καθορίζει ότι οι όροι μιας συλλογικής 

σύμβασης είναι δεσμευτικοί για όλους τους εργαζομένους σε μια 

επιχείρηση, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στο σωματείο που την 

υπέγραψε ή όχι (Den Butter and Mosch, 2001, σελ. 14). Ο νόμος της 

Υποχρεωτικής Επέκτασης (1937) δίνει στον Υπουργό Εργασίας το
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δικαίωμα να επεκτείνει μια συλλογική σύμβαση σε όλες τις επιχειρήσεις 

του συγκεκριμένου κλάδου, σε περίπτωση που η σύμβαση αυτή καλύπτει 

ένα σημαντικό ποσοστό (σήμερα το 55%) των απασχολουμένων στον 

κλάδο αυτό (Hartog, 1999, σελ. 7). Ο νόμος του 1927 δίνει επίσης στους 

εργοδότες το δικαίωμα να συμφωνήσουν με οποιοδήποτε σωματείο 

εμφανίζεται ως διαπραγματευτής, αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα σωματεία. 

Τα σωματεία που αποκλείονται από τις διαπραγματεύσεις δεν 

καρπώνονται τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη νέα σύμβαση. Το 

γεγονός αυτό αναγκάζει όλα τα σωματεία να επιδιώκουν τις 

διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Για να το πετύχουν αυτό, 

πραγματοποιούν συνασπισμούς μεταξύ τους και προσπαθούν να 

περιορίσουν τις διαφωνίες τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 

αποκλεισμού τους από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες έχουν και αυτοί κίνητρα για να 

συμπεριλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα σωματεία στις 

διαπραγματεύσεις. Οι συλλογικές συμβάσεις περιλαμβάνουν συνήθως έναν 

όρο σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται στα σωματεία να οργανώνουν 

απεργίες κατά τη διάρκεια ισχύος μιας συλλογικής σύμβασης. Από τη 

στιγμή λοιπόν που μόνο τα σωματεία που έχουν υπογράψει τη σύμβαση 

είναι υποχρεωμένα να τηρήσουν αυτόν τον όρο, οι εργοδότες έχουν κάθε 

λόγο να υπογράψουν τη σύμβαση με όσο το δυνατόν περισσότερα 

σωματεία. Με τον τρόπο αυτό εξηγείται σε μεγάλο βαθμό και το ιδιαίτερα 

χαμηλό ποσοστό απεργιών που παρατηρείται στην Ολλανδία (Den Butter 

and Mosch, 2001 σελ. 15).
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Οι Ομοσπονδίες των εργαζομένων τυπικά δεν έχουν κανένα ρόλο 

στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, συντονίζουν ενεργά τη διαδικασία 

ζήτησης και προσφοράς αμοιβών. Μέσω της συμμετοχής τους, έστω και με 

άτυπο τρόπο, στο θεσμικό πλαίσιο τόσο των συλλογικών

διαπραγματεύσεων όσο και της κοινωνικής πολιτικής, οι Ομοσπονδίες των 

εργαζομένων στην Ολλανδία κατάφεραν να διαπραγματεύονται τις αμοιβές 

του μεγαλύτερου τμήματος της οικονομίας, παρά τη σχετικά χαμηλή 

πυκνότητα των σωματείων (τα μέλη των σωματείων αντιστοιχούν στο 25% 

του εργατικού δυναμικού ενώ οι συλλογικές συμβάσεις καλύπτουν το 75% 

του εργατικού δυναμικού- Salvedra, 1999, σελ. 15).

Από την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου των δύο 

αλληλένδετων στοιχείων που συνθέτουν το Ολλανδικό μοντέλο, 

παρατηρείται ότι αυτό αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα συστήματος 

διοίκησης που διέπεται από τις αρχές της συνεργασίας, της 

συλλογικότητας, της εμπιστοσύνης και της ομαδικότητας, ενώ παράλληλα, 

χαρακτηρίζεται και από μεγάλη ευελιξία (Hartog and Theeuwes, 1997, 

σελ. 40). Υπάρχουν τριμερείς διαβουλεύσεις σε όλα τα επίπεδα άσκησης 

πολιτικής. Πολλές φορές αυτό είναι θεσμοθετημένο σε συμβουλευτικά 

σώματα, αλλά, η μεγαλύτερη συνεργασία πραγματοποιείται σε άτυπο 

επίπεδο (Hartog, 1999, σελ. 7). Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευελιξία και καλύπτουν τα 3/4 του συνόλου 

της οικονομίας ενώ τα σωματεία των εργαζομένων ασκούν επιρροή μόνον 

εφόσον δεν έρχονται σε απόλυτη αντιπαράθεση με τους εργοδότες. Μέσα 

σε ένα τέτοιο σύστημα, θεωρείται ότι είναι πιο εφικτό να 

πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο. Στην
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επόμενη ενότητα, θα αναφερθούν ον σημαντικότερες ρυθμίσεις που 

πραγματοποιήθηκαν εντός του Ολλανδικού θεσμικού πλαισίου την 

τελευταία 20ετία με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης.
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι σημαντικότερες πολιτικές 

που ακολουθήθηκαν στην Ολλανδία την τελευταία 20ετία με σκοπό την 

καταπολέμηση της ανεργίας, είναι οι εξής (Salvedra, 1999, - Den Butter 

and Mosch, 2001, - Hartog and Theeuwes 1997, Becker, 1999, - 

McMahon, 2000, Hartog, 1999):

• Πολιτική συγκράτησης μισθών

• Αναδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας

• Βελτίωση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας με παράλληλη 

ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις παραπάνω πολιτικές, διερευνώντας 

παράλληλα τη σχέση τους με το Ολλανδικό μοντέλο αλλά και το μέγεθος 

της συνεισφορά τους στην αύξηση της απασχόλησης στην εν λόγω χώρα.

3.1. Πολίτική συνκράτησηζ ιιισθών

Όπως έχει αναφερθεί και στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, η 

συγκράτηση των μισθών αποτελούσε σημαντικό εργαλείο στην άσκηση 

της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής στην Ολλανδία μέχρι τη δεκαετία του 

1960. Η επαναδραστηριοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, συνδυάζεται με 

την υπογραφή της συμφωνίας του Wassenaar το 1982, καθώς αποτελεί ένα 

από τα δύο κεντρικά σημεία της (το άλλο αφορά τη μείωση του ωραρίου 

εργασίας). Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε στα πλαίσια των συζητήσεων 

των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων και εργοδοτών) στο
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«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», γεγονός που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο 

το Ολλανδικό μοντέλο επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στα υψηλότερα κλιμάκια των 

κοινωνικοοικονομικών Οργανισμών). Η συμφωνία του Wassenaar 

κατέγραψε τη σημασία της ανάκαμψης των κερδών των επιχειρήσεων 

μέσω της συγκράτησης των μισθών. Παρά το γεγονός ότι, από νομικής 

πλευράς, δεν ήταν δεσμευτική για τους εργοδότες και τα σωματεία των 

εργαζομένων, τα αποτελέσματά της θεωρούνται εντυπωσιακά. Μέσα στο 

έτος που ακολούθησε, στα 2/3 των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων 

είχαν ξεκινήσει επαναδιαπραγματεύσεις που αφορούσαν τα νέα δεδομένα 

που είχαν προκύψει από τη συμφωνία του Wassenaar (Den Butter and 

Mosch, 2001, σελ. 22-23).

Από το 1982, παρατηρείται μια παρατεταμένη περίοδος 

συγκράτησης μισθών στην Ολλανδική οικονομία. Οι πραγματικοί μισθοί 

το 1984 ήταν κατά 5% χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους του 1979. 

Μεταξύ 1985 και 1993 αυξήθηκαν σε ποσοστό 6% σε σχέση με το 1979. 

Από τότε παραμένουν σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα (Salvedra, 

1999, σελ. 9). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα τέλη του 

1993 οι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε μια νέα συμφωνία για περικοπές 

στις αυξήσεις των μισθών με αντάλλαγμα επιπλέον μειώσεις στο ωράριο 

εργασίας (“New Course : Agenda for Collective Bargaining”) η οποία 

συνέβαλλε αποφασιστικά στη διατήρηση των παραπάνω ποσοστών και 

ουσιαστικά ισχύει μέχρι σήμερα (McMahon, 2000, σελ. 118, - Salvedra, 

1999, σελ. 16). Από την πλευρά της, η κυβέρνηση προέβη σε δραστικές 

μειώσεις του θεσμοθετημένου κατώτατου ορίου για τους μισθούς. Η
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πραγματική αξία των κατώτατων μισθών μειώθηκε κατά 30% την περίοδο 

1979-1997, αγγίζοντας την περιβόητη πτώση του κατώτατου ορίου μισθών 

των Η.Π.Α. για την ίδια περίοδο (Salvedra, 1999, σελ. 9).

Η συνεχής προσπάθεια για συγκράτηση των μισθών και οι 

μειώσεις των κατώτατων μισθών συνετέλεσαν σε μια σταθερή (αν και όχι 

εντυπωσιακή) αύξηση του Α.Ε.Π. στην Ολλανδία την εν λόγω περίοδο. 

Στον πίνακα 3 (Salvedra, 1999, σελ. 24) εμφανίζεται το Α.Ε.Π. της 

Ολλανδίας, σε σύγκριση με το Α.Ε.Π. της Γερμανίας, του Βελγίου, της Μ. 

Βρετανίας, της Γαλλίας, των Η.Π.Α., και του μέσου όρου της Ε.Ε. για την 

περίοδο 1979 - 1997. Τα στοιχεία του πίνακα αυτού, δείχνουν ότι την 

περίοδο 1979 - 1997 το Ολλανδικό Α.Ε.Π. παρουσίασε αναλογικά την ίδια 

περίπου αύξηση με τα άλλα συγκρινόμενα κράτη, καθώς και με τον μέσο 

όρο της Ε.Ε., κατορθώνοντας να καλύψει και την μείωση που είχε 

εμφανίσει την περίοδο 1979- 1983.

Πίνακας 3 : The Dutch GDP internationally compared (per capita), 1979-1997

index

1979=1000 1979-96

Average annual growth 

1979-83 1983-90 1990-94 1994-97

Gross Domestic Product
Netherlands 1340 1.S7 -0.3 16 1.6 2.5
Germany4 1334 1.64 0.7 2.6 1.3 1.6
Belgium 1353 1.62 1.1 2.5 1.0 2.1
United Kingdom 1371 1.72 0.5 2.9 0.5 2.S
France 1259 1.26 0.7 2.1 0.6 1."
European Union (15) 1348 1.64 0.8 2.7 0.9 2.1
United States 1295 1.29 -0.4 2.4 0.8 2.C

* throughout including East Germany
Source: OECD, National Accounts la960-97. Main Aeeremtes. Volume index numbers

Η σταθερή αύξηση του Α.Ε.Π. στην Ολλανδία, σε συνδυασμό με 

τη μείωση του ωραρίου εργασίας που περιλαμβανόταν στις συμφωνίες
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του 1982 και του 1993, οδήγησε σε μια σημαντική αύξηση της 

παραγωγικότητας (Α.Ε.Π. προς σύνολο ωρών εργασίας), η οποία 

ξεπερνούσε σημαντικά την τάση που επικρατούσε στη διαμόρφωση των 

μίσθιον. Το διάγραμμα 4 (Salvedra, 1999, σελ. 34), δείχνει τη σχέση 

μεταξύ ωριαίων πραγματικών μισθών, κατώτατων μισθών και 

παραγωγικότητας στην Ολλανδία την περίοδο 1979-1997, ενώ παράλληλα 

εμφανίζει και τη διακύμανση των κατώτατων μισθών στις Η.Π.Α. την ίδια 

περίοδο. Μεταξύ 1979 και 1997, η ωριαία παραγωγικότητα στην Ολλανδία 

αυξήθηκε κατά 36% ενώ οι πραγματικές ωριαίες αποδοχές μόνο κατά 6%. 

Θα μπορούσε λοιπόν να ειπωθεί ότι η διατήρηση της πολιτικής 

συγκράτησης των αποδοχών ενισχύθηκε από το γεγονός ότι δεν υπήρξε 

τόσο μεγάλη μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, αλλά 

κυρίως, μεγάλη απόσταση μεταξύ της αύξησης της παραγωγικότητας και 

των αυξήσεων των αποδοχών τους.

Διάγραμμα 4: Real hourly wage earnings, minimum wages and productivity (1979 = 100)

• - ■ PRODUCTIVITY — -AVERAGE WAGE--------MINIMUM WAGE —·- US MINIMUM WAGE

Source: Salvedra “Is there more to the Dutch Miracle than a lot of part-time jobs”, 1999, pp. 

34
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Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση συνέβαλλε δραστικά στη 

διαδικασία συγκράτησης των μισθών. Εκτός από τη δραστική μείωση του 

κατώτατου ορίου μισθού η οποία αναφέρθηκε προηγουμένως, το 1982, η 

κυβέρνηση προέβη σε «πάγωμα» των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων 

αλλά και των κοινωνικών επιδομάτων, θέλοντας να δείξει ότι συμμετέχει 

κι αυτή στην προσπάθεια μέσω του περιορισμού των κρατικών δαπανών 

(McMahon, 2000, σελ. 115). Την περίοδο 1983-2000 οι Δημόσιες δαπάνες 

ως ποσοστό του Α.Ε.Π. μειώθηκαν από 58% σε 40% (Den Butter and 

Mosch, 2001, σελ. 4 ). Οι περικοπές αφορούσαν επίσης την φορολογία (η 

διαφορά μεταξύ μικτών και καθαρών αποδοχών για τον μέσο εργαζόμενο 

μειώθηκε από 48% σε 41%, ενώ για τον αμειβόμενο με τον κατώτατο 

μισθό από 34% σε 21%) αλλά και των αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, ο 

οποίος μειώθηκε κατά 7% (Hartog, 1999, σελ. 21).

Ως ενδεικτικά αποτελέσματα της πολιτικής συγκράτησης μισθών 

που ακολουθείται από το 1982 αναφέρονται τα παρακάτω :

• Από το εν λόγω έτος, παρατηρείται αξιοσημείωτη εργασιακή 

ειρήνη και συμφιλίωση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την 

ελαχιστοποίηση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Στο διάγραμμα 

5, (Den Butter and Mosch, 2001, σελ. 24), εμφανίζεται ο μέσος 

ετήσιος αριθμός των εργάσιμων ημερών που χάθηκαν λόγω 

απεργιών (ανά 1000 εργαζομένους) σε δεκατρείς χώρες της Ε.Ε. 

την περίοδο 1982 - 1998. Παρατηρείται λοιπόν ότι η Ολλανδία 

καταλαμβάνει την καλύτερη θέση στον εν λόγω πίνακα, καθώς 

είναι ελάχιστος ο αριθμός των εργάσιμων ημερών που χάθηκαν 

λόγω απεργιών την περίοδο αυτή, σε αντίθεση με την Ελλάδα, η
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οποία βρίσκεται στη χειρότερη θέση, με τις εργάσιμες ημέρες που 

χάθηκαν ανά 1000 εργαζόμενους την ίδια περίοδο να ξεπερνούν τις 

500.

Διάγρμμα 5 : Annual average of production days lost by strikes per 1000 workers

(1982- 1998)

Source: CBS. # indicates missing data for 1982-1984.1986, 1987; · indicates missing data for 1998.

• Ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα των Ολλανδικών επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού κόστους στα 

έξοδα των επιχειρήσεων μειώθηκε εντυπωσιακά, καθώς από 93,5% 

το 1982 είχε ήδη φθάσει το 81,5% το 1989 (Den Butter and 

Mosch, 2001, σελ. 23), ενώ την περίοδο 1983-1996 το περιθώριο 

κέρδους των επιχειρήσεων αυξήθηκε από 5,7% σε 10,2% (Hartog, 

1999, σελ. 22).

• Η επίτευξη «Εθνικής Ομοφωνίας» - που αποτελεί χαρακτηριστικό 

στοιχείο του Ολλανδικού μοντέλου - για ταυτόσημη χρονικά 

συγκράτηση μισθών, φόρων, δαπανών και ασφαλίστρων, με σκοπό 

τη μείωση του κόστους εργασίας με παράλληλη προστασία του 

οικογενειακού εισοδήματος, έτσι ώστε να μην υπάρχουν
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κοινωνικές εκρήξεις και να διατηρηθεί το πνεύμα συναίνεσης 

(Hartog and Theeuwes, 1997, σελ. 38).

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η πολιτική συγκράτησης 

μισθών, η οποία ασκήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων 

την τελευταία 20ετία, συνέβαλλε αποφασιστικά στη μείωση του κόστους 

εργασίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της 

κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των Ολλανδικών επιχειρήσεων. 

Το γεγονός αυτό, αν συνδυασθεί με τη μεγάλη αύξηση της απασχόλησης 

που παρατηρήθηκε στην Ολλανδία το εν λόγω διάστημα, μπορεί να 

δικαιολογήσει τις απόψεις του Γραφείου Κεντρικού Σχεδιασμού του 

Ολλανδικού Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις οποίες 

το 50% της μείωσης της ανεργίας στην Ολλανδία οφείλεται στην πολιτική 

συγκράτησης μισθών (Becker, 1999, σελ. 13).

Στο σημείο όμως αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη επιφύλαξη για δύο λόγους. 

Ο πρώτος αφορά το γεγονός ότι η πολιτική συγκράτησης μισθών δεν είναι 

κάτι πρωτόγνωρο για την Ολλανδική οικονομία. Αντιθέτως, έχει 

εφαρμοσθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και στο παρελθόν, χωρίς να έχει 

οδηγήσει από μόνη της σε τόσο αξιοσημείωτα αποτελέσματα στον τομέα 

της απασχόλησης. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με τη σύγκριση της 

πολιτικής αυτής σε διεθνές επίπεδο. Τα πιο αξιόπιστα δεδομένα για 

σύγκριση βασίζονται στις ωριαίες αποδοχές και την παραγωγικότητα. Τα 

στοιχεία αφορούν τη Γαλλία, τη Γερμανία (πριν και μετά την ένωση), την 

Ολλανδία και τις Η.Π.Α. και εμφανίζονται στο διάγραμμα 6 (Salvedra, 

1999, σελ. 35).
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Διάγραμμα 6 : Average real hourly wage (GDP - Deflator) to GDP/Hour

-------- NL--------- BRD-W---------F—X—USA-- - BRD AFTER 1990

Source: Salvedra “Is there more to the Dutch Miracle than a lot of part-time jobs”, 1999, pp. 
35

Στο διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι στην Ολλανδία, το μοναδιαίο κόστος 

εργασίας έχει πέσει περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, ιδιαίτερα στο 

πρώτο μισό της δεκαετίας του ’80, όπου η πτώση είναι πολύ απότομη. Και 

στη Γαλλία όμως, η πτώση αυτή είναι εξίσου αξιοπρόσεκτη, ενοό το ίδιο 

μπορεί να ισχυρισθεί κανείς και για τη Γερμανία της περιόδου 1986-1997. 

Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι ότι και στις 3 παραπάνω χώρες, η 

πτώση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των μίσθιόν στις Η.Π.Α.. Αυτή 

είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, διότι είναι γνωστό ότι τα 

αποτελέσματα που έχουν επιδείξει οι Η.Π.Α. στον τομέα της απασχόλησης 

την περίοδο αυτή είναι πολύ καλύτερα από τα αντίστοιχα των 

περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών, και ειδικότερα της Γαλλίας και της 

Γερμανίας. Προφανώς λοιπόν, το κόστος των αποδοχών δεν αποτελεί τον 

μοναδικό καθοριστικό παράγοντα για την αύξηση της απασχόλησης, έτσι 

ώστε να αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή μιας παρατεταμένης πολιτικής 

συγκράτησης μισθών οδηγεί εκ του ασφαλούς σε δραστική μείωση της
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ανεργίας. Πρέπει επομένως να συνδυασθεί με αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας.

3.2. Αναδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας

Η Ολλανδική κυβέρνηση, στα πλαίσια της προσπάθειας της όχι 

μόνο για την καταπολέμηση της ανεργίας αλλά και για την αύξηση της 

πραγματικής απασχόλησης, ανέλαβε ενεργό ρόλο μέσω διαφόρων 

ρυθμίσεων που αφορούσαν την αναδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους 

πρόνοιας. Βασικός της στόχος ήταν η μείωση του αριθμού των 

«επαγγελματικά ανίκανων» και η δημιουργία κινήτρων για την επανένταξη 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού των εν λόγω ατόμων στην αγορά 

εργασίας.

Ο αριθμός των «επαγγελματικά ανίκανων» ατόμων στην Ολλανδία 

είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Ο 

νόμος του 1967 (Ασφάλιση επαγγελματικής ανικανότητας - WAO) έδινε 

τη δυνατότητα σε όσους εργαζόμενους λάμβαναν για περισσότερο από ένα 

έτος το επίδομα απώλειας εισοδήματος λόγω ασθένειας (Sickness Benefits 

Act - 1930), να έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν στις διατάξεις του WAO 

για λήψη επιδόματος απώλειας εισοδήματος λόγω επαγγελματικής 

ανικανότητας. Το επίδομα αυτό χορηγούνταν ανεξάρτητα από τα αίτια που 

προκάλεσαν την ανικανότητα. Το ύψος του ανερχόταν στο 80% του 

τελευταίου μισθού του εργαζομένου (Van Het Kaar, 1999). Από τα μέσα 

της δεκαετίας του 70, όταν η μείωση της απασχόλησης στο βιομηχανικό 

κλάδο οδήγησε σε μαζική έξοδο πολλών ατόμων από την αγορά εργασίας, 

οι κοινωνικοί εταίροι (εργοδότες και εργαζόμενοι) εκμεταλλεύτηκαν τις
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παραπάνω διατάξεις έτσι ώστε να απομακρυνθεί το πλεονάζον προσωπικό 

κάτω από ευνοϊκότερες συνθήκες από αυτές που εξασφάλιζε το επίδομα 

ανεργίας (Knegt, 2001). Ουσιαστικά δηλαδή, οι κοινωνικοί εταίροι 

εκμεταλλεύτηκαν την ευκολία με την οποία χορηγούνταν από το κράτος τα 

εν λόγω επιδόματα, με σκοπό να επισπεύσουν τη διαδικασία 

αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων (Van Het Kaar, 1999). Κάτω από αυτές 

τις συνθήκες, ο αριθμός των «επαγγελματικά ανίκανων» άρχισε να 

ανεβαίνει ραγδαία.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για περικοπή των κοινωνικών 

δαπανών αλλά και για να δημιουργήσει κίνητρα για αύξηση της 

πραγματικής απασχόλησης, η κυβέρνηση στα μέσα της δεκαετίας του 80 

μείωσε δύο φορές το ύψος του επιδόματος λόγω επαγγελματικής 

ανικανότητας (το 1985 σε 75% και το 1986 σε 70% του πιο πρόσφατου 

μισθού των εργαζομένων - Den Butter and Mosch, 2001, σελ. 25). Παρά 

το γεγονός αυτό, ο αριθμός των «επαγγελματικά ανίκανων» 

εξακολουθούσε να αυξάνεται, με αποτέλεσμα το 1991 να ξεπεράσει τις 

950.000 (Van Het Kaar, 1999). Από το έτος αυτό, η μείωση του αριθμού 

των παραπάνω ατόμων, και η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας 

αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους όλων των Ολλανδικών 

κυβερνήσεων (Knegt, 2001).

Την περίοδο 1993 - 1998 λήφθηκε μια σειρά μέτρων με σκοπό την 

επίτευξη του παραπάνω στόχου. Αρχικά, το 1993 επιτεύχθηκε συμφωνία 

μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για την 

επαναξιολόγηση όλων των ατόμων ηλικίας κάτω των 50 ετών που 

λάμβαναν το επίδομα επαγγελματικής ανικανότητας.
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Περίπου 335.000 εργαζόμενοι ηλικίας 35-45 ετών μπήκαν σε αυτή 

τη διαδικασία την περίοδο 1994-1998 (Van Het Kaar, 1999). To 1994, οι 

μικρές εταιρίες υποχρεώθηκαν να συνεχίσουν να πληρώνουν τους 

εργαζομένους κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εβδομάδων απουσίας λόγω 

ασθένειας, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις η διάταξη προέβλεπε 6 

εβδομάδες υποχρεωτικής πληρωμής για τον ίδιο λόγο. Στόχος ήταν η 

δημιουργία κινήτρων στις επιχειρήσεις για μείωση των απουσιών λόγω 

ασθένειας. Το 1996, στα πλαίσια της παραπάνω πολιτικής, το επίδομα 

απώλειας εισοδήματος λόγω ασθένειας ιδιωτικοποιήθηκε. Οι εργοδότες 

υποχρεώθηκαν να καταβάλουν αυτοί (αντί του κράτους) στον εργαζόμενο 

το 70% του μισθού του για τον πρώτο χρόνο απουσίας λόγω ασθένειας. 

Μετά από σχετικό νόμο (PEMBA Act) που τέθηκε σε ισχύ την 1/1/1998, οι 

εργοδότες ανέλαβαν την υποχρέωση της χρηματοδότησης του συστήματος 

ασφάλισης λόγω επαγγελματικής ανικανότητας. Το ποσοστό εισφοράς που 

απαιτούνταν, καλυπτόταν πλέον αποκλειστικά από τους εργοδότες, ενώ 

υπήρχαν διαφοροποιήσεις στα ποσοστά εισφοράς ανά εργοδότη, τα οποία 

αυξανόταν ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης που 

εντασσόταν στο σύστημα. Οι εργοδότες είχαν τη δυνατότητα να 

αποφύγουν την πληρωμή της αυξημένης εισφοράς, σε περίπτωση που 

αναλάμβαναν να καλύψουν το πλήρες κόστος του επιδόματος 

ανικανότητας για τους εργαζομένους τους, κατά τη διάρκεια των 5 πρώτων 

ετών της ανικανότητας αυτών (European Comission, 1998, - McMahon, 

2000, σελ. 123-125). Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν χρηματοοικονομικά 

κίνητρα για τους εργοδότες που αναλάμβαναν ή συνέχιζαν να απασχολούν 

μερικώς «ανίκανους» εργαζομένους (Van Het Kaar, 1999).
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Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω μέτρα της περιόδου 1993-1998 

θεωρήθηκαν γενναία, στις αρχές του 1999 φαινόταν ότι οι επιπτώσεις τους 

δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικές στη μείωση των «επαγγελματικά ανίκανων» 

ατόμων, ο αριθμός των οποίων εξακολουθούσε να είναι πολύ υψηλός 

(περίπου 900.000), ενώ παράλληλα δεν είχε σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος 

και στον τομέα της μείωσης των απουσιών λόγω ασθένειας. Κύριοι λόγοι 

της αποτυχίας των μέτρων θεωρούνται οι εξής : 1) οι περικοπές του ύψους 

των επιδομάτων συνυπολογιζόταν μέσα στους όρους των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων με αποτέλεσμα τελικά τα επιδόματα να αγγίζουν το 

100% των μισθών και 2) η μεγάλη πλειοψηφία των εργοδοτών είχε 

ασφαλιστεί απέναντι στις επιπτώσεις της διαφοροποιημένης εισφοράς 

αλλά και της υποχρέωσης να συνεχίσει να πληρώνει επίδομα ασθένειας για 

τον πρώτο χρόνο απουσίας, μη έχοντας έτσι ιδιαίτερο λόγο να 

δραστηριοποιηθεί πιο έντονα στο θέμα της μείωσης του αριθμού των 

«επαγγελματικά ανίκανων» (Van Het Kaar, 1999).

Η περίοδος 1999-2001 χαρακτηρίζεται από τη διαμάχη μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων αναφορικά με τους τρόπους επίλυσης του 

προβλήματος. Οι εργοδότες πίεζαν για μείωση της διάρκειας και του 

ύψους των επιδομάτων ενώ οι Ομοσπονδίες των εργαζομένων αρνούνταν 

κατηγορηματικά, διεκδικώντας παράλληλα μεγαλύτερη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας, υποστηρίζοντας ότι ο παράγοντας αυτός είναι 

καθοριστικός για την επανένταξη των «επαγγελματικά ανίκανων» στην 

αγορά εργασίας. Η κυβέρνηση, βλέποντας τα ανησυχητικά στατιστικά 

στοιχεία και κάτω από την πίεση των κοινωνικών εταίρων, συνέστησε τον 

Ιούνιο του 2000 μια ειδική Επιτροπή (“Donner Committee”) που είχε
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σκοπό να αναλύσει σε βάθος το πρόβλημα καθώς και να προτείνει μέτρα 

για την αντιμετώπιση του. Τα 5 μέλη της επιτροπής αντιπροσώπευαν σε 

μεγάλο βαθμό τις απόψεις τόσο των πολιτικών παρατάξεων όσο και των 

κοινωνικών εταίρων (Knegt, 2001). Τον Απρίλιο του 2001, η Επιτροπή 

ανακοίνωσε τις προτάσεις της για την αναμόρφωση του συστήματος 

ασφάλισης λόγω επαγγελματικής ανικανότητας. Κεντρικό σημείο των 

υποδείξεων της επιτροπής αποτελούσε η πρόταση για έλεγχο του βαθμού 

ανικανότητας κάθε εργαζομένου ξεχωριστά, με επακόλουθες συνέπειες για 

τα επιδόματα αλλά και την ικανότητα ή όχι του εργαζομένου να εργασθεί 

ξανά. Η προστασία των εργαζομένων από τις απολύσεις λόγω ασθένειας 

θα καταργούνταν σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν συνεργαζόταν στην 

εξεύρεση τρόπων αναφορικά με την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας. 

Οι προτάσεις της Επιτροπής παρουσιάστηκαν στο 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», το οποίο ανέλαβε να τις 

επεξεργασθεί με σκοπό να υποβάλλει κατόπιν τις δικές του προτάσεις για 

τη λήψη μέτρων στην κυβέρνηση (eironline, 2002, January).

Στις 19 Ιανουάριου του 2002, το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας στο επίμαχο θέμα 

της αναμόρφωσης του συστήματος ασφάλισης λόγω επαγγελματικής 

ανικανότητας. Τα κεντρικά σημεία της συμφωνίας ήταν τα παρακάτω (Van 

Het Kaar, 2002):

• Τα δικαιώματα των ατόμων που ήδη λάμβαναν το επίδομα 

(περίπου 950.000) δεν θα θιγόταν
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• Καταργήθηκαν οι διατάξεις του νόμου του 1998 (PEMBA Act) που 

αφορούσαν την επιπλέον εισφορά των εργοδοτών λόγω αύξησης 

του αριθμού των εργαζομένων τους που εισερχόταν στο σύστημα

• Οι εργαζόμενοι που απούσιαζαν λόγω ασθένειας, θα 

εξακολουθούσαν να πληρώνονται με το 70% του μισθού τους, 

κατά την διάρκεια του 1ου έτους απουσίας. Το ποσοστό αυτό, θα 

μπορούσε να φθάσει το 100% του μισθού μέσω σχετικών όρων στις 

συλλογικές συμβάσεις

• Αντίθετα με ότι ίσχυε μέχρι τότε, οι εργαζόμενοι θα είχαν τη 

δυνατότητα να συνεχίσουν να λαμβάνουν επίδομα ασθένειας και 

κατά τον 2° χρόνο απουσίας τους, το οποίο όμως δεν θα μπορούσε 

να φθάνει το 100% του μισθού τους.

• Το πλήρες επίδομα ανικανότητας θα ισοδυναμούσε με το 75% του 

μέσου όρου των μισθών των τριών τελευταίων ετών αλλά θα 

μπορούσαν να το λάβουν μόνο όσοι χαρακτηριζόταν μακροχρόνια 

ανίκανοι σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Η αξιολόγηση τους θα 

γινόταν από ένα νέο σώμα γιατρών το οποίο θα δημιουργούνταν 

για την υποστήριξη του συστήματος

• Οι εργαζόμενοι που κρίνονταν ανίκανοι σε ποσοστό 35% - 80% θα 

πληρωνόταν από τον εργοδότη για τις ημέρες που μπορούσαν να 

εργασθούν. Επίσης, θα λάμβαναν το 70% του μισθού τους από μια 

ασφαλιστική εταιρεία, για την πληρωμή της οποίας θα 

συνεισέφεραν από κοινού με τον εργοδότη. Υποχρέωση και των 

δύο ήταν να κάνουν ότι ήταν δυνατό έτσι ώστε να βρεθεί η 

κατάλληλη δουλειά για τον εργαζόμενο. Σε περίπτωση αποτυχίας
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με ευθύνη του εργοδότη, αυτός θα έπρεπε να πληρώνει το επίδομα 

για μια περίοδο τουλάχιστον 2 ετών. Σε περίπτωση απροθυμίας του 

εργαζόμενου να βρει δουλειά, θα επιτρεπόταν η απόλυση του.

• Οι εργαζόμενοι που θα κρίνονταν ανίκανοι σε ποσοστό από 35% 

και κάτω θα παρέμεναν στο προσωπικό της επιχείρησης, η οποία 

θα έπρεπε να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι 

εργαζόμενοι αυτοί να επιστρέψουν στις προηγούμενες 

δραστηριότητές τους.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» αντιμετωπίσθηκε πολύ ευνοϊκά από τους κοινωνικούς 

εταίρους, οι οποίοι προέτρεψαν την Κυβέρνηση να υιοθετήσει τις 

προτάσεις του, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της συμφωνίας, 

που (σύμφωνα με τα μέλη Συμβουλίου) ήταν η μείωση του αριθμού των 

ατόμων που εισέρχονται ετησίως στο σύστημα ασφάλισης λόγω 

επαγγελματικής ανικανότητας, από 80.000 - 100.000 που ήταν μέχρι το 

2001 σε λιγότερα από 30.000 για κάθε επόμενο έτος (Van Het Kaar, 2002).

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, παρατηρείται ότι οι 

σημαντικότερες ρυθμίσεις που έγιναν μετά το 1990 στην Ολλανδία με 

σκοπό την αναδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας έτσι ώστε να 

αυξηθεί η πραγματική απασχόληση, αφορούσαν ένα χρόνιο πρόβλημα των 

Ολλανδικών εργασιακών σχέσεων : το μεγάλο αριθμό των «επαγγελματικά 

ανίκανων» ατόμων, που συντηρούνταν από το ιδιαίτερα «γενναιόδωρο» 

σύστημα ασφάλισης λόγω επαγγελματικής ανικανότητας. Για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, το εν λόγω σύστημα ασφάλισης αποτέλεσε σημείο
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αντιπαράθεσης των κοινωνικών εταίρων. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών 

(και οι φιλελεύθερες πολιτικές παρατάξεις) το θεωρούσαν ιδιαίτερα 

συμβιβαστικό ενώ οι ομοσπονδίες των εργαζομένων και οι 

σοσιαλδημοκράτες πολιτικοί πίστευαν ότι προσέφερε λιγοστά κίνητρα 

στους εργαζομένους για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας αλλά και 

στους εργοδότες για να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τα μέτρα 

που πάρθηκαν την περίοδο 1993-1998 με σκοπό την επανένταξη των 

«επαγγελματικά ανίκανων» και την αύξηση της πραγματικής 

απασχόλησης, μέσω της αποκέντρωσης του συστήματος και της 

ιδιωτικοποίησης του, ήταν αρκετά ριζοσπαστικά αλλά δεν είχαν τα 

ανάλογα αποτελέσματα. Οι πρόσφατες όμως προτάσεις του 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» θεωρούνται ένα 

τυπικό παράδειγμα του Ολλανδικού μοντέλου, που χαρακτηρίζεται από 

ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο πλαίσιο διαβουλεύσεων, τον ενεργό ρόλο των 

κοινωνικών εταίρων στη λήψη των αποφάσεων καθώς και την κοινή 

επιθυμία για επίτευξη ομοφωνίας, συμβιβασμών και εργασιακής ειρήνης. 

Η επιτυχία θα κριθεί από τα μελλοντικά αποτελέσματα, καθώς υπάρχουν 

πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι η επανένταξη των «επαγγελματικά 

ανίκανων» στην αγορά εργασίας ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στο ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο ανεργίας της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, η 

επίτευξη ομοφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ένα ζήτημα που 

ταλαιπωρούσε για πολλά χρόνια τις εργασιακές σχέσεις στην Ολλανδία, 

αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα.
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3.3. Βελτίωση me ευελιξίας στην ανοοά εργασίας ιιε παράλληλη 

ενίσνυση me ασφάλειας των εονα&ΐίένων

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ολλανδικής αγοράς εργασίας τα 

τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια είναι η μεγάλη αύξηση της ευελιξίας. 

Καμία άλλη χώρα του Ο.Ο.Σ.Α. δεν έχει τόσο υψηλό επίπεδο μερικής 

απασχόλησης όσο η Ολλανδία. Σε μια περίοδο 25 ετών, το συνολικό 

επίπεδο της μερικής απασχόλησης αυξήθηκε από 5% σε 35%, ενώ για τις 

γυναίκες, από 15% ανήλθε περίπου σε 65% (Schmid, 1997, σελ. 10). 

Περισσότεροι από 1 στους 3 Ολλανδούς εργαζομένους (κυρίως γυναίκες) 

εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε αντίθεση με την 

αναλογία 1 προς 6 που ισχύει για το μέσο όρο της Ε.Ε. (De Vries, 1997).

Στο διάγραμμα 7, (Salvedra, 1999, σελ. 28) παρουσιάζεται η 

αύξηση της συνολικής απασχόλησης στην Ολλανδία την περίοδο 1979 - 

1997 καθώς και το πώς κατανεμήθηκε η αύξηση αυτή στις τρεις 

κυριότερες μορφές απασχόλησης (πλήρης απασχόληση, μερική 

απασχόληση, προσωρινή απασχόληση) στην ίδια περίοδο. Από το 

διάγραμμα αυτό διαπιστώνεται ότι όλη η αύξηση της απασχόλησης στην 

Ολλανδία από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι το 1997, 

διανεμήθηκε ανάμεσα σε θέσεις ευέλικτης (μερικής ή προσωρινής) 

απασχόλησης, ενώ ο αριθμός των θέσεων πλήρους απασχόλησης έπεσε 

ελαφρά, μετά από μικρές διακυμάνσεις.
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Διάγραμμα 7 : Number of jobs by type (1979 = 100)

—·— FULL-TIME -x-PART-TIME -«—FLEXIBLE----- TOTAL

Source: Salvedra “Is there more to the Dutch Miracle than a lot of part-time jobs”, 1999, pp. 
28

To παραπάνοι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ολλανδικής αγοράς 

εργασίας θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής που 

ακολουθήθηκε από την Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 

εταίρους, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της προώθησης 

της ευέλικτης απασχόλησης αλλά και της εξασφάλισης δίκαιης 

μεταχείρισης για τους εργαζομένους υπό το καθεστώς αυτό. (EIRR 291, 

1998, σελ. 24).

Η αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, μέσω της μείωσης 

του εβδομαδιαίου ωραρίου από 40 σε 38 ώρες αποτελεί το ένα από τα δύο 

κεντρικά σημεία της συμφωνίας του Wassenaar (Den Butter and Mosch, 

2001, σελ. 25) . Σκοπός του παραπάνω μέτρου ήταν αφ' ενός η βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, που δόθηκε ως αντάλλαγμα για 

την συναίνεσή τους στη συγκράτηση των μισθών (Salvedra, 1999, σελ. 

17), και αφ’ ετέρου η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για την 

κάλυψη των διαθέσιμων ωρών εργασίας που προέκυψαν μετά την μείωση 

του ωραρίου.
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Η περίοδος από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 μέχρι και το 1996 

χαρακτηρίζεται από την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους της 

κυβέρνησης για τη βελτίωση της ποιότητας της μερικής απασχόλησης 

(EIRR 291, 1998, σελ. 25-27 - Salvedra, 1999, σελ. 18). Τα μέτρα που 

πάρθηκαν είχαν σκοπό την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης στην κοινωνική 

ασφάλιση, στην εργατική νομοθεσία και στις συνθήκες και τους όρους 

απασχόλησης για τους εργαζόμενους υπό το καθεστώς μερικής 

απασχόλησης. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, οι εργαζόμενοι αυτοί 

απέκτησαν το δικαίωμα λήψης επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης. Στα 

τέλη της δεκαετίας αυτής καθώς και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η 

κυβέρνηση παρότρυνε τους κοινωνικούς εταίρους να συμπεριλάβουν στις 

συλλογικές συμβάσεις όρους για την βελτίωση της ποιότητας των μερικώς 

απασχολούμενων. Από 1/1/1993 καταργήθηκαν οι περιορισμοί που 

υπήρχαν για τους εν λόγω εργαζομένους αναφορικά α) με τη δυνατότητα 

λήψης αμοιβής ισοδύναμης (ανάλογα με τον χρόνο εργασίας τους) του 

θεσμοθετημένου κατώτατου μισθού καθώς και β) με τα θεσμοθετημένα 

δικαιώματα για άδειες που αφορούσαν διακοπές. Επίσης, θεωρήθηκε 

παράνομος ο αποκλεισμός τους από τα σχέδια συνταξιοδότησης μέσω 

ιδιωτικών φορέων. Τέλος, το 1996, οι γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, συμπεριλήφθηκαν 

στην εργατική νομοθεσία.

Η ίδια περίοδος χαρακτηρίζεται επίσης από την θετική 

αντιμετώπιση των κοινωνικών εταίρων στη μερική απασχόληση (EIRR 

291, 1998, σελ. 26). Το 1981, οι ενώσεις των εργαζομένων αλλά και οι 

εργοδότες κατέληξαν σε μια γενική συμφωνία αναφορικά με την ίση
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μεταχείριση των μερικώς απασχολούμενων σε σχέση με τους 

εργαζομένους υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Στη διάρκεια των 

επομένων ετών, οι γενικές αρχές αυτής της συμφωνίας ενσωματώθηκαν 

στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις αλλά και στις ατομικές συμβάσεις 

των εργαζομένων. Το διμερές «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αποτέλεσε 

καθοριστικό παράγοντα προώθησης των θέσεων που σχετιζόταν με τη 

μερική απασχόληση. Το 1993, το ίδρυμα αυτό δημοσίευσε μια μελέτη με 

τίτλο «Λόγοι και υποδείξεις για την προώθηση της μερικής απασχόλησης 

και την διαφοροποίηση της μορφής του ωραρίου εργασίας», η οποία 

υποστήριζε ότι τα αιτήματα των εργαζομένων για αλλαγές στο ωράριο 

εργασίας τους θα έπρεπε να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν από τους 

εργοδότες τους, εκτός αν έρχονταν σε αντίθεση με τα συμφέροντα της 

επιχείρησης. Οι προτάσεις του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

συμπεριλήφθηκαν σε μεγάλο ποσοστό των συλλογικών συμβάσεων των 

επομένων ετών (πάνω από 60%).

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 

πενταετία (1996 - 2001) αποτελούν την κύρια έκφραση των πολιτικών για 

την προώθηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Οι σημαντικότεροι 

νόμοι (οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω), αφορούσαν το 

ωράριο εργασίας, την κατοχύρωση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων υπό καθεστώς ευέλικτης απασχόλησης καθώς και τον 

συνδυασμό απασχόλησης και οικογενειακής μέριμνας.
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3.3.1. Νοαοθεσία via το ωράριο eovaaiac (Workins Time Act 1/1/1996)

Ο νόμος αυτός αντικατέστησε τον Εργατικό Νόμο του 1919. Ισχύει 

μέχρι σήμερα για όλους τους εργαζομένους, τόσο στον ιδιωτικό όσο και 

στο Δημόσιο τομέα. Κεντρικός στόχος του ήταν η αύξηση της ευελιξίας 

στην αγορά εργασίας, η τυποποίηση των αργιών και η δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης. Μέσα από συγκεκριμένες διατάξεις του (EIRR 264, 1996, 

σελ. 21-22), δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν το 

ωράριο λειτουργίας τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους, έχοντας 

παράλληλα το δικαίωμα να το αυξήσουν, λειτουργώντας τα 

Σαββατοκύριακα, ενώ μειώθηκαν οι περιορισμοί που αφορούσαν τις 

ημερήσιες και εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης, τα διαλείμματα, τις 

υπερωρίες καθώς και τη νυχτερινή εργασία.

Το βασικό στοιχείο ευελιξίας του νόμου αυτού ήταν ότι προέβλεπε 

ένα βασικό πακέτο ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας (κανονικές ρυθμίσεις) 

αλλά και ένα πιο ευέλικτο πακέτο ρυθμίσεων (ρυθμίσεις βάσει 

διαβουλεύσεων), οι οποίες μπορούσαν να εφαρμοσθούν κάτω από 

ιδιαίτερες συνθήκες και μόνο σε επιχειρήσεις που καλυπτόταν από 

συλλογική σύμβαση εργασίας (EIRR 331, 2001, σελ. 23). Για τις 

επιχειρήσεις που δεν καλύπτονταν από συλλογική σύμβαση εργασίας, οι 

παρεκκλίσεις από τις κανονικές ρυθμίσεις μπορούσαν να γίνουν μέσω 

διαβουλεύσεων, αλλά θα αφορούσαν μόνο περιόδους διακοπών, χρόνους 

διαλειμμάτων, νυχτερινή εργασία κλπ. και όχι το σύνολο του χρόνου 

εργασίας. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι εργαζόμενοι ήταν 

υποχρεωμένοι να λαμβάνουν υπ' όψιν τους την εύρυθμη λειτουργία της 

επιχείρησης κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων για τις ώρες εργασίας.
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Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες θα έπρεπε να λαμβάνουν υπ' όψιν 

τους τις προσωπικές ιδιαιτερότητες των εργαζομένων, όπως για 

παράδειγμα την παιδική μέριμνα και τις άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις, 

κάτι που σήμαινε σημαντική αλλαγή νοοτροπίας, καθώς μέχρι τότε ο 

συνδυασμός εργασίας και οικογενειακών ευθυνών αφορούσε αποκλειστικά 

τους εργαζομένους.

Παρατηρείται λοιπόν ότι ο εν λόγω νόμος δημιούργησε πράγματι 

τις προϋποθέσεις για αύξηση της ευελιξίας, προσαρμόζοντας τις συνθήκες 

απασχόλησης ανάλογα με τις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των 

εργαζομένων. Παράλληλα, μέσω των ρυθμίσεων βάσει διαβουλεύσεων, 

δόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους η δυνατότητα αυτορύθμισης του 

χρόνου εργασίας τους, έστω και εντός ορισμένων ορίων. Τα 

αποτελέσματα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2000 - 2001 

για λογαριασμό του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Απασχόλησης (EIRR 331, 1998, σελ. 24 - eironline, 2002, January) με 

σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα για το πόσο ο νόμος αυτός επηρέασε 

τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις στην Ολλανδία διαπραγματεύονται 

και οργανώνουν τον χρόνο εργασίας τους, δείχνουν ότι στις περισσότερες 

συλλογικές συμβάσεις που τέθηκαν υπό επεξεργασία, ο στόχος του νόμου 

για μεγαλύτερη ευελιξία και τυποποίηση των αργιών είχε επιτευχθεί. 

Επίσης, σε γενικές γραμμές και παρά τις όποιες αντιδικίες μεταξύ 

εργοδοτών (οι οποίοι εξακολουθούν να ζητούν περισσότερη ευελιξία) και 

ενώσεων των εργαζόμενων (που απαιτούν ακόμη καλύτερο συνδυασμό 

εργασίας και προσωπικής ζωής και πιστεύουν ότι η τάση για μεγαλύτερη 

ευελιξία της αγοράς εργασίας ευνοεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα
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συμφέροντα των εργοδοτών), οι διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες 

διαπραγματεύσεων του χρόνου εργασίας θεωρούνται δίκαιες και από τις 

δύο πλευρές.

3.3.2. Νοαοθεσία via την ευελιξία και την ασφάλεια των εοναζοαένων 

(Flexibility and Security Act -1/1/1999)

Ο νόμος αυτός βασίζεται στα κεντρικά σημεία της συμφωνίας στην 

οποία κατέληξαν, μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, οι κοινωνικοί 

εταίροι στο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» τον Μάρτιο του 1996 (Salvedra, 

1999, σελ. 13). Μαζί με τον νόμο που ψηφίσθηκε τον Ιούλιο του 1998 και 

αφορούσε την χρησιμοποίηση εργαζομένων που ανήκαν σε γραφεία 

προσωρινής απασχόλησης, τα οποία είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην 

Ολλανδία, θεωρούνται δύο πολύ σημαντικά βήματα στην προώθηση των 

ευέλικτων (άτυπων) μορφών απασχόλησης. Κύριος στόχος τους ήταν η 

αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, κάνοντας τις άτυπες μορφές 

απασχόλησης (οι οποίες παρουσίαζαν τεράστια αύξηση τα προηγούμενα 

χρόνια, αποτελώντας ήδη το 11,5% της συνολικής απασχόλησης στην 

Ολλανδία το 1998) περισσότερο ελκυστικές, τόσο για τους εργαζόμενους, 

όσο και για τους εργοδότες (EIRR 302, 1999, σελ. 19).

Ειδικότερα ο νόμος περί ευελιξίας και ασφάλειας, ο οποίος 

κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων υπό καθεστώς άτυπης 

απασχόλησης (προσωρινά απασχολούμενοι που δεν ανήκαν σε γραφεία - 

εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου - εργαζόμενοι σε αναμονή 

κ.α.) θεσπίστηκε με σκοπό την κατοχύρωση περισσότερων δικαιωμάτων
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και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξασφάλιση των εργαζομένων αυτών, 

ικανοποιώντας παράλληλα τα αιτήματα των εργοδοτών για μεγαλύτερη 

ευελιξία στην αγορά εργασίας, μέσω της διευκόλυνσης των διαδικασιών 

στρατολόγησης αλλά και απόλυσης. Τα κύρια σημεία της νομοθεσίας 

αυτής ήταν (EIRR 302, 1999, σελ.20):

α) Από την πλευρά τικ ενίσγυσικ me θέστκ των εργαζομένων υπό 

καθεστώς ευέλικτης απασγόλιισης:

• Απόκτηση δικαιωμάτων σύμβασης μισθωτής εργασίας μετά από 

απασχόληση 3 μηνών

• Κατοχύρωση δικαιώματος αποζημίωσης βασισμένης στο μέσο 

χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου

• Οι εργαζόμενοι σε αναμονή (on-call workers) δικαιούνται να 

πληρωθούν, ακόμη κι αν δεν κληθούν ποτέ, εφ’ όσον είναι σε 

αναμονή για διάστημα 6 μηνών

• Κατοχύρωση ελάχιστου ύψους αμοιβής για τους εργαζομένους της 

παραπάνω κατηγορίας

• Αυστηρές ρυθμίσεις για την ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου, οι οποίες μετά την 2η ανανέωση μετατρέπονται σε 

αορίστου χρόνου

β) Από την πλευρά της αεναλύτεοτις ποοσωερόιιενης ευελιξίας στους 

εργοδότες

• Διευκόλυνση και συντόμευση διαδικασίας απολύσεων

• Άρση περιορισμών για την απομάκρυνση των μη υγιών 

εργαζομένων
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• Για εργαζομένους με συμβόλαια μικρής διάρκειας, συντόμευση 

δοκιμαστικής περιόδου σε 1 μήνα

• Δυνατότητα ανανέωσης των συμβολαίων ορισμένου χρόνου 

διάρκειας κάτω των 3 ετών για δύο φορές (μέχρι τότε μπορούσαν 

να ανανεωθούν μόνο μια φορά)

• Μείωση των επιδομάτων ανεργίας σε περίπτωση που ο εργοδότης 

καταβάλλει αποζημίωση απόλυσης στον εργαζόμενο.

Οι κυριότερες ρυθμίσεις του νόμου του 1998 για τους εργαζομένους που 

ανήκαν σε γραφεία προσωρινής απασχόλησης αφορούσαν (EIRR 302, 

1999, σελ 21):

• Την απόκτηση του δικαιώματος υπογραφής σύμβασης αορίστου 

χρόνου, εφ' όσον εργαζόταν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 

μηνών. Το γεγονός αυτό τους έδινε το δικαίωμα πλήρους 

ασφαλιστικής κάλυψης, κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν

• Την κάλυψη των εργαζομένων αυτών από τις διατάξεις των 

κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, η οποία γινόταν όλο και 

μεγαλύτερη, περιλαμβάνοντας δικαιώματα επιπλέον εκπαίδευσης 

αλλά και συνταξιοδότησης όσο μεγάλωνε η διάρκεια του 

συμβολαίου τους.
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3.3.3. Νομοθεσία via την ούθαιση τον γοόνου εονασίας (26-10-1999)

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, ο οποίος ισχύει για επιχειρήσεις με 

προσωπικό άνω των 10 ατόμων, οι εργαζόμενοι (εφ’ όσον έχουν 

συμπληρώσει ένα χρόνο στην επιχείρηση), έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 

γραπτώς αύξηση ή μείωση του ωραρίου εργασίας τους. Εάν το δικαίωμα 

της ρύθμισης του χρόνου εργασίας αποτελεί τμήμα των διαπραγματεύσεων 

μιας συλλογικής σύμβασης, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να 

ζητήσουν μόνο μείωση του χρόνου εργασίας τους (EIRR 311,1999, σελ. 

9). Από την πλευρά τους, οι εργοδότες μπορούν να αρνηθούν την 

ικανοποίηση του αιτήματος του εργαζόμενου, μόνο αν αποδείξουν ότι η εν 

λόγω ρύθμιση είναι αντίθετη με τα συμφέροντα της επιχείρησης. 

Παράλληλα, η υποβολή ενός τέτοιου αιτήματος δεν αποτελεί αιτιολογία 

απόλυσης του εργαζομένου (EIRR 313, 2000, σελ. 30).

Ο νόμος αυτός, διαφέρει με τον νόμο του 1996 για το ωράριο 

εργασίας (ο οποίος όπως προαναφέρθηκε εξακολουθεί να βρίσκεται σε 

ισχύ) στο ότι δίνει σε ατομικό επίπεδο το δικαίωμα ρύθμισης του χρόνου 

εργασίας. Αποτελεί ένα ακόμη μέσο προώθησης της μερικής απασχόλησης 

με σκοπό αφ’ ενός την καταπολέμηση της ανεργίας και αφ’ ετέρου την 

καλύτερη κατανομή εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Το τελευταίο, ουσιαστικά σημαίνει αύξηση του 

χρόνου εργασίας των γυναικών (η πλειοψηφία των οποίων εισήλθε στην 

αγορά εργασίας μετά το 1975 και εργάζεται υπό καθεστώς μερικής 

απασχόλησης με μέσο χρόνο απασχόλησης 12 ώρες την εβδομάδα) και 

μείωση του χρόνου εργασίας των αντρών (η πλειοψηφία των οποίων
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εργάζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης), έτσι ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να μοιράζονται καλύτερα τις οικογενειακές υποχρεώσεις και 

ειδικότερα τη φροντίδα των παιδιών τους (Grunell, 2000).

3.3.4. Νοιιοθετικέα ουθαίσεκ που ποανιιατοποιήθηκαν το 2001 via την 

ενίσγυση των δικαιωιιάτων των εοναζομένων

Το 2001, λήφθηκε μια σειρά μέτρων με σκοπό την βελτίωση της 

προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Τα μέτρα αυτά 

αφορούσαν (Grunell, 2002 ):

α. Ωράριο εργασίας

Δόθηκε το δικαίωμα στους εργαζομένους να μπορούν να αρνηθούν 

να εργασθούν τις Κυριακές. Πρόκειται για την πρώτη τροποποίηση του 

νόμου του 1996 (Working Time Act) για το ωράριο εργασίας.

β. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Σε εφαρμογή κατευθυντήριας οδηγίας της Ε.Ε. για την εργασία 

ορισμένου χρόνου, η Ολλανδική κυβέρνηση τροποποίησε τον νόμο περί 

ευελιξίας και ασφάλειας (Flexibility and Security Act), του 1999. Οι 

εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου απέκτησαν επιπλέον 

δικαιώματα, έτσι ώστε να είναι περισσότερο ευδιάκριτη η ισότιμη 

μεταχείριση τους με τους εργαζομένους με συμβάσεις αορίστου χρόνου 

γ. Εργασία και οικογενειακή μέριμνα

Στις 22/11/2001 ψηφίσθηκε νέος νόμος (ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 

από 1/1/2002) για την Εργασία και την οικογενειακή μέριμνα Ο νόμος 

αυτός, συνδυάζει παλαιότερες και νέες διατάξεις, με σκοπό την επίτευξη
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ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων. Οι 

κυριότερες νέες διατάξεις αφορούν :

• Το δικαίωμα ρύθμισης του ωραρίου εργασίας αν αυτό απαιτείται 

λόγω προσωπικών καταστάσεων

• Άδεια πατρότητας (2 ημέρες ετησίως με αποδοχές)

• 4 εβδομάδες άδειας για ζευγάρι που υιοθετεί ένα παιδί

• 2 ημέρες ετησίως άδεια με αποδοχές για επείγοντα προσωπικά 

ζητήματα , καθώς και 10 ημέρες άδειας με αποδοχές για φροντίδα 

των μελών της οικογένειας

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, παρατηρείται ότι μέσα από τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εικοσαετία 

στην Ολλανδία, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη των κοινωνικών εταίρων, 

δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις αύξησης της ευελιξίας της αγοράς 

εργασίας, στην οποία αποδίδεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας και η συνεχής μείωση της ανεργίας. Τα τελευταία 

πέντε έτη, η δημιουργία κινήτρων για την προώθηση της μερικής και της 

ευέλικτης απασχόλησης (ευελιξία ωραρίου εργασίας - συνδυασμός 

εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων - ευελιξία κινήσεων από την 

πλευρά των εργοδοτών) συνδυάσθηκε ακόμη περισσότερο με την 

προστασία και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτές 

τις κατηγορίες, έτσι ώστε να εδραιωθεί ένα πλαίσιο ισότιμης μεταχείρισης 

στην απασχόληση, το οποίο θα λειτουργούσε θετικά για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Οι ρυθμίσεις αυτές 

μαρτυρούν επίσης την ικανότητα του Ολλανδικού θεσμικού πλαισίου
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άσκησης κοινωνικοοικονομικής πολιτικής να προσαρμόζεται στο διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Για τους λόγους αυτούς, τα τελευταία χρόνια 

ίσως δεν θεωρείται άδικα η Ολλανδία ως ο κυριότερος εκφραστής των 

θέσεων της Ε.Ε. για μείωση της ανεργίας μέσω της ενεργής προώθησης 

της ευελιξίας και της διατήρησης της ασφάλειας των εργαζομένων.
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4. ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στην εισαγωγή της εν λόγω εργασίας αναφέρθηκαν οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, τα συστήματα 

απασχόλησης των αναπτυγμένων οικονομικά κοινωνιών στην προσαρμογή 

τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας. Στο 

σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν τα δύο κυριότερα 

συστήματα απασχόλησης που έχουν επικρατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, 

έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτές οι βασικές διαφορές τους. Στη συνέχεια, 

θα εκτιμηθεί η σχέση του Ολλανδικού μοντέλου για την απασχόληση με τα 

εν λόγω συστήματα, καθώς και ο βαθμός στον οποίο μπορεί να 

λειτουργήσει το μοντέλο αυτό ως πρότυπο για την χάραξη πολιτικών που 

αφορούν την απασχόληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα δύο μοντέλα που έχουν κυριαρχήσει σε διεθνές επίπεδο στο 

θέμα της διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεων είναι το Ευρωπαϊκό 

κοινωνικό μοντέλο και το Αγγλοσαξωνικό ανταγωνιστικό μοντέλο 

(Dolvik, 2000, σελ. 1, - Garelli, 2002, σελ. 7, - Martin, 2001, σελ. 4).

Το Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, όπως διαμορφώθηκε μετά το 

τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου, έχει ως κυριότερα χαρακτηριστικά τη 

συναίνεση στη λήψη αποφάσεων που αφορούν όλους τους 

ενδιαφερομένους (εργαζόμενους - εργοδότες) (Garelli, 2002, σελ. 7), ένα 

πολύ ανεπτυγμένο και γενναιόδωρο κράτος κοινωνικής πρόνοιας (Trubek 

and Mosher, 2001, σελ. 2), καθώς και μικρές διαφοροποιήσεις στη διανομή 

του εισοδήματος και στο ύψος των μισθών (Freeman, 1998, σελ. 2). Τα
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σωματεία των εργαζομένων έχουν μεγάλη δύναμη και οι συλλογικές 

συμβάσεις αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο των εργασιακών σχέσεων, 

καλύπτοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων (Dolvik, 2000, 

σελ. 6), ενώ σε γενικές γραμμές αποφεύγεται η χρήση των απολύσεων ως 

μέσο βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων 

(Houseman, 1994, σελ. 1).

Από την άλλη πλευρά, το Αγγλοσαξωνικό ανταγωνιστικό μοντέλο 

χαρακτηρίζεται από τον προσανατολισμό στη μεγιστοποίηση των 

συμφερόντων των μετόχων (Cappelli, 1999, σελ. 80), την πλήρη 

απελευθέρωση της αγοράς εργασίας που έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη 

ευελιξία (Dolvik, 2000, σελ. 1), αλλά και τη μεγάλη ανισότητα των μισθών 

(Freeman, 1998, σελ. 2), οι οποίοι καθορίζονται σε εταιρικό επίπεδο γιατί 

η δύναμη των σωματείων είναι περιορισμένη και κυριαρχούν οι ατομικές 

συμβάσεις εργασίας (Dolvik, 2000, σελ. 1). Το σύστημα κοινωνικής 

πρόνοιας είναι σχεδόν ανύπαρκτο (Garelli, 2002, σελ. 7), ενώ οι απολύσεις 

είναι ένα πολύ διαδεδομένο μέσο για την ανάκαμψη των επιχειρήσεων 

(Houseman, 1994, σελ. 1).

Παρατηρείται λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο 

φαίνεται να εκφράζει περισσότερο τη μακροχρόνια προοπτική της 

κερδοφορίας ενώ αντίθετα το Αγγλοσαξωνικό ανταγωνιστικό μοντέλο 

φαίνεται να επικεντρώνεται στην άμεση ή βραχυπρόθεσμη διαμόρφωση 

των οικονομικών αποτελεσμάτων και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων 

(Garelli, 2002, σελ. 8). Επίσης, το Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο φαίνεται 

να παρέχει πολύ μεγαλύτερη προστασία στους εργαζομένους απέναντι 

στους μεγάλους κινδύνους που δημιουργούνται από τη συμμετοχή τους
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στην αγορά εργασίας (Martin, 2001, σελ. 4), ενώ από το Αγγλοσαξωνικό 

ανταγωνιστικό μοντέλο απουσιάζει η κοινωνική συνοχή.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, τα δύο παραπάνω μοντέλα 

ήρθαν σε ακόμη μεγαλύτερη αντιπαράθεση. Κύριοι λόγοι, οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις τους στο ζήτημα της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων (η 

οποία κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου 

ανταγωνισμού σε παγκόσμια κλίμακα), καθώς και το γεγονός ότι την ίδια 

περίοδο, το ποσοστό ανεργίας των Η.Π.Α. αλλά και της Μ. Βρετανίας 

μειώθηκε ιδιαίτερα, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ε.Ε. όπου κατά μέσο όρο 

η ανεργία κινήθηκε σε πολύ υψηλότερα επίπεδα (Martin, 2001, σελ. 6).

Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων στις Η.Π.Α. πραγματοποιείται 

με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων και 

μεσοπρόθεσμων συμφερόντων των μετόχων (shareholder model) 

(Cappelli, 1999, σελ. 80). Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του 

στόχου είναι η συρρίκνωση του μεγέθους των επιχειρήσεων (downsizing) 

που επιτυγχάνεται με τη λήψη δραστικών και πολύ επώδυνων μέτρων, 

μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. μαζικές απολύσεις με 

σκοπό τη σημαντική μείωση του κόστους, την αύξηση της 

παραγωγικότητας και της ευελιξίας), με αρχικό στόχο την αύξηση της 

κερδοφορίας μιας επιχείρησης και τελικό στόχο την αύξηση της τιμής της 

μετοχής της, η οποία αποτελεί την κύρια έκφραση της 

χρηματοοικονομικής εικόνας της (Spreitzer and Mishra, 1997, σελ. 2). Η 

θετική αντίδραση των αγορών (έστω και βραχυπρόθεσμα) στην εν λόγω 

διαδικασία (Cappelli, 1999, σελ. 111), είχε σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση 

της από την πλειοψηφία των αμερικανικών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό
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επέφερε στην αγορά εργασίας διαρκή κινητικότητα, η οποία δημιούργησε 

νέες θέσεις εργασίας και μείωση της ανεργίας.

Οι επιπτώσεις του downsizing στους εργαζομένους ήταν ιδιαίτερα 

σημαντικές. Κατ’ αρχήν, μέσω των πολλαπλών απολύσεων,

δημιουργήθηκε πλεονάζον εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, με 

αποτέλεσμα αυτοί που απολύονται να ξαναβρίσκουν μεν εύκολα 

απασχόληση αλλά με πολύ χειρότερες συνθήκες (Cappelli, 1999, σελ. 

111). Στο γεγονός αυτό οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η 

συγκράτηση των μισθών σε πολύ χαμηλά επίπεδα την εν λόγω περίοδο 

(Aaronson and Sullivan, 1998, σελ. 17). Η θετική αντίδραση των αγορών 

στα μέτρα που περιγράφηκαν παραπάνω, είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να 

μη λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και τη 

διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, αλλά και να ασκούνται πιέσεις για 

επιπλέον περικοπές (Cappelli, 1999, σελ. 111). Το γεγονός αυτό 

συνετέλεσε στο να κλονισθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το αίσθημα 

ασφάλειας των εργαζομένων για τις θέσεις εργασίας τους, καθώς και η 

αφοσίωση τους στις επιχειρήσεις που εργάζονται (Reynolds, 2000, σελ. 

32). Το μοντέλο του «φοβισμένου εργαζομένου» (frightened worker) έχει 

κυριαρχήσει από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 στην αμερικανική αγορά 

εργασίας. Σύμφωνα με αυτό, ο φόβος του να χάσει κάποιος τη δουλειά του, 

και η ανασφάλεια που αισθάνεται από το γεγονός αυτό, καθώς και η 

σύγκριση του με αυτούς που την έχουν ήδη χάσει, είναι εξίσου επώδυνα με 

την ίδια την απώλεια μιας θέσης εργασίας και τον αναγκάζουν να έχει 

υψηλότερη απόδοση, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα λάθη και τα

57



προβλήματα πειθαρχίας μέσα στις επιχειρήσεις (Cappeli, 1999, σελ. 131 — 

Reynolds, 2000, σελ. 32).

Επιπλέον, στις Η.Π.Α., λόγω της συγκεκριμένης πρακτικής του 

downsizing για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, η σημαντική 

μείωση της ανεργίας δεν συνετέλεσε στη βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης των εργαζομένων. Αντίθετα, η ανασφάλεια για τη διατήρηση 

των θέσεων εργασίας αυξήθηκε, ενώ οι μισθοί των εργαζομένων, το 

επίπεδο της φτώχειας καθώς και η ανισότητα των εισοδημάτων 

επιδεινώθηκαν, αποτυγχάνοντας πλήρως να ακολουθήσουν τους ρυθμούς 

ανάπτυξης που είχε η Αμερικανική οικονομία στα τέλη του 20ου αιώνα 

(Reynolds, 2000, σελ. 33). Για όσο διάστημα συνεχίζει λοιπόν να 

εφαρμόζεται η πρακτική του downsizing, πολλοί από τους εργαζόμενους 

στις Η.Π.Α. φαίνεται να διακατέχονται από αμφιβολία, δυστυχία και 

έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους εργοδότες τους.

Η προσαρμογή του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου στα νέα 

δεδομένα της αγοράς εργασίας ξεκίνησε με κάποια καθυστέρηση, το 1997, 

ενώ ήδη η ανεργία είχε σταθεροποιηθεί σε επίπεδα γύρω στο 10% στην 

Ε.Ε. Σύμφωνα με τους επικριτές του μοντέλου, ο κύριος λόγος εμφάνισης 

τόσο υψηλών ποσοστών ανεργίας ήταν η ακαμψία των εργασιακών 

σχέσεων στην Ε.Ε. σε σχέση με τις αντίστοιχες των Η.Π.Α. (Martin, 2001, 

σελ. 6).

Το Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για την αναδιάρθρωση των 

επιχειρήσεων, διαμορφώνεται μέσα από τις θέσεις της Ε.Ε. για την 

αναδιοργάνωση της εργασίας (European Comission, Green Paper on 

Partnership for a New Organization of Work, 1997, σελ. 1-28), την
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υιοθέτηση Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απασχόληση (Trubek and 

Mosher, 2001 σελ. 11), αλλά και τις πρακτικές αναδιάρθρωσης που 

ακολουθήθηκαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (Banca di Roma 

Group, EIRR 291, 1998, - Ford Genk, EIRR 307, 1999, - Volkswagen, 

EIRR 333, 2001). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό (stakeholder model), η 

αναδιάρθρωση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα από συναινετικές 

διαδικασίες που αφορούν όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους, δηλαδή 

τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. Μέσα δηλαδή από τη συμμετοχή 

και τη συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων (συλλογικές 

διαπραγματεύσεις στις οποίες όμως περιλαμβάνονται και παραχωρήσεις 

από την πλευρά των εργαζομένων), μπορούν να βρεθούν λύσεις που θα 

παραχωρούν μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να 

βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητά τους (κάτι που ευνοεί τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας), με διατήρηση όμως της ασφάλειας και των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων (European Comission, Green Paper on 

Partnership for a New Organization of Work, 1997, σελ. 3-4, 8-10). H 

επίτευξη της γονιμότερης συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, 

βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και 

συνοχής, που αποτελούν πολύ σημαντικές αξίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Trubek and Mosher, 2001, σελ. 11, - European Comission, 2000, -

Garreli, 2002, σελ. 8).

To Ολλανδικό μοντέλο εντάσσεται σαφώς στο Ευρωπαϊκό 

κοινωνικό μοντέλο. Τα τελευταία χρόνια, θεωρείται ότι αποτελεί τον 

καλύτερο πρεσβευτή των θέσεων της Ε.Ε. για ενεργή προώθηση της 

ευελιξίας με διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων, έχοντας επιτύχει
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ιδιαίτερα αξιόλογα αποτελέσματα (εφάμιλλα αν όχι καλύτερα των Η.Π.Α.) 

στο θέμα της ανεργίας (Salvedra, 1999, σελ. 2, - Πίνακας 1 παρούσας 

εργασίας). Με τον τρόπο αυτό, το Ολλανδικό μοντέλο δείχνει αφ' ενός ότι 

οι θέσεις της Ε.Ε. κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και αφ' ετέρου ότι 

υπάρχει και άλλη επιτυχημένη οδός για την καταπολέμηση της ανεργίας 

και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (η Ολλανδία σήμερα θεωρείται 

μια από τις σημαντικότερες χώρες υποδοχής άμεσων ξένων επενδύσεων - 

Turner 2001, σελ. 11), διαφορετική από τις πρακτικές που ακολουθούνται 

από το Αγγλοσαξονικό ανταγωνιστικό μοντέλο και οι οποίες έχουν 

απορριφθεί στο σύνολό τους από την Ε.Ε. διότι θεωρούνται ιδιαίτερα 

επώδυνες για μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Τα χαρακτηριστικά του 

Ολλανδικού μοντέλου (συναινετικές διαδικασίες, συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων στη λήψη των αποφάσεων, συνδυασμός ευελιξίας και 

ασφάλειας των εργαζομένων) θα μπορούσαν λοιπόν να λειτουργήσουν ως 

πρότυπο στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες έτσι ώστε να κατορθώσουν να 

ενσωματώσουν την ευελιξία στην αγορά εργασίας και να συνδυάσουν τη 

μείωση της ανεργίας με την οικονομική τους ανάπτυξη.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑ

Από το 1982 μέχρι σήμερα, η Ολλανδική αγορά εργασίας έχει 

παρουσιάσει μια αξιοσημείωτη (σε διεθνές επίπεδο) ανάκαμψη, η οποία 

αναφέρεται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία ως Ολλανδικό «θαύμα». Το 

γεγονός αυτό, προξένησε όπως ήταν αναμενόμενο το ενδιαφέρον των 

ειδικών σε θέματα απασχόλησης σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι 

αναζήτησαν τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν την επιτυχία. Σύμφωνα με 

πολλούς αναλυτές, η σημαντική μείωση της ανεργίας στη χώρα αυτή 

σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο λειτουργίας του Ολλανδικού 

μοντέλου άσκησης κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, το οποίο καθορίζεται 

από το Ολλανδικό θεσμικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων καθώς και από τις 

πολιτικές που ακολουθούνται μέσα από αυτό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της Ολλανδικής κουλτούρας (ομοφωνία, εμπιστοσύνη, συναίνεση) 

απεικονίζονται στο Ολλανδικό μοντέλο μέσω της τριμερούς συμμετοχής 

της κυβέρνησης, των ενώσεων των εργαζομένων και των ενώσεων των 

εργοδοτών, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την κοινωνική 

πολιτική της χώρας αλλά και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η 

εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων δημιούργησε 

ένα περιβάλλον αμοιβαίας συνεργασίας, το οποίο οδήγησε στην υιοθέτηση 

δραστικών ρυθμίσεων που φαίνεται να συνέβαλλαν αποφασιστικά στην 

καταπολέμηση της ανεργίας και στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας την 

τελευταία 20ετία.

Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι τρεις κυριότερες πολιτικές 

που ακολουθήθηκαν την περίοδο αυτή, συνδυάσθηκαν με τις θεωρητικές
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προσεγγίσεις για το Ολλανδικό μοντέλο, καθώς και το βαθμό στον οποίο 

συνεισέφεραν στην αύξηση της απασχόλησης, παρατηρούνται τα εξής :

Η πολιτική συγκράτησης μισθών, η οποία ασκήθηκε με τη σύμφωνη 

γνώμη των κοινωνικών εταίρων, συνέβαλλε στη βελτίωση της ευελιξίας 

της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την 

κερδοφορία των Ολλανδικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας έτσι τις 

προϋποθέσεις για αύξηση των θέσεων εργασίας. Το γεγονός μάλιστα ότι 

δεν παρατηρήθηκε κοινωνική αναταραχή, αφού το ποσοστό απεργιακών 

κινητοποιήσεων παρέμεινε εξαιρετικά χαμηλό, επιβεβαιώνει την άποψη ότι 

οι εργασιακές σχέσεις παρέμειναν υγιείς παρά την διατήρηση της 

πολιτικής αυτής για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 20 έτη).

Αντίθετα, οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την 

μείωση του αριθμού των «επαγγελματικά ανίκανων», έτσι ώστε να αυξηθεί 

η πραγματική απασχόληση, δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο 

αριθμός των εν λόγω ατόμων παρέμεινε πολύ υψηλός μέχρι τα τέλη του 

2001, αποτελώντας το «γκρίζο» σημείο του Ολλανδικού «θαύματος» για 

την απασχόληση. Κύριος λόγος της αποτυχίας θεωρείται η αντιπαράθεση 

των κοινωνικών εταίρων και η αδυναμία επίτευξης συμφωνιών μεταξύ 

τους όσον αφορά στη χορήγηση των επιδομάτων ανικανότητας και στην 

επανένταξη των «επαγγελματικά ανίκανων» στην αγορά εργασίας, κάτι 

που δείχνει ότι στον τομέα αυτό το Ολλανδικό μοντέλο, δε λειτούργησε 

αποτελεσματικά, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2002. Παρ’ όλα αυτά, η 

πρόσφατη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

ενδέχεται να αλλάξει προς το καλύτερο τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αν και 

αυτό αναμένεται να κριθεί στο μέλλον.
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Οι σημαντικότερες όμως ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν την 

τελευταία 20ετία στην Ολλανδία και στις οποίες αποδίδεται σε μεγάλο 

βαθμό η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αφορούσαν τη βελτίωση της 

ευελιξίας της αγοράς εργασίας με ταυτόχρονη διατήρηση της ασφάλειας 

των εργαζομένων. Πρόκειται για μια συστηματική πολιτική που 

ακολουθήθηκε από τις Ολλανδικές κυβερνήσεις, σε συνεργασία με τους 

κοινωνικούς εταίρους. Στόχος της ήταν η καταπολέμηση της ανεργίας, 

μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας των ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. 

Ουσιαστικά, με την παροχή κινήτρων για την προώθηση της μερικής και 

της προσωρινής απασχόλησης (ευελιξία ωραρίου εργασίας - συνδυασμός 

εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων - ευελιξία κινήσεων από την 

πλευρά των εργοδοτών - προστασία και ενίσχυση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων σ’ αυτές τις κατηγορίες), αυτές οι μορφές απασχόλησης 

χρησιμοποιήθηκαν ως όχημα για την πρόσβαση των mo αδύναμων 

κοινωνικών ομάδων (γυναίκες - εργαζόμενοι χαμηλής εξειδίκευσης) στην 

αγορά εργασίας. Αποτέλεσμα των παραπάνω μέτρων ήταν όχι μόνο η 

μεγάλη μείωση της ανεργίας, αλλά και η επίτευξη κοινωνικής συνοχής, 

κάτι που αποτελεί βασικό στόχο κάθε ευνομούμενης κοινωνίας.

Οι τρεις παραπάνω πολιτικές, οι οποίες ασκήθηκαν στην Ολλανδία 

την τελευταία εικοσαετία, ανεξάρτητα από το βαθμό με τον οποίο 

συνεισέφερε η καθεμία στην αύξηση της απασχόλησης στη χώρα αυτή, 

αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της λειτουργίας του Ολλανδικού 

μοντέλου, μέσω της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
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και του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου διαμόρφωσης των εργασιακών 

σχέσεων, καθώς και μία από τις σημαντικότερες διαφορές του σε σχέση με 

το Αγγλοσαξωνικό ανταγωνιστικό μοντέλο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 

Ολλανδικό μοντέλο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. 

Ειδικότερα όμως, λόγω της ιδιαίτερα επιτυχημένης πολιτικής βελτίωσης 

της ευελιξίας με ταυτόχρονη διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων, 

το Ολλανδικό μοντέλο θεωρείται σήμερα ως ο καλύτερος εκπρόσωπος του 

Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, αφού η παραπάνω πολιτική ταυτίζεται 

με τις θέσεις της Ε.Ε. για την αύξηση της απασχόλησης και την 

αναδιοργάνωση της εργασίας. Πιστεύεται μάλιστα ότι το Ευρωπαϊκό 

κοινωνικό μοντέλο, εκφρασμένο μέσα από την προσέγγιση του 

Ολλανδικού μοντέλου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο για τα 

επιμέρους κράτη-μέλη. Το κατά πόσο όμως το εν λόγω μοντέλο μπορεί να 

ενσωματώσει τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κρατών μελών της Ε.Ε. και 

ειδικότερα της Ελλάδας, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί 

αποτελεσματικά με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας στη χώρα μας, 

είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, το οποίο θα εξετασθεί στην ενότητα που 

ακολουθεί.
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στα προηγούμενα κεφάλαια, μέσα από την μελέτη του Ολλανδικού 

μοντέλου και της Ολλανδικής αγοράς εργασίας, διαπιστώθηκε ότι η 

τελευταία χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά επίπεδα ανεργίας ενώ 

διακρίνεται ταυτόχρονα για την πολύ μεγάλη ευελιξία της. Στην ενότητα 

αυτή, θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η Ελληνική αγορά εργασίας στους δύο παραπάνω τομείς, 

έτσι ώστε στη συνέχεια να αναζητηθούν τα στοιχεία του Ολλανδικού 

μοντέλου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, με 

σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας στη χώρα μας.

6.1. Απασγόληση - Ανεονία

Σύμφωνα με τα επίσημα Κοινοτικά στοιχεία, που περιλαμβάνονται 

στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, που δόθηκε 

στη δημοσιότητα τον Αύγουστο του 2002 (βλέπε πίνακα 2 εισαγωγής), το 

συνολικό ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα το 2001 ήταν 55,4%, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με 

αποτέλεσμα η χώρα να βρεθεί στην προτελευταία θέση στην Κοινότητα (η 

τελευταία Ιταλία είχε 54,8%). Από τα στοιχεία της έρευνας αυτής 

προκύπτει ότι ο μέσος όρος της Ε.Ε. για το εν λόγω έτος ανέβηκε στο 

64,1% (από 63,3%) ενώ το συνολικό ποσοστό απασχόλησης για την 

Ολλανδία ήταν 74,1% (από 72,9%). Στις γυναίκες, η κατάσταση είναι 

ακόμη χειρότερη, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με
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40,9% ενώ ο μέσος όρος της Κοινότητας είναι 55%, με την Ολλανδία να 

βρίσκεται στο 65,3%.

Όσον αφορά την ανεργία στην Ελλάδα, παρατηρούνται τα εξής 

(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2002, σελ. 145-149): Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. 

και με βάση την εναρμόνιση των στοιχείων που πραγματοποιεί η Eurostat, 

το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, φθάνοντας το 10,8% το 1998, υπερέβη 

για πρώτη φορά το μέσο όρο της Ε.Ε. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 

στην Ελλάδα καταγράφηκε το 1999 (11,9%). Στη συνέχεια υπήρξε μείωση 

τόσο το 2000 (11,1%) όσο και το 2001 (10,2%). Τα στοιχεία αυτά 

επιβεβαιώνονται τόσο από το διάγραμμα 8, το οποίο παρουσιάζει τη 

σύγκριση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας της Ελλάδας και του μέσου όρου 

της Ε.Ε. την περίοδο 1985 - 2001, όσο και από το διάγραμμα 9, το οποίο 

εμφανίζει τα ποσοστά ανεργίας στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. το 2001.

Διάγραμμα 8 : Ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα

Πηγή: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: «Ετήσια Έκθεση 2002. Η Ελληνική Οικονομία και η απασχόληση», σελ 
148
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Διάγραμμα 9 : Τα ποσοστά ανεργίας στην Ε.Ε. το 2001

Τ« ττ 9B0tne ανεργίας «τήν ΕΕ το 2001

ΕΕ-15
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Πηιγΐ|: Europe» Cenwnl ute* Spring 2012 Eeenemle Fw»ee*t 
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Παρατηρείται λοιπόν ότι το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, το 

οποίο κατά μέσο όρο κυμαινόταν κάτω του 7% στη διάρκεια της δεκαετίας 

του ’80 (Burtless, 2001, σελ. 453) και ήταν ένα από τα χαμηλότερα της 

Ε.Ε., βρίσκεται σήμερα πολύ υψηλότερα από τον μέσο κοινοτικό όρο, τον 

οποίο υπερβαίνει κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Ε1 Ελλάδα κατέχει 

τη δεύτερη χειρότερη θέση στην κατάταξη των χωρών μελών της Ε.Ε. με 

κριτήριο το ποσοστό ανεργίας. Κατά το 2001, έντεκα από τις δεκαπέντε 

χώρες-μέλη της Ε.Ε. είχαν ποσοστά ανεργίας μικρότερα του 8%, με την 

Ολλανδία και το Λουξεμβούργο να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις (2,4% 

για την καθεμία).

Η μείωση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 1999 δεν θα 

έπρεπε να θεωρηθεί ως ουσιαστική πρόοδος, καθώς δεν προέρχεται από
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αύξηση της απασχόλησης, αλλά από μείωση του εργατικού δυναμικού. Το 

γεγονός αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 4, ο οποίος εξετάζει 

τη σχέση μεταξύ απασχόλησης, εργατικού δυναμικού και ποσοστού 

ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο 1975 - 2001, σύμφωνα με Έρευνα 

Εργατικού Δυναμικού που πραγματοποίησε η Ε.Σ.Υ.Ε.

Πίνακας 4: Απασχόληση και Εργατικό Δυναμικό

ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
(σε χιλ. άτομα) (σε χιλ. άτομα) ΑΝΕΡΓΙΑΣ

1975 3230 3280 1,5
1976 3235 3296 1,9
1977 3262 3318 1,7
1978 3276 3337 1,8
1979 3311 3375 1,9
1980 3356 3451 2,8
1981 3529 3674 3,9
1982 3501 3718 5,8
1983 3540 3846 8,0
1984 3552 3868 8,2
1985 3589 3893 7,8
1986 3601 3887 7,4
1987 3597 3884 7,4
1988 3657 3961 7,7
1989 3671 3967 7,5
1990 3719 4000 7,0
1991 3632 3933 7,7
1992 3685 4035 8,7
1993 3720 4118 9,7
1994 3790 4193 9,6
1995 3824 4249 10,0
1996 3872 4318 10,3
1997 3854 4294 10,2
1998 3967 4446 10,8
1999 3940 4463 11,7
2000 3946 4437 ιι,ι
2001 3918 4362 10,2

Πηγή: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: «Ετήσια Έκθεση 2002. Η Ελληνική Οικονομία και η απασχόληση», σελ. 
146

Όπως φαίνεται στις χρονολογικές σειρές των στοιχείων της έρευνας

αυτής, η άνοδος της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού, μέχρι το

1998 αποτελούσαν μακροχρόνιες τάσεις. Η άνοδος του ποσοστού

ανεργίας, οφειλόταν μέχρι το 1998 στην ταχεία αύξηση του εργατικού
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δυναμικού, η οποία υπερκάλυπτε την αύξηση της απασχόλησης. Από το 

1999, αντίθετα, υπάρχει μείωση της απασχόλησης στην Ελλάδα, η οποία 

συνοδεύεται από ακόμη μεγαλύτερη μείωση του εργατικού δυναμικού, 

έτσι ώστε το ποσοστό ανεργίας να παρουσιάζει πτώση.

6.2. Anauma Ελληνικής ανοοάς εργασίας

Από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων, παρατηρείται ότι στη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’90, και ειδικότερα μέχρι το 1998, η Ε.Ε. 

αντιμετώπιζε εξίσου σημαντικά προβλήματα ανεργίας με την Ελλάδα. Τα 

χρόνια αυτά σημαδεύτηκαν από την προσπάθεια αναδιάρθρωσης των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την επίπονη διαδικασία της ονομαστικής 

σύγκλισης των εθνικών οικονομιών για τη συγκρότηση της Ευρωζώνης. Η 

κρίσιμη λοιπόν περίοδος 1991-1997 οδήγησε είτε σε μείωση των θέσεων 

πλήρους απασχόλησης, είτε στην καλύτερη περίπτωση, σε μηδενική 

αύξηση τους. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, οι ευέλικτες (ατυπικές) μορφές απασχόλησης, και ειδικότερα 

οι δύο κύριες μορφές τους (προσωρινή απασχόληση και - ακόμη 

περισσότερο - η μερική απασχόληση) αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό 

ανάπτυξης της απασχόλησης στην Ε.Ε. την περίοδο 1991-1997, έχοντας 

ιδιαίτερα μεγάλη συμβολή στην κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας 

(Μιχαήλ, 2002, σελ. 37-38).

Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η ακαμψία 

της αγοράς εργασίας βρέθηκε στο προσκήνιο λόγω των παραπάνω 

εξελίξεων στην Ε.Ε. αλλά και των τάσεων που διαμορφώθηκαν στην 

αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο την εν λόγω περίοδο. Ο νόμος
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3329/1955, που καθόριζε τις εργασιακές σχέσεις μέχρι το 1990, είχε ως 

κύρια χαρακτηριστικά του την διαμόρφωση ενός πλήρως κεντροποιημένου 

πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπου η κυβέρνηση, μέσω του 

οργάνου της υποχρεωτικής διαιτησίας είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει 

και να καθορίζει τους βασικούς όρους των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 

εργαζομένων (Kufidou and Mihail, 1999, σελ. 487). Η φιλελευθεροποίηση 

των ελληνικών εργασιακών σχέσεων ξεκίνησε με την αντικατάσταση του 

νόμου 3329/1955 από τον 1876/1990. Ο νόμος αυτός απελευθέρωσε τις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις από τον άμεσο κυβερνητικό έλεγχο, 

καταργώντας την υποχρεωτική διαιτησία και δημιουργώντας με τον τρόπο 

αυτό ένα αρκετά πιο υγιές περιβάλλον εργασιακών σχέσεων (Burtless, 

2001, σελ. 457). Η προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, με 

σκοπό την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ξεκίνησε με το νόμο 

1892/1990, ο οποίος κατοχύρωσε επίσημα την μερική απασχόληση 

(Kufidou and Mihail, 1999, σελ. 488), και ενισχύθηκε με τους δύο 

πρόσφατους νόμους 2639/1998 και 2874/2000. Ο νόμος 2639/1998 

κατοχύρωσε ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζομένων υπό 

καθεστώς μερικής απασχόλησης ενώ παράλληλα προσπάθησε να 

προωθήσει το θεσμό της ευέλικτης διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε 

ετήσια βάση, σε επίπεδο επιχείρησης. Με το νόμο 2874/2000 επιχειρείται 

επίσης να προωθηθεί ο παραπάνω θεσμός, για την εφαρμογή του οποίου 

απαιτείται όμως η σύμφωνη γνώμη εργοδοτών και εργαζομένων. 

Παράλληλα, φαίνεται να προκρίνεται η μερική απασχόληση, αφού 

χορηγούνται συγκεκριμένα επιδοματικά κίνητρα σε ομάδες εργαζομένων 

ενταγμένες σε σχετικές θέσεις εργασίας, ενώ συμπιέζεται η υπερωριακή
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απασχόληση, έτσι ώστε κενά από την αδυναμία χρήσης υπερωριών να 

καλυφθούν με νέες θέσεις εργασίας (Μιχαήλ, 2002, σελ. 272-273). Τέλος, 

τροποποιείται το καθεστώς των ομαδικών απολύσεων, το οποίο 

διαμορφώνεται πλέον ως εξής : Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20- 

199 εργαζομένους, το επιτρεπτό όριο απολύσεων καθορίζεται σε 4 

εργαζομένους το μήνα. Για πάνω από 200 απασχολούμενους το ποσοστό 

καθορίζεται σε 2% το μήνα, κάτι που μέχρι πρότινος ίσχυε για τις 

επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από 50 άτομα. Στο σημείο αυτό, θα 

πρέπει να τονισθεί ότι, σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, το ελληνικό 

θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις απολύσεις, θεωρείται από τα πλέον 

περιοριστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός αυτό, λειτουργεί ως 

αντικίνητρο στις επιχειρήσεις αναφορικά με την πρόσληψη εργαζομένων 

σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, και εξηγεί γιατί οι παραδοσιακές μορφές 

ευελιξίας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι οι υπερωρίες καθώς και οι 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου (Burtless, 2001, σελ. 462), (Kufidou and 

Mihail, 1999).

Παρατηρείται λοιπόν ότι από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, 

υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια αναμόρφωσης του ελληνικού θεσμικού 

πλαισίου ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, με σκοπό την ενίσχυση της 

ευελιξίας στην αγορά εργασίας, και ειδικότερα της μερικής απασχόλησης, 

έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, με ταυτόχρονη 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων υπό καθεστώς ευέλικτης 

(ατυπικής) απασχόλησης. Τα επίσημα όμως στατιστικά στοιχεία που 

δημοσιεύει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η πρόσφατη 

(Οκτώβριος 2002) δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας που
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διενεργήθηκε από το ΓΝΕ/ΓΣΣΕ αναφορικά με την απασχόληση και τις 

εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, δείχνουν την ύπαρξη μεγάλης απόκλισης 

σε σχέση με τα κοινοτικά δεδομένα στο ποσοστό με το οποίο οι ατυπικές 

μορφές απασχόλησης, και κυρίως η μερική απασχόληση, συμμετέχουν στη 

συνολική απασχόληση στην Ελλάδα. Στον πίνακα 5 (Μιχαήλ, 2002, σελ. 

36), εμφανίζονται οι δύο πλέον διαδεδομένες μορφές ατυπικής 

απασχόλησης (συμβάσεις μερικής απασχόλησης, συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου) ως ποσοστό επί της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, την 

Ολλανδία αλλά και την Ε.Ε. την περίοδο 1985 - 1999. Όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία του πίνακα, οι συμβάσεις αυτής της μορφής καλύπτουν 

στην Ελλάδα μόνο το 18,9% της απασχόλησης, έναντι του 30,9% που είναι 

η αντίστοιχη κοινοτική κάλυψη. Για την Ολλανδία, παρατηρείται ότι οι εν 

λόγω μορφές απασχόλησης καλύπτουν το 51,4% της συνολικής 

απασχόλησης, κάτι που δείχνει σε μεγάλο βαθμό το ρόλο που έπαιξαν οι 

ατυπικές μορφές απασχόλησης - και κυρίως η μερική απασχόληση 

(ποσοστό 39,4% της συνολικής απασχόλησης το 1999) στην 

καταπολέμηση της ανεργίας στη χώρα αυτή την τελευταία εικοσαετία.

Πίνακας 5 : Μερική απασχόληση και συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
την Ελλάδα και την Ολλανδία 

(Ποσοστό επί της συνολικής απασχόλησης)

Απασχολούμενοι με συμβάσεις Μερικής 

Απασχόλησης

Απασχολούμενοι με συμβάσεις Ορισμένου 

Χρόνου

Περίοδος 1985 1991 1994 1997 1998 1999 1985 1991 1994 1997 1998 1999

Ελλάδα 5.2 3.8 4.8 4.6 6.0 6.1 14.7 10.2 10.3 10.9 13.0 12.8

Ολλανδία 29.4 32.5 36.4 38.0 38.8 39.4 7.5 7.7 10.9 11.4 12.7 12.0

Ε.Ε. 13.1 13.8 15.6 17.0 17.4 17.7 8.3 10.3 11.1 12.4 12.8 13.2

Πηγή : European Commission, Employment in Europe 2000 pp. 85-100
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Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι 

ουσιαστικά η απόκλιση της Ελλάδας από τα κοινοτικά δεδομένα οφείλεται 

στο πολύ χαμηλό ποσοστό της μερικής απασχόλησης. Πράγματι, ενώ οι 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου (οι οποίες όπως τονίσθηκε και παραπάνω 

αποτελούν μια από τις παραδοσιακές μορφές ευελιξίας των ελληνικών 

επιχειρήσεων), κυμαίνονται στον κοινοτικό μέσο όρο, η μερική 

απασχόληση κυμαίνεται γύρω στο 5-6%, έχοντας μάλιστα υποχωρήσει στο 

4% το 2001 σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΣΕ (Kouzis, 

2002) έναντι του 17,5% που αποτελεί τον μέσο κοινοτικό όρο τα τελευταία 

χρόνια.

Λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού ποσοστού της μερικής απασχόλησης 

στην Ελλάδα, η συμβολή της στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι 

πολύ περιορισμένη, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε., 

με ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την Ολλανδία, όπου, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εξάπλωση της μερικής απασχόλησης 

αποτέλεσε τον κύριο μοχλό αντιμετώπισης της ανεργίας τα τελευταία 

χρόνια, και ειδικότερα σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. Η πολύ 

περιορισμένη ανάπτυξη θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης στην 

Ελλάδα, φαίνεται να εξηγεί σε σημαντικό βαθμό και το πολύ χαμηλό 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα (40,9%). Πράγματι, 

την περίοδο 1994-1999 το 70% των νέων θέσεων εργασίας που 

κατελήφθησαν από γυναίκες στην Ε.Ε. ήταν θέσεις μερικής απασχόλησης. 

Έτσι, στο τέλος της δεκαετίας του ’90 μια στις τρεις εργαζόμενες γυναίκες 

στην Ε.Ε. απασχολείται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, με την τάση 

αυτή να είναι συνεχώς αυξητική. Η μόνη βασική εξαίρεση είναι η Ελλάδα,
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καθώς είναι η μόνη χώρα με χαμηλά επίπεδα μερικής απασχόλησης στις 

γυναίκες, η οποία όχι μόνο δεν σημείωσε κάποια αύξηση αλλά αντίθετα 

κατέγραψε πτωτική τάση (Μιχαήλ, 2002, σελ. 40-41).

Άλλο ένα στοιχείο διαφοροποίησης της Ελληνικής αγοράς 

εργασίας σε σχέση με την αντίστοιχη της Ε.Ε. και - ακόμη πιο έντονα - με 

την Ολλανδική αγορά εργασίας, είναι η στάση και οι προτιμήσεις των 

πολιτών απέναντι στη μερική απασχόληση. Συγκεκριμένα, στην Ε.Ε., με 

οδηγό στην περίπτωση αυτή την Ολλανδία, η πλειοψηφία των γυναικών 

που εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, το κάνουν με δική 

τους επιλογή, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο, καθώς 

μία στις τρεις εργαζόμενες σε μερική απασχόληση στρέφεται αναγκαστικά 

σε αυτή τη μορφή εργασίας λόγω αδυναμίας της να βρει θέση πλήρους 

απασχόλησης. Όσον αφορά τους άνεργους που επιθυμούν να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας, η πλειοψηφία των γυναικών αλλά και των ανδρών 

στην Ε.Ε. στρέφεται στη μερική απασχόληση επειδή δεν μπορούν να 

βρουν συμβατικές συνθήκες απασχόλησης. Το φαινόμενο αυτό, στην μια 

ακραία του μορφή εμφανίζεται στους Έλληνες άνεργους όπου στο σύνολό 

τους «υποχρεώνονται» σε αυτή τη μορφή ανεργίας. Στο άλλο άκρο του 

βρίσκεται η περίπτωση της Ολλανδίας, όπου μόνο ένας στους τρεις 

Ολλανδούς προσφεύγει «υποχρεωτικά» στη λύση της μερικής 

απασχόλησης προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανεργία. (Μιχαήλ, 2002, 

σελ. 41-44). Τέλος, σε έρευνα αγοράς εργασίας της Ε.Ε., τα αποτελέσματα 

της οποίας εμφανίζονται στον πίνακα 6 (Μιχαήλ, 2002, σελ. 56), 

αναφορικά με τις προτιμήσεις των εργαζομένων υπό καθεστώς μερικής 

απασχόλησης, οι Έλληνες που εργάζονται υπό το καθεστώς αυτό δείχνουν
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μεγάλη προθυμία να μεταβούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, σε 

αντίθεση με τον μέσο κοινοτικό όρο, όπου μόνος ένας στους τρεις μερικώς 

απασχολούμενους επιθυμεί να εργάζεται υπό καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης. Στην Ολλανδία, το ποσοστό περιορίζεται ακόμη 

περισσότερο.

Πίνακας 6 : Προτίμηση εργαζομένων για πλήρη και μερική απασχόληση 
(ποσοστό επί των ερωτηθέντων)

Μερικώς Απασχολούμενοι - Ετοιμότητα για Πλήρη Απασχόληση

Ναι Όχι

Ελλάδα 69 31

Ολλανδία 19 81

Ε.Ε. 36 64

Πηγή : European Commission, European Economy : Labour Market Survey Among 
Employees, March 2000, Brussels : European Commission, σ.7, πίνακας 5

Έχοντας εντοπίσει τα σημαντικότερα σημεία που δείχνουν την 

απόκλιση που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 

αφορά τη μερική απασχόληση, θα γίνει προσπάθεια στη συνέχεια να 

διερευνηθούν οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη μορφή 

απασχόλησης δεν έχει υιοθετηθεί στη χώρα μας μέχρι σήμερα, 

αποτελώντας ουσιαστικά μια από τις σπουδαιότερες αιτίες ακαμψίας της 

ελληνικής αγοράς εργασίας.

Διαφαίνεται λοιπόν μια επιφυλακτική, έως και αρνητική στάση των 

εργαζομένων στην Ελλάδα ως προς τις συνθήκες και τις ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας μέσα από συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Το γεγονός 

αυτό δεν οφείλεται τόσο στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη μερική 

απασχόληση και το οποίο κατοχυρώνει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τα 

δικαιώματα των εργαζομένων υπό το καθεστώς αυτό, όσο στην εφαρμογή 

των διατάξεων που διέπουν το φάσμα της μερικής απασχόλησης. Στο
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σημείο αυτό οι ευθύνες της πολιτείας είναι βαρύτατες, αφού παρατηρείται 

πολύ κακή λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου της νομοθεσίας, με 

αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην εφαρμόζονται οι πρόσφατα 

θεσμοθετημένες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης (Μιχαήλ, 2002, σελ. 

264-266).

Ένας άλλος σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν έχει αναπτυχθεί η 

μερική απασχόληση στην Ελλάδα είναι οι αμοιβές των εργαζομένων αυτής 

της μορφής, οι οποίες είναι οι χαμηλότερες στην Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό 

εξηγείται το γιατί η μερική απασχόληση επιλέγεται μόνο σε περιπτώσεις 

εξαιρετικής ανάγκης στην Ελλάδα, καθώς οι απολαβές δεν είναι καθόλου 

ικανοποιητικές (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2002, σελ. 10).

Το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα φαίνεται να μην ενισχύει 

την μερική απασχόληση. Εκτός από το ιδιαίτερα υψηλό κόστος εισφορών 

τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους, το οποίο 

τροποποιήθηκε πάντως με τον νόμο 2874/2000 που προβλέπει μείωση των 

εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους που αμείβονται με αποδοχές 

μέχρι 200.000 μηνιαίως, προωθώντας με τον τρόπο αυτό τόσο την 

πρόσληψη χαμηλόμισθων υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης όσο και 

την δημιουργία θέσεων μερικής απασχόλησης (λόγω των χαμηλών 

αποδοχών των εργαζομένων υπό το καθεστώς αυτό), απαιτείται η 

καταβολή εισφορών που αντιστοιχούν σε 15 έτη πλήρους απασχόλησης 

για την κατοχύρωση δικαιώματος συνταξιοδότησης (Burtless, 2001, σελ. 

470). Το γεγονός αυτό αποτελεί αντικίνητρο για την «συνειδητή» επιλογή 

της μερικής απασχόλησης από την πλευρά των εργαζομένων, καθώς όλοι
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επιδιώκουν, τουλάχιστον αρχικά, θέσεις πλήρους απασχόλησης, έτσι ώστε 

να μπορέσουν να κατοχυρώσουν πολύ πιο γρήγορα το δικαίωμα 

συνταξιοδότησης, αφού μέσω της μερικής απασχόλησης απαιτούνται πολύ 

περισσότερα έτη εργασίας για την επίτευξη του ίδιου στόχου, καθιστώντας 

τον ουσιαστικά ανέφικτο.

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς 

εργασίας, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων μικρού μεγέθους, οι 

οποίες απασχολούν την πλειονότητα των μισθωτών, δεν ενισχύει την 

πρακτική σύναψης συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Παρά το γεγονός 

ότι η ευελιξία είναι εξαιρετικά εκτεταμένη σε αυτούς τους χώρους, 

αντλείται κυρίως από υπερωριακή εργασία - τις περισσότερες φορές 

αδήλωτη - που βασίζεται στις ιδιότυπες - και μακροχρόνιες τις 

περισσότερες φορές - σχέσεις που έχει ο επιχειρηματίας με καθένα 

μισθωτό από την ολιγομελή ομάδα εργαζομένων που απασχολεί (Μιχαήλ, 

2002, σελ. 275).

Η έλλειψη πνεύματος συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα, η απουσία ουσιαστικά κουλτούρας που 

να ενισχύει τους θεσμούς της διαβούλευσης και της συμμετοχής των 

κοινωνικών εταίρων στη λήψη αποφάσεων στην ελληνική κοινωνία, 

φαίνεται να αποτελούν τροχοπέδη στην προώθηση της ευελιξίας στην 

αγορά εργασίας με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας. Στο γεγονός 

αυτό έχει συντελέσει και η μακροχρόνια πρακτική παρέμβασης των 

ελληνικών κυβερνήσεων στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Τόσο οι 

εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδότες, αποφεύγουν τις διαβουλεύσεις, γιατί 

δεν θέλουν να αναλάβουν το κόστος της λήψης των μέτρων, ειδικά όταν
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αυτά είναι δυσάρεστα (π.χ. μείωση προσωπικού λόγω μη καλής πορείας 

της επιχείρησης), μετατοπίζοντας τη λήψη της απόφασης στις διοικητικές 

αρχές (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2002, σελ. 11). Η έλλειψη πνεύματος 

συνεργασίας παρατηρείται και από την αντίδραση των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων αναφορικά με τον περιορισμό της υπερωριακής

απασχόλησης, όπως προβλέπεται από τον πρόσφατο νόμο 2874/2000. 

Παρά το γεγονός ότι το μέτρο έχει σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας - πιθανότατα με τη μορφή συμβάσεων μερικής απασχόλησης - 

που θα απορροφήσουν ανέργους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν 

φαίνεται να ενδιαφέρονται γι αυτό και επιδιώκουν την υπερωρία, την 

οποία θεωρούν κεκτημένο αλλά και μέσο ενίσχυσης του εισοδήματος των 

μελών των οργανώσεών τους, με δεδομένο ότι οι αμοιβές στην Ελλάδα 

είναι χαμηλές σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. (Οικονομικός 

Ταχυδρόμος, 2002, σελ. 11). Ουσιαστικά, με τη στάση τους αυτή δείχνουν 

την επιθυμία τους μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των ήδη 

απασχολουμένων, αδιαφορώντας για όσους βρίσκονται εκτός αγοράς 

εργασίας.

Τέλος, η μερική απασχόληση αλλά και γενικότερα η ευελιξία στο 

χώρο εργασίας δεν φαίνεται να προωθείται από το υπάρχον θεσμικό 

πλαίσιο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι σε γενικές 

γραμμές αποδέχονται την αντιμετώπιση του ζητήματος της ευελιξίας μέσα 

σε ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο που συνάδει με τις κατευθύνσεις της 

Ε.Ε. για ευελιξία των επιχειρήσεων με παράλληλη ασφάλεια των 

εργαζομένων, (Μιχαήλ, 2002, σελ. 272) αντιδρούν στις νομοθετικές 

ρυθμίσεις των τελευταίων ετών, καθώς θεωρούν ότι μέσω αυτών μειώνεται
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η ανταγωνιστικότητά τους και άρα και οι προοπτικές ενίσχυσης της 

απασχόλησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διευθυντικά στελέχη των 

ελληνικών επιχειρήσεων, η ακαμψία διογκώνεται λόγω της δυσχερέστερης 

αξιοποίησης της υπερωρίας αλλά και της αδυναμίας διευθέτησης του 

ετήσιου χρόνου εργασίας (Μιχαήλ, 2002, σελ. 282). Παράλληλα, 

επιζητούν χαλάρωση της νομοθεσίας στο ζήτημα των ομαδικών 

απολύσεων και κατάργηση της διοικητικής παρέμβασης στις περιπτώσεις 

αυτές (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2002, σελ. 13). Η πρόσφατη έρευνα του 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με θέμα «Απασχόληση και εργασιακές θέσεις στην Ελλάδα : 

Πραγματικότητα - τάσεις και προοπτικές» η οποία δημοσιεύθηκε στις 

23/10/2002 εξετάζοντας τη συμπεριφορά δείγματος 2.016 επιχειρήσεων 

του ιδιωτικού τομέα την περίοδο Ιουλίου 2001 - Ιουλίου 2002, 

επιβεβαιώνει τις παραπάνω διαπιστώσεις, καθώς δείχνει ότι οι πρόσφατες 

ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ευελιξίας και την αύξηση της απασχόλησης 

φαίνεται να είχαν ιδιαίτερα περιορισμένη συμβολή στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι περισσότερες από τις 

μισές επιχειρήσεις του δείγματος (54%) έκαναν προσλήψεις, μόλις το 6% 

(το οποίο προέβη στο 12% του συνόλου των προσλήψεων) επηρεάστηκε 

άμεσα, με κατεύθυνση τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, από τις 

ρυθμίσεις του ν. 2874/2000 για την αύξηση του κόστους των υπερωριών, 

την «κατάργηση» της υπερεργασίας και τη μείωση των εργοδοτικών 

εισφορών. Το υπόλοιπο 48% των επιχειρήσεων που προέβη σε προσλήψεις 

εκτιμά ότι οι τελευταίες λειτούργησαν εντελώς ανεξάρτητα από το 

περιεχόμενο των συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Αντίθετα, όσον αφορά το 

ζήτημα των ομαδικών απολύσεων, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι για
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την κατηγορία των επιχειρήσεων με απασχόληση 50-199 εργαζομένων, η 

οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της νομοθετικής ρύθμισης (ν. 2874/2000) για 

την ουσιαστική αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων, 

παρατηρήθηκε ιδιαίτερη αύξηση των απολύσεων, η οποία μάλιστα 

υποκαταστάθηκε κατά κύριο λόγο με θέσεις ευέλικτης απασχόλησης, σε 

ποσοστό άνω του 60% (Kouzis, 2002).
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7. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ

ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην προηγούμενη ενότητα, εντοπίστηκαν τα προβλήματα ανεργίας 

και ακαμψίας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Με βάση αυτά τα προβλήματα, 

και με δεδομένη την επιτυχή αντιμετώπιση τους στην Ολλανδία τα 

τελευταία χρόνια, θα γίνει προσπάθεια στη συνέχεια να αντληθούν 

στοιχεία από το Ολλανδικό μοντέλο, και ειδικότερα από τις πτυχές του που 

αφορούν τη μερική απασχόληση, έτσι ώστε να προταθούν ανάλογες 

κατευθύνεις στους ασκούντες την πολιτική που αφορά την απασχόληση 

στη χώρα μας, με σκοπό την άμβλυνση της ανεργίας.

Η θετική στάση της Ολλανδικής κοινωνίας απέναντι στη μερική 

απασχόληση, θεωρείται αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής που έχει στόχο 

την παροχή κινήτρων για την προώθησή της, μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο 

που κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων υπό το καθεστώς αυτό, 

αλλά και εφαρμόζεται όπως προβλέπεται. Αντίθετα, στην Ελλάδα, η στάση 

των εργαζομένων είναι αρνητική, γιατί, όπως προαναφέρθηκε, παρά το 

γεγονός ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατοχυρώνει εξίσου ικανοποιητικά 

τα δικαιώματα των εργαζομένων αυτών, ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται. Στο 

σημείο αυτό λοιπόν απαιτείται διαφοροποίηση της μέχρι σήμερα 

συμπεριφοράς της πολιτείας, με ενίσχυση των εποπτικών αρχών ελέγχου 

της νομοθεσίας και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, έτσι ώστε να 

εμπεδωθεί το αίσθημα στοιχειώδους ασφάλειας στους εργαζομένους. Η 

υιοθέτηση της μερικής απασχόλησης στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και
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στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θεωρείται μια πολύ καλή πρακτική, η οποία 

θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο στην άρση των παραπάνω 

επιφυλάξεων των εργαζομένων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, λόγω 

της άμεσης εφαρμογής των θεσμοθετημένων ρυθμίσεων για τη διασφάλιση 

των δικαιωμάτων τους.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του Ολλανδικού μοντέλου, η 

δημιουργία θέσεων μερικής απασχόλησης που αφορούν κυρίως γυναίκες, 

θα μπορούσε να υιοθετηθεί και στην Ελλάδα, όπου το μεγαλύτερο μέρος 

των ικανών προς εργασία Ελληνίδων παραμένει άεργο ή άνεργο. Για την 

επίτευξη του παραπάνω στόχου, θα πρέπει να ξεκινήσει μια ιδιαίτερα 

προσεγμένη διαδικασία ενημέρωσης αλλά και επιμόρφωσης του 

γυναικείου πληθυσμού αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της μερικής 

απασχόλησης, η οποία μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική διέξοδο στην 

προσπάθειά τους να συνδυάσουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας με 

τις υποχρεώσεις υποστήριξης του νοικοκυριού τους. Απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση για τον επιτυχημένο συνδυασμό εργασίας και οικογενειακών 

υποχρεώσεων των γυναικών, αποτελεί η ανάπτυξη ενός πλέγματος 

υποστήριξης των οικογενειών και των ηλικιωμένων από το κράτος και την 

τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω της παροχής αυξημένων κοινωνικών 

υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία κλπ.).

Η ελκυστικότητα της μερικής απασχόλησης προωθείται στην 

Ολλανδία και μέσω κινήτρων που δίνονται στους εργοδότες για τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υπό το καθεστώς αυτό. Συγκεκριμένα, 

με το νόμο περί ευελιξίας και ασφάλειας των εργαζομένων του 1999, 

ικανοποιήθηκε το αίτημα των εργοδοτών για μεγαλύτερη ευελιξία στην
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αγορά εργασίας, μέσω της διευκόλυνσης των διαδικασιών απόλυσης (άρα 

και στρατολόγησης) των εργαζομένων υπό καθεστώς ευέλικτης 

απασχόλησης. Η πρακτική αυτή θα μπορούσε να υιοθετηθεί και στην 

Ελλάδα, με δεδομένο βέβαια την τήρηση των υπολοίπων διατάξεων του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης στη 

χώρα μας. Με το μέτρο αυτό, πιθανότατα θα αυξανόταν η 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ειδικότερα σε τομείς 

δραστηριότητας όπως το λιανικό εμπόριο, καθώς θα μπορούσαν να 

ανταποκριθούν καλύτερα στις αυξομειώσεις της ζήτησης μέσω της ευρείας 

χρήσης της μερικής απασχόλησης, χωρίς να υφίστανται το ιδιαίτερα υψηλό 

κόστος που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τις 

απολύσεις. Άλλωστε, παρά την κριτική που ασκήθηκε προηγουμένως στο 

Αγγλοσαξωνικό μοντέλο, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί ότι η κινητικότητα 

στην αγορά εργασίας δημιουργεί μακροπρόθεσμα αύξηση των θέσεων 

εργασίας. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

αρνητικό στοιχείο, με την απαραίτητη προϋπόθεση όμως να 

διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, κάτι που αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες διαφορές του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου 

για την απασχόληση (και κατ’ επέκταση του Ολλανδικού) από το 

Αγγλοσαξωνικό μοντέλο.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο που μπορεί κανείς να αντλήσει 

από το Ολλανδικό μοντέλο δεν αφορά την εργατική νομοθεσία και το 

ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση, αλλά το πνεύμα 

ομοφωνίας, εμπιστοσύνης και συναίνεσης που χαρακτηρίζει την

83



Ολλανδική κοινωνία. Το πνεύμα αυτό απεικονίζεται στο Ολλανδικό 

μοντέλο μέσα από την τριμερή συμμετοχή της κυβέρνησης, των ενώσεων 

των εργοδοτών και των ενώσεων των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων που αφορούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις αλλά και 

γενικότερα τις πολιτικές ανάπτυξης της απασχόλησης, με κύριο όχημα των 

τελευταίων την προώθηση της μερικής απασχόλησης. Στην Ελλάδα, είναι 

εμφανής η απουσία του εν λόγω πνεύματος, αλλά η υιοθέτησή του, η οποία 

αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες της 

ελληνικής κοινωνίας, θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες 

προϋποθέσεις για την βελτίωση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και τη 

δημιουργία περισσότερων νέων θέσεων εργασίας υπό καθεστώς μερικής 

απασχόλησης. Απαιτείται λοιπόν συνειδητή και διαρκής προσπάθεια από 

το τρίπτυχο κυβέρνησης, ενώσεων εργοδοτών και σωματείων εργαζομένων 

για αλλαγή φιλοσοφίας, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη 

προσαρμογή στις συντελούμενες σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλαγές στον 

τομέα της απασχόλησης. Η μερική απασχόληση δεν θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται αρνητικά, αλλά αντίθετα, θα πρέπει να γίνουν 

προσπάθειες αξιοποίησής της, με παράλληλη άρση της ανασφάλειας των 

εργαζομένων, έτσι ώστε να επιτευχθεί αύξηση της απασχόλησης χωρίς να 

διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Η ανάπτυξη του 

αισθήματος κοινωνικής ευθύνης των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί 

ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, και 

διακρίνεται στις εξής επιμέρους μορφές :

• Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων να αμείβουν σωστά και να 

δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα τις
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διατάξεις του θεσμικού πλαισίου που αφορούν την προστασία των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων

• Κοινωνική ευθύνη των συνδικάτων να μην αποτελούν τροχοπέδη 

στην είσοδο νέων συναδέλφων ή να μην διαιωνίζουν την 

αναποτελεσματικότητα ανθρώπων οι οποίοι έχουν παγιώσει 

κεκτημένα και δεν προσπαθούν να βελτιώσουν την απόδοση τους, 

όπως επίσης και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην ευθύνη της 

λήψης αποφάσεων όχι μόνο για τη βελτίωση των αποδοχών των 

εργαζομένων αλλά και για τη σωτηρία ή την εξυγίανση των 

επιχειρήσεων

• Κοινωνική ευθύνη των κυβερνήσεων, που οφείλουν να λαμβάνουν 

σοβαρά υπ' όψιν τους τη γνώμη των κοινωνικών εταίρων αλλά και 

των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κατά τη διαδικασία λήψης 

μέτρων που αφορούν την αύξηση της απασχόλησης, καθώς και να 

μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

θεσμοθετημένων διατάξεων, σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα 

εφαρμοζόμενη πρακτική της άσκησης πολιτικών που αποβλέπουν 

σε μεγάλο βαθμό στην εξυπηρέτηση της εκλογικής τους πελατείας.

Επομένως, το σημαντικότερο στοιχείο που θα μπορούσε να αντληθεί 

σε μεγάλο βαθμό από το Ολλανδικό μοντέλο είναι η υιοθέτηση μιας 

φιλοσοφίας που θα είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση ουσιαστικού 

κοινωνικού διαλόγου, την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη 

λήψη των αποφάσεων, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας αλλά και των θεσμών διαβούλευσης σε ενδοεπιχειρησιακό 

επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή, συνάδει άλλωστε και με το προτεινόμενο
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πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό δηλαδή της ευέλικτης 

επιχείρησης, με παράλληλη βέβαια διασφάλιση των συμφερόντων των 

εργαζομένων.

Τέλος, στην περίπτωση που υιοθετηθούν με επιτυχία όλα τα στοιχεία 

του Ολλανδικού μοντέλου τα οποία αναφέρθηκαν στην εν λόγω ενότητα, 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα επιπλέον, αυτό της μείωσης του 

ωραρίου εργασίας, με παράλληλη διευθέτηση του χρόνου εργασίας 

σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο των εργοδοτών, όσο και των εργαζομένων.

Το εν λόγο μέτρο, θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά τόσο στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας - κυρίως μερικής απασχόλησης - για 

την κάλυψη των διαθεσίμων ωρών εργασίας που θα προέκυπταν από τη 

μείωση του ωραρίου, όσο και στην καλύτερη κατανομή εργασίας και 

οικογενειακών υποχρεώσεων. Η εφαρμογή του όμως, έχει ως απαραίτητη 

προϋπόθεση την τροποποίηση των υφισταμένων συνθηκών στην ελληνική 

αγορά εργασίας (άμβλυνση αρνητικής στάσης απέναντι στη μερική 

απασχόληση, εφαρμογή θεσμικού πλαισίου, ενίσχυση ευελιξίας για τους 

εργοδότες, επιμόρφωση πληθυσμού αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της 

μερικής απασχόλησης, ανάπτυξη πλέγματος υποστήριξης των οικογενειών 

και των ηλικιωμένων από τους κρατικούς φορείς, δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης - ομοφωνίας - συναίνεσης, ενεργή συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων στη λήψη των αποφάσεων, αύξηση των 

διαβουλεύσεων σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο).

Για τους λόγους αυτούς, και παρά το γεγονός ότι αποτελεί πρωταρχικό 

αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η εφαρμογή του μέτρου 

προτείνεται μετά από την υιοθέτηση των παραπάνω αλλαγών, καθώς
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θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η κατάκτηση της εμπιστοσύνης του 

πολύ μεγάλου όγκου των Ελληνικών μικρών και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, αφού αυτές θα κληθούν να δημιουργήσουν την πλειοψηφία 

των νέων θέσεων μερικής απασχόλησης.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του Ολλανδικού 

μοντέλου για την απασχόληση, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τις αρχές 

της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα, καθώς και η διερεύνηση της 

δυνατότητας υιοθέτησης ορισμένων στοιχείων του από τους ασκούντες την 

πολιτική που αφορά την απασχόληση στην Ελλάδα, με στόχο την 

καταπολέμηση της ανεργίας στη χώρα μας. Η επιλογή του Ολλανδικού 

μοντέλου σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι η Ολλανδική αγορά εργασίας 

τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά 

ανεργίας. Παράλληλα, διακρίνεται για την μεγάλη ευελιξία της, που 

συνδυάζεται όμως με την ασφάλεια των εργαζομένων, κάτι που συνάδει με 

τις θέσεις της Ε.Ε. αναφορικά με την αύξηση της απασχόλησης και την 

αναδιοργάνωση της εργασίας. Αντίθετα, η Ελληνική αγορά εργασίας 

χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία, κατέχοντας τη δεύτερη χειρότερη 

επίδοση ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και 

μεγάλη θεσμική ακαμψία. Επομένως, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί η 

δυνατότητα άντλησης στοιχείων από ένα επιτυχημένο (βάσει 

αποτελεσμάτων) μοντέλο, έτσι ώστε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η Ελληνική αγορά εργασίας.

Η ανάκαμψη της Ολλανδικής αγοράς εργασίας ξεκίνησε το 1982 και 

θεωρείται αξιοσημείωτη σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα αν αναλογισθεί 

κανείς τις πολύ άσχημες επιδόσεις της κατά την δεκαετία του ’70. Για το 

λόγο αυτό αναφέρεται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία ως Ολλανδικό 

«θαύμα». Σύμφωνα με την πλειονότητα των βιβλιογραφικών
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προσεγγίσεων, η επιτυχημένη καταπολέμηση της ανεργίας στη χώρα αυτή 

σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο λειτουργίας του Ολλανδικού 

μοντέλου κοινωνικής πολιτικής, το οποίο αφορά το Ολλανδικό θεσμικό 

πλαίσιο λήψης αποφάσεων καθώς και τις πολιτικές που ακολουθούνται 

μέσα από αυτό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ολλανδικής κουλτούρας 

(ομοφωνία, εμπιστοσύνη, συναίνεση) απεικονίζονται στο Ολλανδικό 

μοντέλο μέσω της τριμερούς συμμετοχής της κυβέρνησης, των ενώσεων 

των εργαζομένων και των ενώσεων των εργοδοτών, στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων που αφορούν την κοινωνική πολιτική της χώρας αλλά και τις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για ένα τυπικό παράδειγμα 

συστήματος διοίκησης που διέπεται από τις αρχές της συνεργασίας, της 

συλλογικότητας, της εμπιστοσύνης και της ομαδικότητας, ενώ παράλληλα 

χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη ευελιξία. Η εμπιστοσύνη μεταξύ 

κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων δημιούργησε ένα περιβάλλον 

ευνοϊκό στην υιοθέτηση των ρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν την 

τελευταία 20ετία με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας και την 

οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Η παρουσίαση των κυριότερων πολιτικών που ακολουθήθηκαν την 

περίοδο αυτή με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας στην Ολλανδία, 

έγινε αφ' ενός για να διερευνηθεί ο βαθμός με τον οποίο συνεισέφεραν 

στην αύξηση της απασχόλησης και αφ’ ετέρου για να εξετασθεί το πόσο 

σχετίζονται με τις θεωρητικές προσεγγίσεις για το Ολλανδικό μοντέλο.

Παρατηρείται λοιπόν ότι η πολιτική συγκράτησης μισθών, η οποία 

ασκήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων, συνέβαλλε στη 

βελτίωση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας την
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ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των Ολλανδικών επιχειρήσεων, 

δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τις προϋποθέσεις για αύξηση των 

θέσεων εργασίας. Επίσης, από την εποχή που εφαρμόσθηκε (1982) 

παρατηρείται μια αξιοσημείωτη εργασιακή ειρήνη, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από την ελαχιστοποίηση των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Αντίθετα, οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την 

αναδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας και αφορούσαν κυρίως 

την μείωση του αριθμού των «επαγγελματικά ανίκανων» και την 

επανένταξη μεγάλου τμήματος τους στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να 

αυξηθεί η πραγματική απασχόληση, δεν είχαν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Ο αριθμός των «επαγγελματικά ανίκανων» ατόμων στην 

Ολλανδία παραμένει με διαφορά ο μεγαλύτερος ανάμεσα σε όλες τις χώρες 

της Ε.Ε. και το γεγονός αυτό αποτελεί τη «σκιά» του Ολλανδικού 

«θαύματος» για την απασχόληση. Στην περίπτωση αυτή δεν είχαμε 

αποτελεσματική λειτουργία του Ολλανδικού μοντέλου, αφού μέχρι τις 

αρχές του 2002 υπήρχε μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ των ενώσεων των 

εργοδοτών και των σωματείων των εργαζομένων αναφορικά με τη 

χορήγηση των επιδομάτων ανικανότητας και τη διαδικασία επανένταξης 

των «επαγγελματικά ανίκανων» στην αγορά εργασίας.

Μοναδικό στοιχείο αισιοδοξίας αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία που 

επιτεύχθηκε ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για την επίλυση του εν 

λόγω ζητήματος. Η συμφωνία αυτή φαίνεται να αποτελεί ένα τυπικό 

παράδειγμα του Ολλανδικού μοντέλου, καθώς χαρακτηρίζεται από ένα 

ιδιαίτερα αναπτυγμένο πλαίσιο διαβουλεύσεων, τον ενεργό ρόλο των 

κοινωνικών εταίρων στη λήψη των αποφάσεων καθώς και την κοινή
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επιθυμία για επίτευξη ομοφωνίας συμβιβασμών και εργασιακής ειρήνης. Η 

επιτυχία της συμφωνίας αυτής θα κριθεί πάντως από τα μελλοντικά 

αποτελέσματα.

Οι σημαντικότερες όμως ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν την 

τελευταία 20ετία στην Ολλανδία και στις οποίες αποδίδεται σε μεγάλο 

βαθμό η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αφορούσαν τη βελτίωση της 

ευελιξίας της αγοράς εργασίας με ταυτόχρονη διατήρηση της ασφάλειας 

των εργαζομένων. Πρόκειται για μια πολιτική που ακολουθήθηκε 

συστηματικά από τις Ολλανδικές κυβερνήσεις, σε συνεργασία με τους 

κοινωνικούς εταίρους. Στόχος της ήταν η καταπολέμηση της ανεργίας, 

μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας των ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. 

Ουσιαστικά, όλη η αύξηση της απασχόλησης στην Ολλανδία από τις αρχές 

της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα, διανεμήθηκε ανάμεσα σε θέσεις 

ευέλικτης απασχόλησης (η Ολλανδία έχει σήμερα το υψηλότερο επίπεδο 

μερικής απασχόλησης μεταξύ όλων των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.). Τα 

τελευταία πέντε έτη, η δημιουργία κινήτρων για την προώθηση της 

μερικής και της ευέλικτης απασχόλησης (ευελιξία ωραρίου εργασίας - 

συνδυασμός εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων - ευελιξία 

κινήσεων από την πλευρά των εργοδοτών) συνδυάσθηκε ακόμη 

περισσότερο με την προστασία και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων σε αυτές τις κατηγορίες, έτσι ώστε να εδραιωθεί ένα πλαίσιο 

ισότιμης μεταχείρισης στην απασχόληση, το οποίο θα λειτουργούσε θετικά 

για την επιπλέον ανάπτυξη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. 

Παράλληλα, αυτές οι μορφές απασχόλησης χρησιμοποιήθηκαν ως όχημα
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για την πρόσβαση των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων (γυναίκες - 

εργαζόμενοι χαμηλής εξειδίκευσης) στην αγορά εργασίας. Αποτέλεσμα 

των παραπάνω μέτρων ήταν όχι μόνο η μεγάλη μείωση της ανεργίας, αλλά 

και η επίτευξη κοινωνικής συνοχής, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο κάθε 

ευνομούμενης κοινωνίας.

Οι πολιτικές που περιγράφηκαν παραπάνω, μαρτυρούν επίσης την 

ικανότητα του Ολλανδικού μοντέλου να προσαρμόζεται στο διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς εργασίας. Πράγματι, την τελευταία 

20ετία έχουν συντελεσθεί σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας των 

αναπτυγμένων οικονομικά κοινωνιών. Ο διαρκώς αυξανόμενος - στα 

πλαίσια της παγκοσμιοποίησης - ανταγωνισμός από τις χώρες με χαμηλό 

εργατικό κόστος είχε ως συνέπεια την συνεχή προσπάθεια των 

επιχειρήσεων για αναδιάρθρωση και περικοπή του κόστους τους, με σκοπό 

την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι δύο κυριότερες 

προσεγγίσεις για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που έχουν 

επικρατήσει σε διεθνές επίπεδο εκφράζονται μέσα από το Αγγλοσαξωνικό 

Ανταγωνιστικό Μοντέλο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, το 

οποίο διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις θέσεις της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το πρώτο, η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων 

πραγματοποιείται με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων 

και μεσοπρόθεσμων συμφερόντων των μετόχων (shareholder model). 

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η συρρίκνωση 

του μεγέθους των επιχειρήσεων (downsizing) που επιτυγχάνεται με τη 

λήψη δραστικών και πολύ επώδυνων μέτρων (π.χ. μαζικές απολύσεις) 

μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η θετική αντίδραση των αγορών
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(έστω και βραχυπρόθεσμα) στην εν λόγω διαδικασία, έχει σαν αποτέλεσμα 

την υιοθέτησή της από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, γεγονός που 

αποφέρει κινητικότητα στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας. Οι 

επιπτώσεις της όμως είναι πολύ επώδυνες για τους εργαζομένους, καθώς 

αυξάνεται η ανασφάλεια τους, μειώνεται η αφοσίωση τους στις 

επιχειρήσεις και σε γενικές γραμμές, δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό οι 

συνθήκες απασχόλησής τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο (stakeholder model) προσεγγίζει 

πολύ διαφορετικά το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. 

Θεωρεί ότι η αναδιάρθρωση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα από 

συναινετικές διαδικασίες που αφορούν όλους τους ενδιαφερομένους 

(εργαζομένους και επιχειρήσεις). Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζει ότι 

μπορούν να βρεθούν λύσεις που θα παραχωρούν μεγάλη ευελιξία στις 

επιχειρήσεις, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα τους, με προστασία 

όμως των δικαιωμάτων των εργαζομένων, έτσι ώστε να μην 

διαταράσσονται η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική αλληλεγγύη.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ολλανδικού μοντέλου 

(συναινετικές διαδικασίες, κλίμα εμπιστοσύνης, συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων στη λήψη των αποφάσεων) το εντάσσουν εμφανώς 

στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Θεωρείται μάλιστα ως μία από τις 

πλέον επιτυχημένες προσεγγίσεις του, αφού τα τελευταία χρόνια έχει 

κατορθώσει, εφαρμόζοντας πολιτικές προώθησης της ευελιξίας με 

διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων, να εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά απασχόλησης, αποδεικνύοντας ότι η μείωση της ανεργίας μπορεί
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να επιτευχθεί με πολύ λιγότερο επώδυνες για το κοινωνικό σύνολο 

πρακτικές από αυτές που ακολουθούνται από το Αγγλοσαξωνικό 

Ανταγωνιστικό Μοντέλο.

Το τελευταίο τμήμα της εργασίας αφορούσε τη διερεύνηση της 

δυνατότητας του Ολλανδικού μοντέλου να λειτουργήσει ως πρότυπο για 

την επίλυση των προβλημάτων της Ελληνικής αγοράς εργασίας, μέσω της 

εφαρμογής ορισμένων στοιχείων του σε αυτήν. Τα προβλήματα της 

Ελληνικής αγοράς εργασίας εντοπίζονται στον τομέα της ανεργίας αλλά 

και της ευελιξίας. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα 

κοινοτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο του 2002, 

βρισκόταν στην δεύτερη χειρότερη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. με 

κριτήριο το ποσοστό ανεργίας, ενώ κατείχε την τελευταία θέση όσον 

αφορά το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης.

Παράλληλα, διαπιστώνεται η ύπαρξη μεγάλης απόκλισης σε σχέση 

με τα κοινοτικά δεδομένα στο ποσοστό με το οποίο οι ατυπικές μορφές 

απασχόλησης - και κυρίως η μερική απασχόληση - συμμετέχουν στη 

συνολική απασχόληση στην Ελλάδα. Η απόκλιση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική αν αναλογισθεί κανείς ότι η εξάπλωση της μερικής 

απασχόλησης αποτέλεσε τον κύριο μοχλό αντιμετώπισης της ανεργίας τα 

τελευταία χρόνια στην πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε. και κυρίως στην 

Ολλανδία. Αντίθετα στην Ελλάδα, λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού ποσοστού 

της, η μερική απασχόληση δεν βοήθησε στη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία του Ολλανδικού μοντέλου που θα 

μπορούσαν να εφαρμοσθούν στην Ελληνική αγορά εργασίας με σκοπό την
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καταπολέμηση της ανεργίας αφορούν κυρίως εκείνες τις πτυχές του που 

σχετίζονται με την προώθηση της μερικής απασχόλησης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί πάντως ότι από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια αναμόρφωσης του 

ελληνικού θεσμικού πλαισίου ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων με 

σκοπό την ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και ειδικότερα της 

μερικής απασχόλησης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, 

με ταυτόχρονη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων υπό 

καθεστώς μερικής απασχόλησης. Παρά το γεγονός αυτό, η συγκεκριμένη 

μορφή απασχόλησης δεν έχει ευδοκιμήσει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Από την πλευρά των εργαζομένων, το γεγονός αυτό δεν σχετίζεται 

τόσο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο κατοχυρώνει σε 

ικανοποιητικό βαθμό τα δικαιώματά τους, όσο με την κακή εφαρμογή του, 

η οποία τους δημιουργεί μια επιφυλακτική έως αρνητική στάση ως προς 

τις συνθήκες και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που μπορούν να έχουν μέσα 

από τη μερική απασχόληση. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που μπορεί κανείς 

να αντλήσει από το Ολλανδικό μοντέλο είναι η αποτελεσματική εφαρμογή 

των θεσμοθετημένων διατάξεων, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με 

την ενίσχυση των εποπτικών αρχών ελέγχου της νομοθεσίας αλλά και με 

την υιοθέτηση της μερικής απασχόλησης στις δημόσιες υπηρεσίες και στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, η οποία θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο 

στην άρση των επιφυλάξεων των εργαζομένων για τη μερική απασχόληση 

λόγω της άμεσης εφαρμογής των θεσμοθετημένων ρυθμίσεων για τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
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Από την πλευρά των Ελλήνων εργοδοτών, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

δεν φαίνεται να ενισχύει την ευελιξία της αγοράς εργασίας, καθώς 

θεωρείται ότι δρα περιοριστικά στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων, ειδικότερα λόγω της «σκληρής» νομοθεσίας αναφορικά με 

τις απολύσεις. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την ιδιαίτερα 

περιορισμένη συμβολή των πρόσφατων ρυθμίσεων στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο που θα μπορούσε να 

υιοθετηθεί από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ολλανδία τα 

τελευταία χρόνια, είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας της μερικής 

απασχόλησης για τους εργοδότες, μέσω της διευκόλυνσης των 

διαδικασιών απόλυσης, με δεδομένη βέβαια την τήρηση όλων των 

υπολοίπων διατάξεων του θεσμικού πλαισίου που αφορούν την 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων υπό το καθεστώς αυτό.

Οι ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές των εργαζομένων στην Ελλάδα, σε 

σχέση με τον μέσο κοινοτικό όρο θεωρούνται μια ακόμη σημαντική αιτία 

για το χαμηλό ποσοστό της μερικής απασχόλησης, καθώς οι μισθοί των 

μερικώς απασχολούμενων είναι αναλογικά εξίσου χαμηλοί. Στο σημείο 

αυτό δεν είναι εφικτή η υιοθέτηση πρακτικών που ακολουθούνται στην 

Ολλανδία (όπου οι μισθοί είναι αναλογικά πολύ υψηλότεροι), αλλά θα 

πρέπει να επιδιωχθεί η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας και η 

επίτευξη πραγματικής σύγκλιση με τις οικονομίες των άλλων χωρών της 

Ε.Ε., έτσι ώστε οι μισθοί να πλησιάσουν τους αντίστοιχους των άλλων 

κρατών - μελών.

Η ύπαρξη χαμηλού ποσοστού μερικής απασχόλησης στη χώρα μας, 

δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό και το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των

96



γυναικών, καθώς η πλειοψηφία των θέσεων μερικής απασχόλησης στην 

Ε.Ε., όπως και στην Ολλανδία, καταλαμβάνεται από γυναίκες. Το τρίτο 

λοιπόν στοιχείο που θα μπορούσε να αντληθεί από το Ολλανδικό μοντέλο, 

είναι η δημιουργία θέσεων μερικής απασχόλησης για γυναίκες. Ο στόχος 

αυτός, θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω μιας προσεγμένης καμπάνιας για 

την ενημέρωση και την επιμόρφωση των γυναικών αναφορικά με τα 

πλεονεκτήματα της μερικής απασχόλησης, καθώς επίσης και με την 

ανάπτυξη ενός πλέγματος υποστήριξης των οικογενειών και των 

ηλικιωμένων από τους κρατικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση 

(παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία), έτσι ώστε να κατορθώσουν οι γυναίκες να 

συνδυάσουν την οικονομική τους χειραφέτηση με τις υποχρεώσεις 

υποστήριξης του νοικοκυριού τους.

Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα δεν φαίνεται επίσης να 

ενισχύει την μερική απασχόληση, αφού θεωρείται μάλλον ανέφικτο, κάτω 

από τις ισχύουσες διατάξεις, ένας εργαζόμενος υπό καθεστώς μερικής 

απασχόλησης να κατορθώσει να κατοχυρώσει το δικαίωμα 

συνταξιοδότησης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να διευκολυνθούν οι 

διαδικασίες συνταξιοδότησης των εργαζομένων αυτών, έτσι ώστε να 

αποκτήσει επιπλέον σημασία η επιλογή τους για τη συγκεκριμένη μορφή 

απασχόλησης. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η πρόταση αυτή δεν 

σχετίζεται με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Ολλανδία αναφορικά με 

την προώθηση της μερικής απασχόλησης, καθώς αντίστοιχα μέτρα δεν 

εντοπίσθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία. Σχετίζεται όμως άμεσα με την 

παροχή κινήτρων για την αύξηση της ελκυστικότητας της μερικής 

απασχόλησης έτσι ώστε να επιλέγεται συνειδητά (κάτι που ισχύει σε
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μεγάλο βαθμό στην Ολλανδία) και όχι μόνο λόγω αδυναμίας εύρεσης 

θέσης πλήρους απασχόλησης.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο που μπορεί να αντληθεί από το 

Ολλανδικό μοντέλο, αφορά το πνεύμα ομοφωνίας, εμπιστοσύνης και 

συναίνεσης που χαρακτηρίζει την Ολλανδική κοινωνία. Το πνεύμα αυτό, 

απεικονίζεται μέσα από τη συμμετοχή της κυβέρνησης και των κοινωνικών 

εταίρων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τις πολιτικές 

ανάπτυξης της απασχόλησης, με κύριο όχημα των τελευταίων την 

προώθηση της μερικής απασχόλησης. Στην Ελλάδα, παρατηρείται απουσία 

της αντίστοιχης κουλτούρας, καθώς τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι 

εργοδότες αποφεύγουν τις διαβουλεύσεις, διότι δεν θέλουν να αναλάβουν 

το κόστος της λήψης των μέτρων, ειδικότερα όταν αυτά είναι δυσάρεστα, 

μετατοπίζοντας τη λήψη της απόφασης στις διοικητικές αρχές. Αυτό 

λοιπόν που απαιτείται είναι η συνειδητή και διαρκής προσπάθεια από το 

τρίπτυχο κυβέρνησης, ενώσεων εργοδοτών και ενώσεων εργαζομένων για 

την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας που θα ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο, 

την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη λήψη των 

αποφάσεων, την επιχειρηματική πρωτοβουλία αλλά και τους θεσμούς 

διαβούλευσης σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο. Το γεγονός αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα την καλύτερη προσαρμογή στις συντελούμενες σε παγκόσμιο 

επίπεδο αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης. Η μερική απασχόληση δεν 

θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αρνητικά, αλλά αντίθετα, θα πρέπει να 

γίνουν προσπάθειες αξιοποίησής της, με παράλληλη άρση της 

ανασφάλειας των εργαζομένων, έτσι ώστε να επιτευχθεί αύξηση της
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απασχόλησης, χωρίς να διαταραχθούν η κοινωνική συνοχή και η 

κοινωνική αλληλεγγύη.

Τέλος στην περίπτωση που υιοθετηθούν με επιτυχία όλα τα 

παραπάνω στοιχεία του Ολλανδικού μοντέλου, θα μπορούσε να 

εφαρμοσθεί ένα επιπλέον, αυτό της μείωσης του ωραρίου εργασίας, με 

παράλληλη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο 

των εργοδοτών, όσο και των εργαζομένων. Το μέτρο αυτό προτείνεται ως 

τελευταίο, παρά το γεγονός ότι αποτελεί κυρίαρχο αίτημα των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, διότι η υιοθέτηση των προηγούμενων 

στοιχείων του Ολλανδικού μοντέλου κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση 

για να αρθούν οι επιφυλάξεις της πλειοψηφίας των Ελληνικών μικρών και 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ο μεγάλος όγκος των οποίων αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης της Ελληνικής αγοράς εργασίας με τις 

αγορές εργασίας των υπολοίπων χωρών - μελών της Ε.Ε.), που θα 

κληθούν να δημιουργήσουν τον μεγαλύτερο αριθμό των νέων θέσεων 

μερικής απασχόλησης.
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