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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι σημαντικές εξελίξεις της ελληνικής κοινωνίας οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από την είσοδο και εφαρμογή νέων μορφών απασχόλησης 

αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα πεδία συνδικαλιστικού προβληματισμού. 

Μορφές άτυπης απασχόλησης όπως η μερική απασχόληση , οι συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου , οι αυτοαπασχολούμενοι και οι υπεργολάβοι, η πολλαπλή 

απασχόληση , η προσωρινή απασχόληση κλπ. ενέχουν στοιχεία αβεβαιότητας για 

τους εργαζόμενους .

Αυτές οι εξελίξεις δεν αποτελούν ένα παροδικό ή συγκυριακό φαινόμενο 

αλλά ήρθαν για να μείνουν και να αλλάξουν το τρόπο της εργασίας , μαζί με 

μια σειρά από άλλες παραμέτρους όπως η τεχνολογική εξέλιξη , η αλλαγή των 

διαδικασιών παραγωγής κ.α.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όλα αυτά τα χρόνια είχαν και έχουν την 

δυνατότητα , το καθήκον , τις γνώσεις , τα στοιχεία και την εμπειρία να 

μελετήσουν την διαμορφούμενη πραγματικότητα , έτσι ώστε οι παρεμβάσεις 

τους και γενικότερα οι διεκδικήσεις τους να αναφέρονται σε ένα πλαίσιο που 

έχει σαν χαρακτηριστικά του , την αποτελεσματικότητα και την αμεσότητα.

Το θέμα της απασχόλησης δεν είναι κάτι καινούργιο για την ελληνική 

κοινωνία και τα συνδικάτα , ωστόσο οι νέες προκλήσεις που δημιουργούνται 

στο θέμα αυτό κάνουν επιτακτική την ανάγκη για την επεξεργασία προτάσεων 

και αναλύσεων που θα συμβάλλουν , όχι μόνο στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού 

διαλόγου για τις εξελίξεις σε ένα τέτοιο κρίσιμο θέμα για το μέλλον της 

ελληνικής οικονομίας , αλλά θα δώσει την ευκαιρία και στα συνδικάτα να 

αναπτύξουν γόνιμες θέσεις μέσα από το θεσμό των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων αντιμετωπίζοντας τις νέες μορφές απασχόλησης σαν ένα 

επιπλέον εργαλείο , που θα βελτιώσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και
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παραγωγικότητας του ελληνικού εργατικού δυναμικού.

Η παρούσα διπλωματική εργασία για το παρόν και το μέλλον των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν φιλοδοξεί, ούτε θα μπορούσε άλλωστε , να 

καλύψει πλήρως όλες τις πτυχές του θέματος .

Ωστόσο , η συγκριτική αντιπαράθεση μέσα από ένα φάσμα μιας κρίσιμης 

τετραετίας για την παγκόσμια αλλά και την ελληνική πραγματικότητα , των 

επίσημων θέσεων του συνδικαλιστικού κινήματος , η στάση άλλων φορέων , οι 

εργασιακές εμπειρίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο , ο εργασιακός μας πολιτισμός , 

οι νέες μορφές συλλογικών διαπραγματεύσεων , οι νέες ευκαιρίες που 

αναδύονται για τα εργατικά συνδικάτα , το θέμα της μείωσης του χρόνου 

εργασίας σαν θέμα διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους κοινωνικούς συνομιλητές , 

ο ρόλος του κράτους , προσφέρουν εκείνο το υλικό που θα οδηγήσει στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και νέων δεδομένων που αφορούν , τόσο τη 

στάση των φορέων αυτών όσο και για τον μελλοντικό σχεδίασμά των 

ενεργειών τους γύρω από το υπό ανάλυση ζήτημα.

Η προσέγγιση του θέματος επιχειρείται σε δύο ενότητες.

Στη πρώτη ενότητα αναλύεται η έννοια του αντικειμένου και το 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Δίδεται ο ορισμός των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων , αναλύεται η παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη.

Γίνεται αναφορά στις μελλοντικές εκδοχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρουσιάζονται οι νέες προκλήσεις για τα εργατικά 

συνδικάτα , η δυνατότητα προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα.

Εξηγείται η σημασία της διοικητικής αποκέντρωσης και παρουσιάζεται ο ρόλος 

του κράτους.

Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται η αναλυτικότερη παρουσίαση ενός 

διαχρονικού αιτήματος του κόσμου της εργασίας , της μείωσης του χρόνου
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εργασίας και πως αυτό το αίτημα προσεγγίζεται από τους τρεις πρωταγωνιστές 

της σημερινής ελληνικής εργασιακής πραγματικότητας ( ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, Κυβέρνηση). 

Τέλος γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη Γαλλική εμπειρία της αντιμετώπισης του 

παραπάνω αιτήματος.
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2. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΥ

Θεωρούμε σκόπιμο να δοθεί εξαρχής , ο ορισμός της έννοιας των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και να αποσαφηνιστούν τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά τους

Επίσης το περιβάλλον στο οποίο αυτές αναπτύσσονται, κυρίως στον 

Ευρωπαϊκό χώρο , είναι σημαντικό να διερευνηθεί γιατί θα καταδείξει 

κυρίαρχα σημεία διαφοράς με το αμερικανικό μοντέλο και τα ατομικά 

σύμφωνα απασχόλησης και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το πόσο 

δύσκολο εγχείρημα είναι να προχωρήσουμε στην Ευρώπη , όχι μόνο στην 

οικονομική αλλά και σε άλλες ενοποιήσεις.

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Ο πιο πετυχημένος ορισμός είναι συνήθως και ο πιο απλός , έτσι με τον 

συγκεκριμένο όρο εννοείται εκείνη η διαδικασία ανάμεσα στις δυνάμεις της 

εργοδοσίας και των εργαζομένων που ρυθμίζει μία σειρά από θέματα 

εργασιακών σχέσεων ( Ζάραγκας και Ναξάκης , 2000 ), οι δυνάμεις αυτές 

αποτελούν και τους “ κοινωνικούς συνομιλητές

Κάνοντας λόγο για “ κοινωνικούς συνομιλητές ” υιοθετούμε την παράδοση που 

υπάρχει στις σκανδιναβικές χώρες για τα συμβαλλόμενα μέρη της εργασίας στα 

οποία υπάρχει μια κοινωνική αναγνώριση των διαφορετικών συμφερόντων των 

εργαζομένων και των εργοδοτών , μια αποδοχή της συλλογικής αντιπροσώπευσης 

και μία φιλοδοξία ότι η οργανωμένη εκπροσώπηση μπορεί να παρέχει μια 

αποτελεσματική βάση για τις ρυθμίσεις της απασχόλησης και της αγοράς 

εργασίας.

Τα θέματα των εργασιακών σχέσεων ρυθμίζονται με συλλογικές συμβάσεις
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εργασίας που καλύπτουν μεγάλες ομάδες εργατοϋπαλλήλων καν που 

προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία των ελεύθερων συλλογικών 

διαπραγματεύσεων.

Οι “ κανόνες ” και οι “ αποφάσεις ” στο χώρο των εργασιακών σχέσεων 

μπορούν να πάρουν διαφορετικές μορφές όπως νομοθετικό κείμενο , διοικητική 

πράξη , συλλογική σύμβαση εργασίας , διαιτητική απόφαση , μονομερής πράξη 

ενός από τα μέρη κλπ.

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν μια συνήθη τακτική για τη 

διεκδίκηση και την επίλυση διαφόρων εργασιακών προβλημάτων και 

συναρθρώνονται από τριμερείς εθνικές συμφωνίες , μέχρι διαπραγματεύσεις σε 

επίπεδο κλάδου ή επιχείρησης. ( Κατσορίδας , 2000 )

Βέβαια , η σημασία τους δεν μένει πια μόνο στο ύψος των μισθών αλλά 

εκτείνεται και σε μία σειρά από άλλα θέματα όπως , υγιεινή και ασφάλεια , 

εκπαίδευση κλπ ( Koufidou and Mihail, 1999 ), παράλληλα δε μπορεί να αφορά 

μόνο αυτά τα δύο μέρη.

Σε ότι αφορά τα ελληνικά δεδομένα ,η Εθνική Γενική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας αποτελεί τη κορυφαία στιγμή των κοινωνικών συνομιλητών 

διότι όχι μόνο καθορίζει τα κατώτατα γενικά όρια μισθών και ημερομισθίων 

των μισθωτών όλης της χώρας και ρυθμίζει μία σειρά άλλων θεμάτων , το 

κυριότερο όμως είναι ότι αποκρυσταλλώνει την επιχειρηματολογία μέσα από 

σαφή αιτιολογία και επιστημονική τεκμηρίωση του κόσμου της εργασίας σε 

θέματα όπως η βελτίωση του πραγματικού εισοδήματος , η καταπολέμηση της 

ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης .

Ειδικότερα η στάση των ελληνικών συνδικάτων στο θέμα της 

απασχόλησης συνοδεύεται από έντονες πολιτικές διενέξεις και αντιπαλότητες

7



για το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα των προτάσεων για την απασχόληση , 

μέσα από τις νέες ρυθμίσεις που προσπαθεί να περάσει κυρίως την τελευταία 

τριετία η ελληνική κυβέρνηση , προκειμένου να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι 

στόχοι που έχει θέσει για την απασχόληση , στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη Βαρκελώνη.

Η καθιέρωση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων , αν και 

αποτελούσε αντικείμενο διεκδίκησης από τις αρχές της δεκαετίας του 70 , 

έγινε με το νόμο 2738 του 1999.
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2.2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Οι ανάγκες της ΟΝΕ υποχρεώνουν τις κυβερνήσεις σε συνεργασία με τα 

εργατικά συνδικάτα , αλλά και τα τελευταία σε ανασύνταξη ώστε να μπορούν 

να ανταποκριθούν στις αυξημένες ευθύνες που υπαγορεύει ο αναβαθμισμένος 

ρόλος τους σε καθεστώς ενιαίου νομίσματος.

Ειδικότερα , για κάποιους μελετητές η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος , ορίζει 

το πλαίσιο συνεργασίας κυβερνήσεων , εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων 

διότι πρέπει να ασκηθεί η μακροοικονομική πολιτική με συναινετικό τρόπο για 

την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων όπως π.χ. χαμηλός πληθωρισμός 

(ΙΝΕ , 2000 ).

Για να κατανοήσουμε πληρέστερα τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ευρώπη 

που αφορούν τον εργασιακό μας πολιτισμό (π.χ. Ατζέντα 2010 στη Γερμανία 

και μεταρρυθμίσεις Ραφαρέν στη Γαλλία) είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε 

τις υπάρχουσες δομές κορπορατισμού όπως :

Ο κρατικός κορπορατισιιός που συναντάται σε χώρες όπως η Ελλάδα , το 

Βέλγιο και η Ισπανία χαρακτηρίζεται από τη σχετική υπεροχή των κυβερνήσεων 

και την ύπαρξη μάλλον αδυνάτων η διασπασμένων εργατικών συνδικάτων.

Ο κοινωνικός κορπορατισιιός όπως τον συναντάμε σε Αυστρία , Ιρλανδία , 

Φινλανδία , Δανία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη και αποτελεσματική 

λειτουργία ισχυρών και ενιαίων εργατικών συνδικάτων , με παράδοση 

συστηματικών και σαφώς σχεδιασμένων παρεμβάσεων στην πολιτική και 

την οικονομική ζωή της χώρας και στην κατάστρωση της αντίστοιχης 

εργατικής και κοινωνικής εθνικής νομοθεσίας (ΙΣΤΑΜΕ , 2000 ).

Στις χώρες του κοινωνικού κορπορατισμού κυριαρχεί το σύστημα 

ρύθμισης των ζητημάτων των εργασιακών σχέσεων και κυρίως των
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μισθολογικών θεμάτων , των θεμάτων του χρόνου εργασίας , των λοιπών 

όρων και των συνθηκών εργασίας , μέσω συλλογικών συμβάσεων σε κεντρικό 

εθνικό επίπεδο . Η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος και η ΟΝΕ ισχυροποίησε 

ακόμη περισσότερο τις μορφές του κοινωνικού κορπορατισμού.

Ο Κλαδικός κορπορατισιιός ( Γερμανία , Ολλανδία , Σουηδία ). Αποτελεί μορφή 

αποκεντρωμένου κοινωνικού κορπορατισμού αφού χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη και αποτελεσματική λειτουργία εργατικών συνδικάτων με ρυθμίσεις των 

ζητημάτων των εργασιακών σχέσεων όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε κλαδικό 

επίπεδο. Ειδικότερα στην Ολλανδία κυριαρχούν οι κλαδικές ρυθμίσεις πού 

συντονίζονται σε εθνικό επίπεδο μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών 

( Looise J., Maarten van Riemsdijk and Frans de Lange , 1998 ).

Η Σουηδία ανήκε , παραδοσιακά , στο σύστημα του κοινωνικού κορπορατισμού , 

όμως έχει ήδη μετακινηθεί στο σύστημα του κλαδικού κορπορατισμού από τις 

αρχές της ΙΟετίας του 1990.

Εννοείται ότι, στις χώρες του κλαδικού κορπορατισμού οι συλλογικές 

διαπραγματεύσεις σε κλαδικό επίπεδο εξαντλούνται στη ρύθμιση θεμάτων 

κλαδικού ενδιαφέροντος.

Τέλος , υπάρχει και ο επιγειρησιακός κορπορατισιιός όπου τα εργασιακά 

σωματεία έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

αναζητείται συναίνεση μόνο μέσα από τη κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις 

( το μοντέλο συναντάται στο Ηνωμένο Βασίλειο ), (ΙΣΤΑΜΕ , 2000 ).
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2.2.1 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στις μέρες μας γίνεται λόγος όλο και πιο συχνά για την υπεράσπιση του 

εργασιακού μας πολιτισμού , μία έκφραση που δεν αποτελεί ευφυολόγημα , αλλά 

καταδεικνύει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις διαφορές από τον 

αντίστοιχο όρο στις ΗΠΑ.

Οι διαφορές στη δημόσια παροχή συλλογικών αγαθών , στη προστασία των 

ασθενέστερων μέσω δημόσιων φορέων και με θεσπισμένους κανόνες , στις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και συνδικάτων , 

οι τριμερείς διαπραγματεύσεις κράτους , εργοδοτών και εργαζομένων για 

πολιτικές και μεταρρυθμίσεις είναι, κάτι παραπάνω από εμφανείς.

Ωστόσο υπάρχουν απόψεις που αμφισβητούν το συγκεκριμένο μοντέλο , 

αυτήν την οικονομική και κοινωνική οργάνωση της φορολογίας και των 

εισφορών , αλλά και επί μέρους πλευρές του , όπως τους περιορισμούς που 

ισχύουν για τις απολύσεις , ή τα θεσπισμένα κατώτατα όρια αμοιβών.

Την αμφισβητούν λόγω της χαμηλότερης , σε σύγκριση με τις ΗΠΑ , 

ευρωπαϊκής ανάπτυξης τη δεκαετία του ’90 , και για την υψηλή διαρθρωτική 

ανεργία ( Μαντζιάρας ,1997 ).

Είναι γεγονός ότι αυτό το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο , που άρχισε να 

οικοδομείται πριν έναν αιώνα από τους αγώνες του εργατικού κινήματος , με 

πρώτη μεγάλη κατάκτηση την κοινωνική ασφάλιση , από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’70 δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να αλλάξει , ήδη αλλάζει, 

μετεξελίσσεται, κάτω από το βάρος των πιέσεων αυτών , έχοντας ακόμα 

αντιστάσεις που παραμένουν ισχυρές.

Σχηματικά τις πιέσεις αυτές μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες : 

α) σε εκείνες που απορρέουν από το άνοιγμα των αγορών σε παγκόσμια

11



κλίμακα , ιδίως των αγορών χρήματος και κεφαλαίων .

β) στις πιέσεις που ασκούν οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές μεταβάλλοντας 

τα μοντέλα παραγωγής.

Αυτές οι πιέσεις με τη σειρά τους , οδηγούν στην ανάγκη για μεγαλύτερη 

ανταγωνιστικότητα και ευελιξία , αλλάζοντας τη διάρθρωση των κοινωνικών 

αναγκών.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπερπροστατεύονται ανάγκες που ιστορικά 

αμβλύνονται και να μένουν ακάλυπτες άλλες που αναπτύχθηκαν πιο πρόσφατα , 

γεννώντας και εντείνοντας νέες ανισότητες. ( ΟΚΕ , 2002 - Μαντζιάρας , 1997 )

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκαν α) η ολοκλήρωση της 

εσωτερικής αγοράς το 1992 και β) η νομισματική ένωση το 1999, ενώ η 

οικονομική , η δημοσιονομική , η κοινωνική και η πολιτική για την απασχόληση 

παραμένουν ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων των κρατών μελών , με τους 

γνωστούς περιορισμούς : την υποχρέωση τήρησης πολύ χαμηλών δημοσίων 

ελλειμμάτων ή και πλεονασμάτων , τη σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους 

και, χαλαρότερα , την τήρηση κάποιων γενικών κατευθύνσεων που εκπονούν τα 

συμβούλια των αρμοδίων υπουργών σε κάθε τομέα πολιτικής.

Στα πλαίσια αυτά οι διαφορετικές μορφές που πήρε ιστορικά σε κάθε 

χώρα αυτό που ονομάζουμε “ ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ” παραμένουν και 

κατατάσσονται συνοπτικά σε τέσσερις “ οικογένειες ” ( Παπαδάκη , 2002 ):

Τη σκανδιναβική , όπου η κοινωνική προστασία είναι δικαίωμα του πολίτη , η 

κάλυψη είναι καθολική με όλους να δικαιούνται τα ίδια , σχετικά υψηλά 

βασικά ποσά που χρηματοδοτούνται κυρίως από τη γενική φορολογία , ενώ 

παρέχεται ένα ευρύ φάσμα δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών με υψηλή 

απασχόληση στο δημόσιο τομέα.

Την πιο φιλελεύθερης λογικής βρετανική , όπου η παροχή υπηρεσιών
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υγείας είναι καθολική , αλλά οι άλλες δημόσιες κοινωνικές παροχές συνδέονται 

κατά κανόνα με το εισόδημα του αποδέκτη.

Τη κεντροευρωπαϊκή ( Γερμανία , Γαλλία , Μπενελούξ , Αυστρία ), όπου 

κυριαρχεί η αρχή της ανταποδοτικότητας στις ασφαλιστικές παροχές που 

χρηματοδοτούνται κυρίως από κοινωνικές εισφορές , ενώ συνδικάτα και 

εργοδοτικές ενώσεις μετέχουν ενεργά στη διαχείριση.

Τέλος τη νότια (Ιταλία , Ισπανία , Πορτογαλία , Ελλάδα ), όπου τα 

συστήματα κοινωνικής προστασίας αναπτύχθηκαν πιο όψιμα , άνισα , συχνά 

πελατειακά , επικεντρωμένα στις συντάξεις με υπερβολικά γενναιόδωρες παροχές 

σε ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες και εξαιρετικά πενιχρές σε άλλες , με 

μεγάλες ελλείψεις στους υπόλοιπους τομείς , που καλύπτονται ως ένα βαθμό 

από τις ισχυρότερες ακόμα εδώ δομές της οικογένειας.

Όλες οι παραπάνω εκδοχές του ευρωπαϊκού μοντέλου πιεζόμενες από τις 

καταστάσεις που ανέφερα , έχουν οδηγήσει σε διαφορετικές σε ένταση και 

σε περιεχόμενο επιμέρους εθνικές προσαρμογές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ολοένα περισσότερο μελετώνται και συγκρίνονται οι 

εθνικές εμπειρίες , ώστε να χρησιμεύουν ως ερεθίσματα και για άλλες χώρες.

Ένα παράδειγμα είναι εδώ η δραστική μείωση της ανεργίας που 

επιτεύχθηκε με τη συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν ήδη τη δεκαετία του ’80 

- και ξανά το 1996 - επιχειρήσεις , συνδικάτα και κυβέρνηση στην Ολλανδία 

( Economist, 14/3/02 - Looise J., Maarten van Riemsdijk and Frans de Lange ,1998 ).

Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι τα αναπτυξιακά προγράμματα που 

διαπραγματεύονται και συνομολογούν κάθε τρία χρόνια όλοι οι φορείς 

διαφορετικών κοινωνικών συμφερόντων στην Ιρλανδία ( Παπαδάκη , 2002 ).

Άλλα παραδείγματα είναι η θέσπιση του 35ωρου και οι επιπτώσεις του στην 

απασχόληση στη Γαλλία , είναι η λογική της “ πρόνοιας για εργασία ” στη
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Βρετανία , που επιχειρεί να συνδέσει την επιδότηση των ανέργων με την 

προσφορά και την αποδοχή εκ μέρους τους νέων ευκαιριών για απασχόληση ή 

η καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος , ως επιβεβλημένο στοιχείο 

προστασίας από την ακραία φτώχεια.

Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες επισημάνσεις που κάνουν λόγο για μη 

προσαρμοστικότητα αυτού του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου , καθώς άποψη 

των εθνικών κυβερνήσεων αλλά και των διεθνών οργανισμών είναι ότι με την 

ΟΝΕ , η προσαρμογή των κρατών μελών σε οικονομικές διακυμάνσεις 

μεταφέρεται από την συναλλαγματική πολιτική στην αγορά εργασίας.

Στο ενδεχόμενο οικονομικής ύφεσης που επηρεάζει ανομοιογενώς τις 

οικονομίες των κρατών της Ευρωζώνης , η αγορά εργασίας τους πρέπει να 

προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο , ώστε να μην επηρεάζεται το συνολικό βάρος 

της παραγωγής και της απασχόλησης .

Έτσι λοιπόν οι νέες πολιτικές για το συγκεκριμένο θέμα θα έχουν σαν 

κεντρικό άξονα την περαιτέρω ελαστικοποίηση της απασχόλησης καθώς επίσης 

και τη συγκράτηση του ύψους των αμοιβών έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα 

της σταθερότητας των τιμών .

Σε ότι αφορά τη χώρα μας , με δεδομένη την μη αξιοποίηση όλων των 

παραγωγικών δυνατοτήτων αλλά και την υστέρηση της σε άλλα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά έχουμε ήδη εξαντλήσει δύο από τους τέσσερις τρόπους 

προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας στις πιέσεις του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού , βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της τιμής ( μεταβολή 

συναλλαγματικής ισοτιμίας , - άρα δεν μπορεί να γίνει ανατίμηση ή υποτίμηση - 

και αύξησης παραγωγικότητας της εργασίας).

Οι άλλοι τρόποι είναι μείωση του κόστους παραγωγής ή η μείωση του 

περιθωρίου κέρδους .
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Βέβαια οι παραπάνω λύσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής και αυτό διότι η μείωση του περιθωρίου 

κέρδους μειώνει τη διάθεση από την πλευρά των εταιρειών να επενδύσουν 

ενώ η μείωση του κόστους εργασίας μειώνει τις δυνατότητες και τη διάθεση 

κατανάλωσης.

Τέλος στην Ευρώπη , ακόμα και οι εξελίξεις τόσο στην τεχνολογία όσο και 

στο επιχειρησιακό management είχαν πάντα σαν άξονα τον ανθρώπινο 

παράγοντα .

Η βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού η αναβάθμιση 

της εργασίας συνδυάζεται με εργασιακές σχέσεις που έχουν στόχο να 

προωθούν την συνεργασία και όχι την a priori αντιπαράθεση καθώς για τις 

επιχειρήσεις δεν αρκεί να βασίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις μαζικές 

απολύσεις ή στη μείωση των μισθών διότι οι απαιτήσεις για ακόμα πιο 

ποιοτικά προϊόντα δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Εξάλλου η μείωση του κόστους εργασίας δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας 

που θα αυξήσει την κερδοφορία καθώς χώρες με υψηλό μοναδιαίο κόστος 

εργασίας έχουν μεγάλα κέρδη.

Συγκλονιστική είναι η περίπτωση της Ελλάδας όπου το μοναδιαίο κόστος 

εργασίας από το 1983 έως το 1998 μειώθηκε 20% σε πραγματικούς όρους, 

εξέλιξη που δεν βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά μας στο διεθνές εμπόριο 

(ΙΝΕ , 2000 ).
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2.3 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ

Για να μπορέσει κάποιος να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά που θα 

καθορίσουν το μέλλον που ήδη διαφαίνεται, πρέπει να λάβει υπόψη του τα 

χαρακτηριστικά που υπάρχουν στη διάθεσή του.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 

συμβάσεις στην Ευρώπη. Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων 

καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις.

Πίνακας 1 : Ποσοστό κάλυψης επί συνόλου εργατικού δυναμικού , από 

συλλογικές συμβάσεις στην Ευρώπη

COUNTRY 2001 2001-Ποσοστό μετά την

αφαίρεση των ομάδων 

Ποσοστό μη προσαρμοσμένο που νόμιμα δεν μετέχουν
ΑΥΣΤΡΙΑ 78% 98%

ΒΕΛΓΙΟ > 90% > 90%

ΔΑΝΙΑ 83% 83%

ΓΑΛΛΙΑ 90-95% 90-95%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (2000) 67% Ν.Α.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 48% 58%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 88% 88%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (1999) 87% 87%

ΙΣΠΑΝΙΑ 68% 81%

ΣΟΥΗΔΙΑ > 90% > 90%

ΗΝΩΜ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 36% Ν.Α.

( EIRO , 2002 )

Με βάση τα παραπάνω , πρέπει να επισημανθεί ότι οι συλλογικές 

διαπραγματεύσεις παραμένουν πολύ σημαντικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Στις περισσότερες χώρες της κοινότητας το 80% των εργαζομένων καλύπτονται 

από συλλογικές συμβάσεις. Σε μερικές φτάνει και το 90% , ωστόσο στο 

Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ μικρό ποσοστό , ενώ στη Γαλλία που δεν 

υπάρχουν ισχυρά σωματεία οι συλλογικές διαπραγματεύσεις καλύπτουν μεγάλο 

ποσοστό των εργαζομένων.

Στον επόμενο πίνακα γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει ενιαίο Ευρωπαϊκό μοντέλο 

για συλλογικές διαπραγματεύσεις ενώ υπάρχουν αρκετές διαφορές από χώρα σε 

χώρα .

Πίνακας 2 : Διαφορές επιπέδων στη μισθολογική διαπραγμάτευση μεταξύ 

των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΧΩΡΕΣ ΥΠΕΡΚΛΑΔΙΚΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΥΣΤΡΙΑ 1 3

ΒΕΛΓΙΟ 1 3 3

ΔΑΝΙΑ 2 2 3

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1 3 3

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 3

ΕΛΛΑΣ 3 1 3

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1 3 3

ΙΤΑΛΙΑ 1 3

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2 2

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1 3

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 3

ΙΣΠΑΝΙΑ 1 3

ΣΟΥΗΔΙΑ 1 3

ΗΝΩΜ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2 1

1 = ΚΥΡΙΑΡΧΟ Ε ΠΙΠΕΔΟ

2 = ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

3 = ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ

( EIRO , 2002 )
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Διαφορές από χώρα σε χώρα υπάρχουν ακόμα και στα στοιχεία που 

λαμβάνουν υπόψη τους οι κοινωνικοί συνομιλητές για τη διαμόρφωση των 

προτάσεών τους στις συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως φαίνεται και από τον 

κάτωθι πίνακα :

Πίνακας 3 : Διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 

στα σημαντικότερα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη από τους 

κοινωνικούς συνομιλητές.

ΧΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ
Αυστρία Αρκετά Αρκετά Αρκετά

Βέλγιο Αρκετά Απαραίτητα Αρκετά Ναι

Δανία Αρκετά Αρκετά Αρκετά -

Φινλανδία - Απαραίτητα Απαραίτητα -

Γαλλία Αρκετά Απαραίτητα - Ναι

Γ ερμανία - Απαραίτητα Απαραίτητα Ναι

Ελλάς - Απαραίτητα Αρκετά Ναι

Ιρλανδία Απαραίτητα Απαραίτητα Αρκετά Ναι

Ιταλία “ Απαραίτητα Απαραίτητα -

Λουξ/ργο - Απαραίτητα - -

Ολλανδία - Απαραίτητα Απαραίτητα Ναι

Νορβηγία Αρκετά - - Ναι

Πορτογαλία Απαραίτητα Απαραίτητα Απαραίτητα Ναι

Ισπανία Αρκετά Αρκετά Αρκετά Ναι
Σουηδία - Απαραίτητα - Ναι

Ην. Βασίλειο - Απαραίτητα - -

( Emmanuel Mermet, σχηματισμός αμοιβών στην Ευρώπη , 2001)

Από τον παραπάνω πίνακα καταδεικνύεται η σπουδαιότητα του παράγοντα του
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πληθωρισμού καθώς παρουσιάζεται σαν το πιο σημαντικό στοιχείο για τη 

διαπραγμάτευση στις περισσότερες χώρες.

Οι νέες προκλήσεις που θα μπορούν να επηρεάσουν τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις είναι:

A) Η νομισματική ένωση και η είσοδος του Ευρώ στη ζωή μας με ακόμα 

μεγαλύτερη αναγνώριση , καθώς ο αριθμός των χωρών που το χρησιμοποιούν 

ίσως διπλασιαστεί τα επόμενα 10 χρόνια.

Β ) Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δεδομένο ότι οι πιο πολλές , από 

τις προς ένταξη , χώρες ανήκαν παλιότερα στον ανατολικό σχηματισμό , οι 

απαιτήσεις τους γύρω από το μοντέλο παραγωγής το οποίο είχαν αποδεχθεί , οι 

εμπειρίες τους από συνδικαλιστικές διαδικασίες , θα καταστήσουν την 

εξοικείωση τους με τα νέα δεδομένα ακόμα πιο δύσκολη.

Ακόμα , σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η Ευρώπη των 27 (συμπεριλαμβάνεται 

η Ρουμανία και η Βουλγαρία), ο πληθυσμός της Κοινότητας θα αυξηθεί κατά 

28% ενώ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 5%.

Το ένα τρίτο του πληθυσμού θα ζει σε χώρες όπου το κατά κεφαλήν 

εισόδημα θα είναι κάτω από το 90% του μέσου όρου των 27 της Κοινότητας 

συγκριτικά με το ένα έκτο της σημερινής Ευρώπης των 15 . (Report of the 

High Level Group on Industrial Relations and Change in the European Union , 

Jan 2002 ).

Γ) Η ανάπτυξη του θεσμού των ευρωπαϊκών εργασιακών συμβουλίων. Μετά 

από 30 και πλέον χρόνια η συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρικές 

εξελίξεις είναι πλέον θεσμοθετημένο γεγονός.

Δ) Αλλαγές στις τακτικές του management διεθνώς , πιο συγκεκριμένα 

παρατηρείται μία έμφαση στην αποκέντρωση αποφάσεων και στη 

πολυεπίπεδη στοχοθεσία.
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Ε) Η επιταχυνόμενη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και πιο συγκεκριμένα 

στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Μεγάλες εταιρείες και τα κεφάλαιά τους 

δραστηριοποιούνται διεθνώς. Οι υπηρεσίες προς τον πελάτη αναπτύσσονται και 

σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.

ΣΤ) Η ταχύτατη εξάπλωση του Internet. Το 2001 πάνω από το 70% των 

Αμερικανών και των Σκανδιναβών , το 50% των Βρετανών και περίπου το ένα 

τρίτο του πληθυσμού των οικονομικά προηγμένων χωρών το χρησιμοποιεί.

( Diamond and Freeman , 2001 )

Σε ότι αφορά άλλες επισημάνσεις πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μία 

ευρύτερη συναίνεση ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς και άλλους παρατηρητές των 

βιομηχανικών σχέσεων στην Ευρώπη ότι, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί 

μία τάση αποκέντρωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε εταιρικό 

επίπεδο (γεγονός στο οποίο θα αφιερώσουμε ειδικό κεφάλαιο πιο κάτω ).

Ο Franz Traxler του Πανεπιστημίου της Βιέννης υποστηρίζει ότι αυτό 

έχει συμβεί σε δύο χρονικά κύματα , το πρώτο ( που αφορά το χρόνο εργασίας ) 

ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 80 και το δεύτερο κύμα (που αφορά τους 

μισθούς) στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και τα δύο κύματα ξεκίνησαν από 

την εργοδοσία που αναζητούσε πιο ευέλικτες συμφωνίες .

Ωστόσο μπαίνοντας στη δεκαετία του 2000 , ενώ η αναζήτηση για ακόμα 

πιο ευέλικτες συμφωνίες συνεχίζονταν , στην Ελλάδα - από τα στοιχεία του 

γραφήματος που ακολουθεί - προκύπτει ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

αποτελούν τη βάση προσδιορισμού των αμοιβών για το σύνολο των 

επιχειρήσεων , καθώς δεν υπάρχουν πρακτικές υπέρβασης των επιπέδων των 

τακτικών αποδοχών που απορρέουν από αυτές , τουλάχιστον για το μεγαλύτερο 

μέρος του απασχολούμενου προσωπικού.

Από το κάτωθι γράφημα συνάγεται επίσης ότι ο ρόλος των Συλλογικών
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Συμβάσεων Εργασίας είναι, για τα ελληνικά δεδομένα , καθοριστικός μεν για τη 

διαμόρφωση και κατοχύρωση ενός ελάχιστου επιπέδου αμοιβής. ωστόσο σε ένα 

σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων καταγράφεται η ύπαρξη υπέρβασης των 

προβλεπομένων από τις ΣΣΕ αμοιβών όπως άλλωστε αποδεικνύεται και στη 

πράξη (ο αριθμός των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν 2.016 

σε όλη την Ελλάδα ).

Γράφημα 1 : Υπέρβαση των προβλεπομένων αμοιβών

1:Όχι δεν υπάρχουν, 2: Δ.Ξ./Δ.Α. , 3 : Ναι υπάρχουν

Πηγή : ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 2003

Η άλλη σχετικά πρόσφατη εξέλιξη είναι η χρήση εθνικών κοινωνικών
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συμφωνιών . Αυτή η χρήση ήταν κύριο χαρακτηριστικό εκείνων των χωρών που 

προσπάθησαν να πετύχουν τα κριτήρια του Maastricht, έτσι ώστε να μπούνε 

στην Ευρωζώνη . Τα κοινωνικά “ συμβόλαια ” σε γενικές γραμμές ενέπλεκουν 

κυβερνήσεις , εργαζόμενους και εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων και 

έχουν ευρύτερο πεδίο συμφωνιών από παραδοσιακά θέματα συλλογικών 

διαπραγματεύσεων , όπως οι πολιτικές στη φορολογία , κοινωνική ασφάλιση , η 

εκπαίδευση κλπ.
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2.3 ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Έπειτα από το τέλος του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου τα συνδικάτα 

μπόρεσαν να ενισχύσουν το ρόλο τους σε αρκετές από τις χώρες της Ευρώπης 

καθώς το ίδιο το κράτος αναβάθμισε τη θεσμική τους ύπαρξη.

Το κράτος είχε , και εξακολουθεί να έχει, ένα ρόλο προστασίας των 

εργαζομένων. Προστασία που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη σε θέματα διάρκειας 

της εργασίας , καθώς επίσης και σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας , επίσης 

θεσμοθετήθηκε η εκπροσώπηση των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Βέβαια , από χώρα σε χώρα οι θεσμοί εκπροσώπησης των εργαζομένων 

ποικίλλουν και κυμαίνονται από την απλή ενημέρωση του συνδικάτου μέχρι τη 

συνδιαχείριση στο επίπεδο της επιχείρησης.

Οι συμφωνίες που ήταν συστατικό στοιχείο των συλλογικών διαπραγματεύσεων 

ενίσχυσαν εκείνες τις μορφές συνδικαλισμού που είχαν την αφετηρία τους στην 

οργανωμένη διαπραγμάτευση.

Επιπλέον η ανάπτυξη συστημάτων μαζικής παραγωγής επέτρεψε στα συνδικάτα 

να αυξήσουν τα μέλη τους όχι μόνο σε απόλυτα αριθμητικά χαρακτηριστικά 

αλλά και σε επίπεδο ομοιογένειας.

Στις μέρες μας γίνεται πολύς λόγος για τη σύγκλιση με τα Ευρωπαϊκά 

δεδομένα σε ότι αφορά οικονομικούς δείκτες και ποιότητα ζωής.

Η πρόοδος προς την οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) δημιούργησε 

μία σειρά από θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν τη θεωρία των εργασιακών 

σχέσεων .

Μετά τη κατάκτηση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και τη 

διεύρυνση της κοινότητας , θα συνεχιστούν οι πιέσεις προς τη μέγιστη δυνατή 

σύγκλιση ή θα υπάρξει μία συνεχιζόμενη διαφοροποίηση που έτσι και αλλιώς
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αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό των εργασιακών σχέσεων στις χώρες της 

Δυτικής Ευρώπης ;

Οι όποιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διεθνών δυνάμεων που θεωρήθηκαν 

συνήθως ως ώθηση προς τη σύγκλιση , και η σχέση τους με την ύπαρξη των 

εθνικών πολιτικών , της εθνικής ιστορικής εμπειρίας , και των στρατηγικών 

επιλογών θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αρμονικά ;

Στα τέλη Ιουνίου , η Γαλλία έκλεισε ουσιαστικά σε εθνικό επίπεδο ένα 

κύκλο μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού της συστήματος κάτω από την 

αποδοκιμασία της συντριπτικής πλειονότητας των εργαζομένων.

Στη Γερμανία η περίφημη « Ατζέντα 2010 » της κυβέρνησης Σρέντερ 

ξεσήκωσε τις συνδικαλιστικές ενώσεις σε μία σειρά απεργιακών 

κινητοποιήσεων που οδήγησαν σε παραίτηση του Γερμανού καγκελάριου από 

τη προεδρία του κόμματός του.

Ακόμη και στην πάντα ήρεμη Αυστρία ξέσπασε η μεγαλύτερη βιομηχανική 

διαμαρτυρία στη χώρα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Συντονισμένοι από 

την εθνική ομοσπονδία των αυστριακών ενώσεων , περισσότεροι από ένα 

εκατομμύριο άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στις προγραμματισμένες 

συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις.

Η κυβέρνηση Schossel, επιτέθηκε στις ενώσεις για την προώθηση μιας 

δυσανάλογης “ απεργίας ” και ανακοίνωσε ότι το Κοινοβούλιο δεν θα 

ταλαντευόταν ( Economist, 2003 ).

Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι τα συνδικάτα πρέπει να 

αποκτήσουν εκείνα τα αντανακλαστικά που θα τους επιτρέψουν να 

ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στο θεσμικό τους ρόλο.

Για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τα παραπάνω ζητήματα πρέπει να 

προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε θέματα όπως η
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διεθνοποίηση , διότι επηρέασε και τον συνδικαλιστικό κόσμο.

Η διεθνοποιημένη οικονομική ολοκλήρωση έχει αναγνωριστεί ως μία βασική 

πρόκληση για τη βιωσιμότητα των “ ισχυρών ” εθνικών ρυθμιστικών 

καθεστώτων.

Βέβαια ο όρος “ διεθνοποίηση ” αν και αποτελεί μία από τις 

κεντρικές έννοιες της δεκαετίας, χρησιμοποιείται συχνά και αόριστα.

Υπήρξαν νέα δεδομένα όπως η συμφωνία της GATT του 1994, η αύξηση 

των περιφερειακών εμπορικών ομάδων , και η ένταξη των πρώην 

κομμουνιστικών χωρών στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα , ωστόσο παρά το 

άνοιγμα του παγκόσμιου εμπορίου , τα στοιχεία προτείνουν μια διαδικασία 

“ τριαδικότητας ” παρά εκείνη της “ παγκοσμιοποίησης ” , και αυτό γιατί οι 

αλληλεπιδράσεις είναι εντονότερες μέσα στις τρεις κύριες ομάδες εμπορικών 

συναλλαγών - Ευρώπη , Βόρεια Αμερική , Ανατολική Ασία - από ότι μεταξύ τους 

( Ruigrok and van Tulder , 1995 ).

Ακόμα παράγοντες όπως η απελευθέρωση από το κράτος τομέων όπως 

των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας , η ιδιωτικοποίηση κρατικών μονοπωλίων 

η έκρηξη της νέας τεχνολογίας και το άνοιγμα των κεφαλαιαγορών , 

διαμόρφωσαν νέα δεδομένα.

Παράλληλα , ο τεταμένος διεθνής ανταγωνισμός , ενθαρρύνει όχι μόνο τον 

“ ανταγωνισμό καθεστώτος ” στο μακροοικονομικό επίπεδο , υπό τη μορφή των 

αποκαλούμενων “ κοινωνικών σύμφωνων ” που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών αλλά και μια παράλληλη 

δυναμική σε μικροοικονομικό επίπεδο ( Femer and Hyman, 1998 ).

Τέλος η αλλαγή της οργάνωσης παραγωγής και η διεθνοποίηση αυτής 

μέσα από πολυεθνικές εταιρείες ολοκληρώνει τις παραγωγικές δραστηριότητες , 

πέρα από τα εθνικά σύνορα και συγκεντρώνει τεράστια κεφαλαιακή δύναμη
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(Ruigrok and Van Tulder , 1995 ), αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα της 

διαδικασίας της διεθνοποίησης.

Τα συνδικάτα έχουν , πιο έντονα από ποτέ , μπροστά τους τις 

πολυεθνικές εταιρίες που δρουν σαν δυνάμεις που ευνοούν το κοινωνικό 

dumping επιλέγοντας για εγκατάσταση , χώρες στις οποίες το ρυθμιστικό 

καθεστώς εργασιακών σχέσεων είναι πιο κερδοφόρο για τις εταιρείες.

Ακόμα διακρίνουμε τη διεθνή ολοκλήρωση των εταιρικών διαδικασιών , των 

οργανωτικών δομών και των συστημάτων διαχείρισης , γεγονός που επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τη καλύτερη πρακτική.

Τέλος , υπάρχει η ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων στη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού , μέσω της διάδοσης των διεθνών μοντέλων κατάρτισης , 

διοικητικής ανάπτυξης , απόδοσης και διαχείρισης ( Ebbinghaus , 2002 )

Γι αυτό τα συνδικάτα έπρεπε να επαναπροσδιορίσουν στοχοθεσίες , λειτουργίες 

και δομές . Μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού που δεν πρέπει να είναι 

χρονικά στατική αλλά αέναη.

Έτσι από τη πλευρά τους , υπάρχουν διασυνοριακές πρωτοβουλίες 

συνεργασίας μπροστά σε μια απειλητική προοπτική χαμηλότερων συμφωνιών 

για τις αμοιβές και λιγότερο ευνοϊκών όρων εργασίας.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι και η εμφάνιση “ των σύμφωνων για την 

απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα ” (PECs) ( Sisson and Artiles , 2000 ).

Τα σύμφωνα αυτά επιφέρουν τις σημαντικές αλλαγές στη δομή , τη 

διαδικασία και την ατζέντα των συλλογικών διαπραγματεύσεων , κύρια σε 

επίπεδο επιχείρησης , αλλά και σε κλαδικό επίπεδο δευτερευόντως.

Εύλογα λοιπόν παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των τομέων 

μέσα στα εθνικά σύνορα , αλλά και μερικές εντυπωσιακές ομοιότητες στο 

ίδιο πλαίσιο.
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Αλλη μια πρόκληση για τα συνδικάτα αφορά το θέμα της σύγκλισης των 

υπαρχόντων συστημάτων που διαμορφώνουν τις συλλογικές ρυθμίσεις.

Η σύγκλιση αναμένεται να προέλθει από την αυξανόμενη σημασία αυτών που 

σε ευρωπαϊκά επίπεδα μπορούν να κληθούν ως διαδικασίες των “ εικονικών 

συλλογικών διαπραγματεύσεων ” ( Marginson and Sisson , 2002 ) και χωρίζονται 

σε δύο τύπους.

Ο ένας περιλαμβάνει “ τα πλαίσια ”, καθιερώνοντας τις παραμέτρους και 

τους στόχους , μέσα στους οποίους οι διαπραγματευτές σε θυγατρικά επίπεδα 

πρέπει ή διατάσσονται να αναπτύξουν δραστηριότητες.

Ο δεύτερος αγκαλιάζει ποικίλες μορφές συντονισμού , που έχουν σαν βάση , την 

αξιολόγηση και τον ορισμό στόχων. Αυτοί κυμαίνονται από το μονομερή 

συντονισμό της διαπραγμάτευσης σε διάφορες , τυπικά χωριστές , μονάδες 

διαπραγμάτευσης , μέχρι τον “ ανοικτό συντονισμό ” που συνδέεται με τη 

στρατηγική απασχόλησης της ΕΕ σε κοινοτικό επίπεδο.

Παραδείγματα των “ εικονικών συλλογικών διαπραγματεύσεων ” είτε με 

το πρώτο είτε με το δεύτερο τύπο έχουμε σε κοινοτικό , κλαδικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο.

Σε κοινοτικό επίπεδο , ο χρόνος απασχόλησης και οι ευρωπαϊκές οδηγίες 

για τα επιχειρησιακά συμβούλια είναι καλά παραδείγματα , ενώ η πρόσφατη 

συμφωνία για τις οδηγίες για την τηλεαπασχόληση , προερχόμενη από τον 

κοινωνικό διάλογο που αφορά τον κλάδο του εμπορίου (EIRO , 2001 ) και τον 

μικρό , αλλά αυξανόμενο αριθμό από τα κοινά κείμενα που ολοκληρώνονται 

από τα ευρωπαϊκά συμβούλια των επιχειρήσεων (ETUC , 1999), είναι 

παραδείγματα του ίδιου τύπου από τη διαδικασία , αντίστοιχα , στα ευρωπαϊκά 

επίπεδα τομέα και επιχείρησης.

Σε επίπεδο κλάδου , οι πρωτοβουλίες των συνδικάτων στοχεύουν στην
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ανάπτυξη των διασυνοριακών μορφών συνεργασίας και συντονισμού σε 

διάφορους τομείς ( Croucher and Brewster, 1998 ).

Μία άλλη πρόκληση για τα συνδικάτα αποτελεί πλέον , η μεγάλη εισροή 

των οικονομικών μεταναστών . Αυτή η εισροή όλου αυτού του εργατικού 

δυναμικού δε συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση των μελών των συνδικάτων. 

Η ανάδειξη συνδικαλιστικών στελεχών που προέρχονται από αυτές τις ομάδες 

αλλά και οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων που προέρχονται από αυτές 

τις ομάδες, θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα του συνδικαλιστικού 

κινήματος , για να αντιστραφεί αυτό το φαινόμενο ελλιπούς εκπροσώπησης.

( Ebbinghaus , 2002 ).

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα ευκαιρία είναι η εξάπλωση του Διαδικτύου , 

καθώς το χαμηλό κόστος πληροφόρησης , επικοινωνίας μπορεί να συμβάλλει 

στη βελτίωση των υπηρεσιών από τη πλευρά των συνδικάτων στα μέλη τους , 

αλλά και στη προσέλκυση νέων.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες , η δυνατότητα της άμεσης δημοκρατικής 

λειτουργίας των συνδικάτων , είναι εκείνες οι προϋποθέσεις που εάν τα 

συνδικάτα επενδύσουν σε αυτές με σωστό τρόπο , μπορεί να ανοίξει ένα νέο 

κεφάλαιο στην ιστορία τους (Diamond and Freeman, 2001 ).

Τέλος ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την συμμετοχή στα 

συνδικάτα είναι η έκταση και το πεδίο δράσης της τοπικής συνδικαλιστικής 

οργάνωσης.

Εκεί όπου τα συνδικάτα κατόρθωσαν να διασφαλίσουν μία σχετική επιρροή 

στο χώρο εργασίας , στα πλαίσια των οργάνων εκπροσώπησης των 

εργαζομένων , φαίνεται να έχουν υποστεί μικρότερες απώλειες μελών 

( Waddigton and Hoffmann , 2000 ).
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2.4.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η τάση προς μια μεγαλύτερη διοικητική αποκέντρωση των δομών 

διαπραγμάτευσης , από το γενικό , στο κλαδικό επίπεδο και από τον κλάδο στο 

επίπεδο επιχείρησης , ποικίλλει στο βαθμό και στη μορφή μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών ( Croucher and Brewster, 1998 ).

Δεν πρόκειται για κάτι νέο και απεικονίζει τη μακροπρόθεσμη πίεση από τους 

εργοδότες για ακόμα μεγαλύτερο πεδίο διαπραγμάτευσης εκείνων των 

ρυθμίσεων που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Είναι διαπιστωμένο ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποκεντρώσει 

με οργανωμένο τρόπο , τις εργασιακές σχέσεις επιτρέποντας τη μεγαλύτερη 

πρακτική ευελιξία , θέτοντας σημαντικές παραμέτρους στον όρο των δομών και 

των αυξήσεων αμοιβής και το χρόνο απασχόλησης , μεταβιβάζοντας ταυτόχρονα 

την εφαρμογή στις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επιχείρησης (Waddigton and 

Hoffmann , 2000).

Η αποδιοργανωμένη διοικητική αποκέντρωση των εργασιακών σχέσεων είναι 

χαρακτηρισμένη μόνο στη περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας , ένα μοντέλο που 

μοιάζει με των ΗΠΑ.

Η αποκέντρωση έχει προφανώς διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο. Μπορούμε έτσι να εντοπίσουμε μια σειρά επιπτώσεων σε ότι 

αφορά στην οργάνωση και στη συνδικαλιστική δραστηριότητα.

Πρώτον , με την αποκέντρωση ο αριθμός των επιτροπών διαπραγμάτευσης 

θα συνεχίσει να αυξάνεται και τα συνδικάτα θα αναγκαστούν να διατηρήσουν 

και να χρηματοδοτήσουν έναν αυξημένο αριθμό.

Αυτό έχει ως επίπτωση την άμεση αύξηση στήριξης στο βαθμό που οι τοπικοί 

εκπρόσωποι των συνδικάτων δεν είναι νομικοί και χρειάζονται τεχνική βοήθεια.
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Δεύτερον , η αποκέντρωση των διαπραγματεύσεων , υποχρεώνει επίσης τα 

συνδικάτα να συντονίσουν περισσότερο τις τοπικές δραστηριότητες , ώστε οι 

τοπικές δομές να είναι καλύτερα ενημερωμένες για τις “ καλύτερες πρακτικές ” 

που εφαρμόζονται.

Σε γενικές γραμμές , οι εταιρίες έχουν ασκήσει λίγη πίεση για τη ριζική 

διοικητική αποκέντρωση και αυτό γιατί οι εργοδότες αν και θέλουν να δουν 

μεγαλύτερη ευελιξία σε εταιρικό επίπεδο, επιθυμούν επίσης να συντηρήσουν το 

πλαίσιο της εργασιακής ειρήνης που παρέχεται από μια δομή των συμφωνιών 

σε ανώτατο επίπεδο. Η πρόταση μιας απλής λογικής της διοικητικής 

αποκέντρωσης υποτιμά τις ασάφειες και τις αντιφάσεις της διαδικασίας 

Ωστόσο ο βαθμός υψηλότερου επιπέδου συντονισμού έχει αυξηθεί τη 

δεκαετία του '90.

Στις Ισπανία , Γαλλία , Ολλανδία και Ιταλία , πρόσφατες κεντρικές 

ομοσπονδιακές συμφωνίες έχουν τυποποιήσει τις αντίστοιχες ειδικότητες των 

διαφορετικών επιπέδων διαπραγμάτευσης (Femer and Hyman, 1998 ).

Στην Ιταλία , σημαντικοί νόμοι μεταρρύθμισης έχουν περάσει. Τέτοιες συμφωνίες, 

από τη μία διατηρούν την ενότητα του συστήματος και από την άλλη 

μεταβιβάζουν μεγαλύτερη αυτονομία σε χαμηλότερα επίπεδα διαπραγμάτευσης.

Η διοικητική αποκέντρωση συνοδεύεται από την ύπαρξη νέων συμμετεχόντων 

στη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης . Στις περισσότερες μεγάλες 

οργανώσεις , ο τοπικός εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης και οι 

διευθυντές προσωπικού πάντα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ( μέχρι ενός 

ορισμένου βαθμού ), ( Femer and Hyman , 1998 ).

Ακόμα πιο κρίσιμος είναι ο ρόλος των συμφώνων για την απασχόληση 

και τη παραγωγικότητα ( PECs). Σύμφωνα με την πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη 

ιδρύματος ( Sisson και Artiles , 2000 ), μία στις δέκα επιχειρήσεις σε κάποια
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χώρα της ΟΝΕ , συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας , της Ολλανδίας και της 

Ισπανίας , έχουν διαπραγματευτεί PECs.

Το περιεχόμενό τους και αυτό αλλάζει δίνοντας έμφαση στην ισορροπία του 

κόστους και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας , για να βελτιωθεί η ευελιξία 

και η προσαρμοστικότητα της επιχείρησης μεσοπρόθεσμα.

Οι Sisson και Artiles (2000) προσδιορίζουν τρεις κύριους ιδανικούς τύπους 

PECs . Στον πρώτο υπάρχει κυρίαρχο ενδιαφέρον για την επιβίωση της 

επιχείρησης , ο δεύτερος προορίζεται να βοηθήσει τη σμίκρυνση της επιχείρησης 

και ο τρίτος τη προσαρμογή της επιχείρησης στις νέες συνθήκες της αγοράς . 

Οι ευρύτερες επιπτώσεις των PECs είναι διπλές.

Η πρώτη επίπτωση των PECs είναι ότι προσθέτουν πίεση για διοικητική 

αποκέντρωση της διαπραγμάτευσης. Αυτό συμβαίνει γιατί το είδος της 

λεπτομέρειας που περιλαμβάνεται στη διαπραγμάτευση PECs δεν μπορεί να 

υπάρξει όχι μόνο σε επίπεδο κλάδου αλλά και σε επίπεδα επιχείρησης , σε 

πολλές περιπτώσεις.

Η δεύτερη επίπτωση των PECs αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται 

στη σύναψη ενός συμφώνου απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει 

έμφαση στη “ προοδευτική ” διαπραγμάτευση , ( Marginson and Sisson , 2002 ) 

όπου η διοίκηση έχει ρόλο κλειδί και μπορεί να φέρει το δικό της 

θεματολόγιο προς συζήτηση.

Πιθανά περιεχόμενα συμφώνων απασχόλησης και παραγωγικότητας 

Απασγόλτιση

- Εγγυήσεις για τις θέσεις απασχόλησης με ή χωρίς απολύσεις για 

συγκεκριμένη ή όχι, χρονική περίοδο

- Επενδύσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις
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- Μετασχηματισμός επισφαλών θέσεων εργασίας , σε πιο σταθερές.

- Πρόσθετη απασχόληση για συγκεκριμένες ομάδες ( π.χ. νέοι, μακροχρόνια 

άνεργοι)

- Ανακατανομή του εργατικού δυναμικού μέσα στην επιχείρηση

- Η εισαγωγή των “ γραφείων εργασίας ” , για να βελτιώσει τις προοπτικές 

απασχόλησης του πλεονάζοντος προσωπικού.

Ανακατανοιιύ εργασίας

- Προσωρινή ή μακροπρόθεσμη μείωση της εβδομάδας εργασίας

- Μεγαλύτερη μεταβλητότητα και επέκταση των ωρών απασχόλησης , χωρίς 

υπερωρίες

- Αυξανόμενη χρήση της μερικής απασχόλησης εργασίας

- Επέκταση των ωρών λειτουργίας ( π.χ. εργασία Σαββατοκύριακου )

Περικοπή δαπανών

- Μείωση των επιπέδων αμοιβής και των σχετικών επιδομάτων

- Χαμηλότερες αμοιβές για τους νέους υπαλλήλους

- Δεσμεύσεις για μέτριες απαιτήσεις αμοιβής

- Αυξήσεις που συνδέονται με τους βασικούς δείκτες όπως οι τιμές , 

η παραγωγικότητα , οι συναλλαγματικές ισοτιμίες

- Κατοχή μετοχών

Παραγωγικότητα και προσαρ ιιοστικότητα

- Όροι για τη χρήση των συμβάσεων σταθερών όρων , για την προσωρινή 

εργασία , με μονομερή ανανέωση της σύμβασης

- Νέες μορφές οργάνωσης εργασίας ( π.χ. εργασία ομάδων )

- Κατάρτιση και ανάπτυξη

32



Μελέτες ( Sisson και Artiles , 2000 ) που έχουν γίνει με βάση τους κλάδους 

της αυτοκινητοβιομηχανίας και τον τραπεζικό κλάδο σε έξι ευρωπαϊκές χώρες , 

δείχνει ότι η ισορροπία ανάμεσα στα επίπεδα , της κλαδικής και τις εταιρικής 

διαπραγμάτευσης , πολλές φορές διαταράσσεται (υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις , 

που μεγάλες Ολλανδικές και Γερμανικές τράπεζες αποχώρησαν από τις 

κλαδικές συμφωνίες ), ενώ το θεματολόγιο της διαπραγμάτευσης ποικίλει από 

χώρα σε χώρα.

Οι διαφορετικές τροχιές , που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα , είναι εμφανείς όταν 

συγκρίνονται οι κλάδοι της χρηματοοικονομίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας , 

αλλά και συμφωνίες που καλύπτουν την ευρύτερη μεταλλουργική βιομηχανία , 

όπως συμβαίνει στη Γαλλία, τη Γερμανία (εξαίρεση η VOLKSWAGEN) 

και την Ολλανδία , ή αυτόνομες επιχειρησιακές συμφωνίες , όπως στην 

Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Βέβαια , υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου τα σύμφωνα απασχόλησης 

συμβάλλουν στη διάβρωση των καθολικών προτύπων που παρείχαν 

παραδοσιακά , παραβιάζοντας , πότε σιωπηλά και πότε ανοιχτά , κλαδικές 

συμφωνίες ( Marginson and Sisson , 2002 ).

Σε ότι αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία κατά τη διαπραγμάτευση , οι 

πλευρές εργοδοτών και συνδικάτων εμφανίζουν μια ασυμμετρία..

Οι ενώσεις των εργοδοτών και στους δύο τομείς παραμένουν έντονα 

αντιταγμένες σε οποιοδήποτε διασυνοριακό συντονισμό σε επίπεδο κλάδου.

Από την πλευρά τους , τα συνδικάτα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που 

στοχεύουν στο διασυνοριακό συντονισμό και τη συνεργασία στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις που εστιάζουν στο κλαδικό επίπεδο.

Η πολυπλοκότητα , η αβεβαιότητα και η αστάθεια φαίνονται να είναι τα 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά για το εγγύς μέλλον , με τους φορείς χάραξης
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πολιτικής να προσπαθούν να χαράξουν με ευελιξία τις μελλοντικές κατευθύνσεις 

προς όφελος τους .

Όπως επεσήμανε και η επίτροπος κοινωνικών υποθέσεων Άννα Διαμαντοπούλου 

(2000 ), το να δει κάποιος τα πράγματα από την άποψη της σύγκρουσης του 

κοινωνικού κράτους , εναντίον της πλήρους απορύθμισης είναι μια προσέγγιση 

που γελοιοποιεί ένα πραγματικά σημαντικό ζήτημα , τόσο για τους εργοδότες , 

όσο και τους εργαζόμενους.

2.4.2. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Εδώ , βεβαίως , τα ζητήματα είναι πιο προβληματικά. Η βιβλιογραφία έχει 

προσδιορίσει με κατηγορηματικό τρόπο τις ενώσεις ως τα σημαντικότερα 

θύματα της διεθνοποίησης και της διάλυσης των “ αρθρωμένων ” συστημάτων 

των εργασιακών σχέσεων ( Ebbinghaus , 2002 ).

Τα σωματεία ισχυρίζονται ότι η δράση τους υπονομεύεται από τις εχθρικές 

περιστάσεις. Χαρακτηριστικά όπως η πτώση της χειρωνακτικής εργατικής τάξης , 

ένα πιο σκληρό περιβάλλον αγοράς , δυσχεραίνουν τη κατάσταση.

Τα συνδικάτα ειδικότερα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν πολλά 

προβλήματα. Μεταξύ άλλων απαριθμούμε αυτά που είναι οργανωτικής φύσεως , 

όπως οι νέες ειδικότητες στο κόσμο της εργασίας που οφείλονται στις δομικές 

αλλαγές που συνέβησαν στην οικονομία και την κοινωνία , καθώς επίσης οι 

δυσμενείς πολιτικοί και θεσμικοί όροι που κάνουν την οργάνωση ακόμα 

δυσκολότερη και τις προσπάθειες , να προσελκυστούν και να αντιπροσωπευθούν 

οι νέες κοινωνικές ομάδες , ανεπαρκείς.

Η “ αποσυνδικαλιστικοποίηση ” , οι συνέπειές της για τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις και οι πολιτικοί στόχοι των συνδικάτων αποτελούν σημείο
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προβληματισμού όχι μόνο σε συνδικαλιστικούς αλλά και σε ακαδημαϊκούς 

κύκλους.

Εντυπωσιακή είναι η παράθεση των στοιχείων από τον πίνακα που ακολουθεί 

και αναφέρεται στη συνδικαλιστική πυκνότητα στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας καθώς επίσης και στις μεταβολές που συνέβησαν κατά τη δεκαετία 

1985 - 1995

Πίνακας 4 : Συνδικαλιστική πυκνότητα και μεταβολές της στην Ευρώπη

Χώρα Συνδικαλιστική 
Πυκνότητα (1995)

Ποσοστιαία 
Μεταβολή (1985-95)

Αυστρία 41,2% -19,2%
Σουηδία 91,1% +8,7%
Δανία 80,1% +2,3%
Φιλανδία 79,3% + 16,15
Γερμανία 28,9% -17,6%
Γ αλλία 9,1% -37,2%
Ελλάδα 24,3% -33,8%
Ισπανία 18,6% +62,1%
Πορτογαλία 25,6% -50,2%
Ισλανδία 83,3% +6,3%
Ιταλία 44,1% -7,4%
Μάλτα 65,1% -35,8%
Ολλανδία 25,6% -11,0%
Νορβηγία - +3,6%
Ελβετία 22,5% -21,7%
Ην. Βασίλειο 32,9% -27,7%

Πηγή: Δ.Ο.Ε.

Η μεγάλη πτώση των ποσοστών , εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις , είναι το 

κύριο συμπέρασμα από την ανάγνωση του πίνακα , ενώ τα ανεπίσημα στοιχεία 

για τις χρονιές που ακολουθούν δείχνουν ότι η πτώση σε γενικές γραμμές 

συνεχίζεται.

Αντιμετωπίζοντας την πτώση του αριθμού των μελών , το πρόβλημα της

αντιπροσωπευτικότητας , και το καθεστώς των συνδρομών στα συνδικάτα , 

ήταν αναμενόμενο από τις ενώσεις να αυξήσουν το βαθμό εξάρτησης τους
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από το κράτος κοινωνικής πρόνοιας στο οποίο και ενσωματώνονται.

Η θεσμοποίηση της νομικής αντιπροσώπευσης και της ενεργότερης συμμετοχής 

στους εργασιακούς χώρους συμβάλει στη δημιουργία ενός καθεστώτος 

διαχείρισης από κοινού , των πολιτικών απασχόλησης , ενώ τα συνδικάτα θα 

μπορούσαν να κερδίσουν μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση και πόρους.

Είναι βέβαια γεγονός ότι τα αδύναμα συνδικάτα επωφελούνται από τη 

διαδικασία και το νομικό μανδύα των συλλογικών διαπραγματεύσεων , ενώ 

ιδέες όπως της “ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ” και της “ κοινωνικής 

συνεργασίας ” που συζητούνται επίσης μεταξύ των εργοδοτών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικά στους αγγλοϊρλανδικούς και σκανδιναβικούς 

κύκλους πρέπει να διασαφηνιστούν αποτελεσματικά καθώς συμβάλλουν μέχρι 

τώρα σε ιδεολογική αποδυνάμωση των σωματείων.

Οι μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές καθιστούν τη 

συλλογική οργάνωση δυσκολότερη καθώς η αύξηση των ιδιωτικών υπηρεσιών , 

η άτυπη και μερική απασχόληση συνετέλεσαν στο πέρασμα από τον 

κολεκτιβισμό προς τον ατομικισμό ( Croucher and Brewster ,1998 ).

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανεργία διόγκωσαν το πρόβλημα , 

ανεξάρτητα εάν αυτό παρουσιάστηκε με διαφορετική οξύτητα στις χώρες της 

Ευρώπης λόγω εθνικών ιδιομορφιών , καθώς η στρατολόγηση και η διατήρηση 

των μελών έγινε ακόμη δυσκολότερη λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή απειλή 

της απόλυσης από τους εργοδότες.

Βέβαια , σε ορισμένες περιπτώσεις , όπως στη Δανία , τη Φινλανδία , τη Σουηδία 

και εν μέρει το Βέλγιο , η ανεργία εμφανίζεται σαν συνεκτικός παράγοντας 

ανάμεσα στον εργαζόμενο και το σωματείο και αυτό γιατί η αποχώρηση του 

από αυτό θα σήμαινε και απώλεια των ωφελημάτων κοινωνικής πρόνοιας 

( Waddigton , and Hoffmann , 2000 ).
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Τα πράγματα είναι διαφορετικά στο δημόσιο τομέα , όπου παρά τις 

ιδιωτικοποιήσεις και τη μείωση του κράτους , στα Σκανδιναβικά κράτη το 

ποσοστό συνδικαλιζόμενων κυμαίνεται από 90 έως 95% ενώ με υψηλά 

ποσοστά ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ( Ebbinghaus , 2002 ). 

Παράγοντες που συμβάλλουν στο παραπάνω φαινόμενο είναι οι εξής : 

το δημόσιο σαν εργοδότης αναγνωρίζει πιο εύκολα τις ενώσεις και την 

εγγραφή μελών σε όλα τα επίπεδα , η γραφειοκρατεία είναι κατά μέσον όρο 

πιο αξιόπιστη , και οι ενώσεις έχουν λόγο ακόμα και στις πολιτικές 

προσωπικού.

Επιπρόσθετα στο ρόλο ως ρυθμιστή των σχέσεων απασχόλησης , το κράτος 

κοινωνικής πρόνοιας ως εργοδότης ασκεί σημαντική επίδραση στις εθνικές 

σχέσεις εργασίας .

Άλλα τρία πεδία σημαντικού προβληματισμού όπου η ικανότητα 

προσαρμογής των συνδικάτων δεν είναι αυτή που θα έπρεπε είναι η γυναικεία 

εκπροσώπηση , η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των μελών και η απουσία 

της νεολαίας από τα συνδικαλιστικά δρώμενα.

Σε ότι αφορά τη γυναικεία εκπροσώπηση πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ 

στις Σκανδιναβικές χώρες τα ποσοστά είναι υψηλά , στη Ηπειρωτική Ευρώπη 

αυτά μειώνονται ενώ στη Νότια Ευρώπη ελαττώνονται δραματικά , ενώ η μη 

ίση αμοιβή απέναντι στις γυναίκες σε συνδυασμό με την απουσία τους από τις 

διαδικασίες συλλογικών διαπραγματεύσεων στερεί από τα συνδικάτα μια ομάδα 

στόχο που θα πύκνωνε τις τάξεις τους ( Ebbinghaus , 2002 ).

Από την άλλη πλευρά η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας συνδυάστηκε με 

μεταρρυθμίσεις , όπως του “ παγώματος ” της εθελούσιας εξόδου και την 

αντιστροφή του κύματος της πρόωρης συνταξιοδότησης , ( μέτρα που προβάλλουν 

ως απάντηση στα τρέχοντα και μελλοντικά φορολογικά προβλήματα), και τη
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δημογραφική “ βόμβα ”, καθώς επίσης και με το φαινόμενο των χαμηλών 

γενικά ποσοστών απασχόλησης στα πιο πολλά μέρη της Ευρώπης.

Η περίπτωση της απουσίας των νέων από τα συνδικάτα δεν πρέπει να 

αποδοθεί μόνο στις δημογραφικές μετατοπίσεις αλλά και στην αποτυχία από τη 

πλευρά των σωματείων να τους προσελκύσουν , ακόμα σα δεδομένο πρέπει να 

έχουμε το γεγονός ότι, τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ υψηλά στους νέους 

ενώ είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους , απασχολούμενοι με εργασιακές 

σχέσεις νέου τύπου (Croucher and Brewster ,1998 ).

Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα , με δεδομένη τη χαμηλή κινητικότητα 

στην εργασία αλλά και με το ότι, οι καλά οργανωμένες ομάδες θα 

αποσυρθούν σύντομα .

Τα πιο οργανωμένα σκανδιναβικά και βελγικά συνδικάτα , παρέχουν μία σειρά 

από ισχυρά εκλεκτικά κίνητρα για την αντιπροσώπευση εργασιακών χώρων από 

νέους συνδικαλιστές , ωστόσο με δεδομένο ότι οι τρέχουσες νέες ομάδες είναι 

σχετικά μικρές , δεν μπορεί να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα των προσπαθειών 

στρατολόγησης.

Η αναζήτηση πολιτικών για το θέμα απαιτεί νέες ιδέες και ειδικές κινήσεις 

στρατολόγησης , που να ξεκινάνε ακόμα από το χώρο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Εξάλλου σαν απάντηση στις οικονομικές δυσκολίες , που προκλήθηκαν 

από τη πτώση του αριθμού των μελών και τις εξελισσόμενες οικονομικές 

αναδιαρθρώσεις , τα συνδικάτα προχώρησαν σε συγχωνεύσεις ( Waddigton and 

Hoffmann , 2000).

Η μεγαλύτερη συγχώνευση με σχεδόν 3 εκατομμύρια μέλη εμφανίστηκε 

με την ίδρυση της μεγαλύτερης ένωσης Ver.di (ενοποιημένη ομοσπονδία 

υπηρεσιών) της Γερμανίας, το Μάρτιο του 2001.
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Επιπλέον , τα συνδικάτα αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τις οργανωτικές 

δυνάμεις και τις αδυναμίες των κοινωνικών συνομιλητών τους , καθώς τα 

στοιχεία αυτά διευκολύνουν ή παρακωλύουν την επιτυχή διαπραγμάτευση , ενώ 

ο βαθμός οργάνωσής τους καθορίζει κατά ένα μεγάλο μέρος την κάλυψη της 

διαπραγμάτευσης.

Αντίστοιχα και στις ενώσεις εργοδοτών υπήρξαν συγχωνεύσεις , ωστόσο έχει 

παρουσιαστεί το φαινόμενο αποχώρησης εταιρειών με πολυάριθμο προσωπικό , 

με στόχο την αποφυγή δέσμευσης υλοποίησης των συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας.

Εδώ , πρέπει να υπογραμμιστεί ένα βασικό σημείο , ο κίνδυνος να εστιαστεί 

η δυναμική των συνδικάτων σε “στενές ” συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Στις τάξεις των ευρωπαϊκών συνομοσπονδιών έχει ανοίξει ένας ευρύτατος 

διάλογος για τι είδους ευρωπαϊκές συλλογικές διαπραγματεύσεις πρέπει να 

γίνουν αντικείμενο διεκδίκησης.

Θα πρέπει να μιλάμε για παράδειγμα για ευρωπαϊκές συλλογικές 

διαπραγματεύσεις του τραπεζικού κλάδου ή για μια γενική ευρωπαϊκή 

συλλογική σύμβαση που θα αφορά σε γεωγραφικό και όχι κλαδικό 

περιεχόμενο;

Ούτε και σε αυτό το θέμα τα συνδικάτα έχουν μια σαφή στρατηγική επιλογή. 

Βέβαια , οι ενώσεις δεν είναι απλά και μόνο “ συλλογικοί διαπραγματευτές ”.

Οι εθνικές ενώσεις είναι φορείς των συλλογικών παραδόσεων που μπορούν 

να παρέχουν τη νομιμότητα και πλαίσια διαλόγου στους αντιπροσώπους τους 

σε χαμηλότερα επίπεδα. (η έννοια του “ κοινωνικού μισθού ” , είναι ένα 

κλασσικό παράδειγμα της διατομής των διαφορετικών πλαισίων διαλόγου της 

αντιπροσώπευσης των εργαζομένων).

Γενικότερα , μια από τις χαρακτηριστικές υποδηλώσεις της “κοινωνικής
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συνεργασίας ” είναι ακριβώς το ότι οι ενώσεις έχουν έναν νόμιμο ρόλο που 

αντιπροσωπεύει τα ενδιαφέροντα των υπαλλήλων πέρα από οτιδήποτε άλλο. 

Αυτή η νομιμότητα έχει αμφισβητηθεί σε διάφορες χώρες , όπου υπήρξαν 

φαινόμενα εκφυλισμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων λόγω παράλληλων 

πιέσεων εντός των σωματείων και των κινήσεων τους , αλλά τέτοιου είδους 

αμφισβητήσεις είχαν περιορισμένο αντίκτυπο.
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2.5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ένα από τα πιο αποφασιστικά επεισόδια της δεκαετίας ήταν η συζήτηση 

Standort στη Γερμανία , στην οποία αναλύθηκε το επιχείρημα ότι η ισχυρότερη 

οικονομία στην Ευρώπη ήταν μη ελκυστική για επενδύσεις λόγω των υψηλών 

αμοιβών , τον υπερβολικά περιοριστικό κανονισμό αγοράς εργασίας και τις 

ακριβές κοινωνικές παροχές.

Οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη ήρθαν αντιμέτωπες με ισχυρές 

ενδογενείς πιέσεις. Στη προσπάθεια τους να μειώσουν το δημόσιο έλλειμμα τους 

να συγκρατήσουν τις κρατικές τους δαπάνες και να προλάβουν την είσοδό 

τους στην ΟΝΕ δημιούργησαν νέα επίπεδα διαδικασίας κοινωνικής και 

βιομηχανικής σύγκρουσης.

Πλέον , οι πολιτικές επιλογές και η στρατηγική , παίζουν ακόμη μεγαλύτερο 

ρόλο , από την οικονομική αναγκαιότητα και τις όποιες δομές.

Εν τω μεταξύ είναι σημαντικό να προστεθεί ότι οι “ οικονομικές προσταγές ” 

μπορούν να έχουν αντιφατικές επιπτώσεις και είναι πιθανό να εμποδιστούν 

από απρόβλεπτες πολιτικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο.

Με δεδομένη την έλευση της παγκοσμιοποίησης , οι παραδοσιακές κρατικές 

πολιτικές για τις εργασιακές σχέσεις έπρεπε να επαναπροσδιοριστούν καθώς τη 

δεκαετία του ’90 οι τριμερείς ή διμερείς συνεννοήσεις και η "νεο- 

συντεχνιοκρατία" - δε λειτουργούσαν.

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει με γλαφυρό τρόπο τις διαφορές 

ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρώπης των 15 σε ότι αφορά τα επίπεδα 

εισφορών , καθώς επίσης ποιοι επιβαρύνθηκαν στις χώρες όπου αυξήθηκαν οι 

κοινωνικές δαπάνες , και ποιοι επωφελήθηκαν στις χώρες όπου υπήρξε μείωση 

των κοινωνικών δαπανών.

41



Πίνακας 5: Διαφορά της σύνθεσης των κοινωνικών εισφορών , ως πηγών

εισροών κοινωνικής προστασίας , στην Ε.Ε.-15 και στις χώρες 

μέλη , 1991 - 2000

ΧΩΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΙΙΡΟΣΓΛΙΙ ΥΟΜΓΝΛ 
ΠΡΟΣΩ1 ΙΑ

ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΓΑΛΛΙΑ -12,2 -4,5 -7,7
ΙΤΑΛΙΑ -10,4 -9,4 -1,2
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -7,4 -5,9 -1,5
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -5,3 -5,3 -
Ε-15 -4,3 -3,1 -1,2
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -3,5 -5,2 1,7
ΗΝΩΜ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ -2,1 2,3 -4,4
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,8 -0,5 -0,3

ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΥΣΤΡΙΑ 0,7 -ι,ο 1,7
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,3 1,1 ο,ι
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1,7 -3,2 4,9
ΕΛΛΑΔΑ 2,4 ο,ι 2,3
ΒΕΛΓΙΟ 2,9 5,8 -2,9
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 7,5 9,0 -1,5
ΔΑΝΙΑ

Πηγή EUROSTAT - ESSPROS 2003, επεξεργασία στοιχείων

Αξιολογώντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα αξίζει να σταθούμε στη 

χαρακτηριστική περίπτωση του μέσου όρου των 15 , όπου όχι μόνο οι 

κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν αλλά και οι εργοδότες επωφελήθηκαν με 

μεγαλύτερη μείωση των δικών τους εισφορών.

Ωστόσο , υπήρξαν περιπτώσεις όπου υπήρχε έντονη η παρουσία του 

κορπορατισμού.( Πορτογαλία με τριμερείς συμφωνίες , Ολλανδία με τη συμφωνία 

του WassenaarKai το “New Course” του 1993 , Ιρλανδία με το Partnership 

2000 , Ισπανία με κεντρικές συμφωνίες) ( Femer and Hyman , 1998 ).

Η αναγέννηση του κεντρικού συντονισμού στην Ευρώπη εξηγείται ως 

εξής : σε χώρες όπως η Αυστρία , η Φινλανδία , η Ιρλανδία , η Νορβηγία , η
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Ολλανδία και η Πορτογαλία , οι μικρές φυσικές αποστάσεις διευκολύνουν τα 

συγκεντρωμένα δίκτυα στενής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μερών.

Ακόμα και σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία έχουν προτιμήσει 

για τη συνέχιση των αλλαγών , την επίτευξη συμφωνίας με τους “ κοινωνικούς 

συνομιλητές Μάλιστα στην Ιταλία , οι διμερείς και τριμερείς διαπραγματεύσεις 

έχουν συμβάλλει στην επίσημη αναδημιουργία της σωματειακής συνεννόησης.

Οι όποιες προσπάθειες των κυβερνήσεων να αποκλείσουν τους κοινωνικούς 

συνομιλητές , ειδικότερα τα συνδικάτα , από τα σχέδια τους για αλλαγές είχαν 

ανεπιτυχή αποτελέσματα ( Femer and Hyman , 1998 ).

Την ίδια στιγμή που οι κυβερνήσεις ακολουθούν τουλάχιστον τις ενδεχομένως 

μη δημοφιλείς πρωτοβουλίες , χάνοντας μεγάλα μερίδια δημοτικότητας και 

εξαντλώντας αποθέματα υπομονής των ψηφοφόρων , η συμμετοχή των 

“ κοινωνικών συνομιλητών ” έχει το χαρακτήρα κατανομής της ευθύνης των 

αποφάσεων.

Αντίστοιχη περίπτωση εντοπίζουμε και στη προσπάθεια μεταρρύθμισης 

του κρατικού συνταξιοδοτικού συστήματος καθώς προς το τέλος της δεκαετίας 

του '90 , οι κοινωνικοί εταίροι άρχισαν να διαπραγματεύονται τις αλλαγές στη 

χρηματοδότηση αυτών των επαγγελματικών συντάξεων και την είσοδο στο 

σύστημα των ιδιωτικών συντάξεων .

Ακόμη και στις χώρες όπου τα συνδικάτα είχαν παράδοση στη διαπραγμάτευση 

των ιδιωτικών συντάξεων ( π.χ. Σουηδία ), έγινε αντιληπτή η ευκαιρία να 

ενισχυθεί ο ρόλος τους .

Ειδικότερα , το 2001 που η γερμανική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση , εισήγαγε 

τη νέα εθελοντική σύνταξη ως μέτρο χρηματοδότησης των ελλειμμάτων , 

δίνοντας μια σειρά από κίνητρα , αυτό έχει οδηγήσει τις συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας να επιτυγχάνουν συμφωνίες και για τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά
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καθεστώτα και τις ρυθμίσεις αμοιβής ( Femer and Hyman , 1998 ).

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι τα κράτη κατέχουν έναν βασικό ρόλο 

στον επανασχηματισμό της σχέσης μεταξύ των κοινωνικών ρυθμίσεων και των 

αγορών (συμπεριλαμβανομένων των αγορών εργασίας), ενώ η αναβίωση του νέο 

-κορπορατισμού θα συνεχιστεί, παρά τις όποιες εθνικές αποκλίσεις , για 

όσο χρονικό διάστημα οι ίδιοι οι “ κοινωνικοί συνομιλητές ” είναι πρόθυμοι 

να ανταποκριθούν σωστά στον ρόλο τους.

Ειδικότερα για τα συνδικάτα , αυτό σημαίνει πολύ ευαίσθητες στρατηγικές 

επιλογές και αντανακλά λιγότερο την ελπίδα για κέρδη παρά την αποφυγή 

ακόμη μεγαλύτερων απωλειών.

Θα ήταν παράλειψη εάν κλείναμε αυτή την ανάλυση χωρίς να 

ανιχνεύσουμε το πως τα εθνικά μοντέλα των εργασιακών ανταποκρίνονται στις 

αλλαγές . Διάφοροι θεσμοί μεσολάβησαν ποικιλοτρόπως ανάμεσα στις κοινές 

εξωτερικές δυνάμεις της εργασίας με μεγαλύτερους ή μικρότερους βαθμούς 

επιτυχίας.

Η δύναμη και ο βαθμός ακαμψίας των ιδρυμάτων εξηγούν τις διαφορετικές 

τροχιές των εθνικών συστημάτων εργασιακών σχέσεων τη δεκαετία του '80. 

Χαρακτηριστική υπήρξε η περίπτωση της ενοποίησης των δύο Γερμανιών , 

όπου η διαδικασία ενσωμάτωσης των δυνάμεων της εργασίας υπήρξε πιο 

περίπλοκη από ότι προεβλέπετο και αυτό διότι τα συνδικάτα της Ανατολικής 

Γερμανίας δεν μπορούσαν να αφομοιώσουν τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία 

του διπλού συστήματος , της κλαδικής διαπραγμάτευσης και της 

αντιπροσώπευσης των εργασιακών χώρων.

Ωστόσο , το γερμανικό πρότυπο κέρδισε την ευελιξία του , μέσα από τη συνεπή 

δυνατότητά του να αναδομεί την οργάνωση του εσωτερικά , για να μπορέσει να 

εργαστεί μέσα στους θεσμικούς περιορισμούς του.
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Αντίθετα , η Μεγάλη Βρετανία , αναγκάστηκε σε έναν τραυματικό 

μετασχηματισμό στις σχέσεις εργασίας , επειδή τα ισχυρά (άτυπα) ιδρύματα του 

ελέγχου εργασίας δεν επέτρεψαν την ομαλή προσαρμογή.

Ένα συνδυασμό “εύκαμπτης ακαμψίας ” έχουμε και στο τρόπο με τον οποίο 

στην Ισπανία , την Ιταλία και αλλού , οι κεντρικές συμφωνίες έχουν καταρτιστεί 

με νέους , πιο σαφείς διαδικαστικούς κανόνες που καθορίζουν τις σχέσεις 

διαπραγμάτευσης σε διαφορετικά επίπεδα , ενώ συγχρόνως , αφήνουν περισσότερη 

αυτονομία για κάθε επίπεδο για να αποφασίσει το περιεχόμενο της συμφωνίας. 

( Ebbinghaus , 2000 ).

Ολοκληρώνοντας , έχει καταστεί σαφές , με βάση τα παραπάνω , ότι τα 

συνδικάτα έχοντας γίνει ακόμα πιο εξαρτώμενα από τους θεσμοθετημένους 

ρόλους τους και τη διασύνδεσή τους με το κράτος πρόνοια οφείλουν να 

καθορίσουν μια στρατηγική αντίστοιχη με τις τρέχουσες προσπάθειες κοινωνικής 

πρόνοιας.

Οι προκλήσεις στις θεσμοποιημένες κοινωνικές συνεργασίες μπορούν να 

μελετηθούν στη περίπτωση των πρόσφατων γεγονότων.

Η μεγάλης κλίμακας αντίθεση στις μεταρρυθμίσεις κοινωνικής ασφάλισης και 

της αγοράς εργασίας δεν είναι πλέον φαινόμενο που αντιμετωπίζουν μόνο οι 

συντηρητικές κυβερνήσεις , όπως στα μέσα της δεκαετίας του '90 από την 

κυβέρνηση Ζιπέ στη Γαλλία και την κυβέρνηση Μπερλουσκόνι στην Ιταλία 

Το εθνικό κράτος φαίνεται να έχει την επιλογή μεταξύ της συνέχισης 

των μονομερών μεταρρυθμίσεων που προκαλούν μεγάλα προβλήματα 

εφαρμογής και διαμαρτυρίας ή τη διαπραγμάτευση μιας λύσης συμβιβασμού με 

τα συνδικάτα , επιλογή που οπωσδήποτε μετριάζει τον κοινωνικό αντίκτυπο.
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3. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 35ΩΡΟ

Η μείωση του χρόνου εργασίας αποτελούσε καν εξακολουθεί να 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα διαπραγμάτευσης στα πλαίσια 

της εκάστοτε Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης.

Το αίτημα συνοδεύεται από τη διατήρηση του ύψους των αποδοχών των 

εργαζομένων.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία κατέδειξε ότι ένα τόσο μεγάλο θέμα δε μπορεί να 

αντιμετωπίζεται αποσπασματικά , ούτε να αποτελεί μέρος της 

συνθηματολογίας για χάρη προεκλογικών περιόδων...

Αντίθετα το θέμα αποτελεί μία κλασσική περίπτωση εμπλουτισμού του 

κοινωνικού διαλόγου και πιστεύουμε ότι η προσέγγιση του από τις 

ενδιαφερόμενες πλευρές έχει μεγάλη σημασία.

Γιατί καταδεικνύει με το καλύτερο τρόπο όλα όσα έχουμε αναφέρει στην 

εργασία μας μέχρι τώρα σε επίπεδο θεωρίας έχοντας σαν άξονα την ελληνική 

πραγματικότητα εμπλουτισμένη με τη Γαλλική εμπειρία.

Τα συνδικάτα πιστεύουν ότι η πολιτική για τον εργάσιμο χρόνο θα πρέπει να 

κινείται πρώτιστα στη κατεύθυνση της δικαιότερης αναδιανομής του 

παραγόμενου πλούτου.(INΕ , 2001 )

Η μείωση του χρόνου εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται σε 35ωρη 

εβδομαδιαία απασχόληση ώστε να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης 

(Ιωακείμογλου . 1997 ).
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3.1 Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

Η προσπάθεια για τη καθιέρωση 35ωρης εβδομαδιαίας εργασίας , χωρίς 

μείωση των αποδοχών των εργαζομένων , αποτελούσε και αποτελεί επίκαιρο 

αίτημα και διεκδίκηση του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

με προοπτική να μειωθεί αργότερα στις 32 ώρες.

Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας θεσμοθέτησαν την 35ωρη 

εβδομαδιαία εργασία , χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζομένων από 

1.1.2001.

Οι όποιες παρενέργειες ή κριτική του εγχειρήματος , ειδικότερα στη 

Γαλλία , θα εξεταστούν σε ξεχωριστή ενότητα , ωστόσο η αναμφισβήτητη 

επιτυχία των συνδικάτων που μέσα από πιεστικές διαπραγματεύσεις 

θεσμοθέτησαν ένα πάγιο συνδικαλιστικό αίτημα , ώθησαν το ελληνικό 

συνδικαλιστικό κίνημα στην προβολή του αντίστοιχου αιτήματος.

Ωστόσο , η ιστορική εμπειρία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μικρές και 

βαθμιαίες μειώσεις του ωραρίου σε ετήσια βάση απορροφούνται από την 

εργοδοσία όχι με νέες προσλήψεις για θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης , 

αλλά είτε με αύξηση της παραγωγικότητας μέσω τεχνολογικών ή οργανωτικών 

αναδιαρθρώσεων ή εντατικοποίησης της εργασίας , είτε με τη χρησιμοποίηση 

των λεγάμενων ευέλικτων μορφών απασχόλησης , είτε με την ευρεία χρήση της 

υπερεργασίας και των υπερωριών ( Συνασπισμός , 2000 ).

Γι'αυτούς τους λόγους , και με δεδομένη την άρνηση των εργοδοτικών 

φορέων και τις μεγάλες δυσκολίες που συναντάει η σύναψη Εθνικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για αυτό το σκοπό , υπήρχε πρόταση από τα 

συνδικάτα αλλά και από πολιτικά κόμματα για γενικευμένη , με σαφή και
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σύντομο χρονικό ορίζοντα , ολοκλήρωση της εφαρμογής του 35ωρου , χωρίς 

μείωση των αποδοχών για όλους τους εργαζόμενους με τη μορφή της 

νομοθετικής ρύθμισης , όπως έγινε στη χώρα μας με το 8ωρο και όπως 

θεσπίστηκε ήδη το 35ωρο στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Η εφαρμογή του 35ωρου δεν θα πρέπει να συνδυαστεί με απορύθμιση των 

εργασιακών σχέσεων , ενώ μετά τη ψήφιση νόμου θα μπορούσε να είναι 

αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Πάνω σε αυτή τη πρόταση είναι ενδιαφέρον να δούμε και τις εκτιμήσεις της 

κυβέρνησης και των εργοδοτών.

Το επιχείρημα ότι το 35ωρο χωρίς μείωση των αποδοχών θα συμβάλλει στην 

αύξηση του κόστους εργασίας και στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων , δεν ευσταθεί ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα , όπου το 

κόστος εργασίας είναι το 17% του συνολικού κόστους των προϊόντων , έναντι 

του 30 - 37% , που είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία.

(ΙΝΕ , 2003 ).

Ακόμα πιο αναλυτικά παρουσιάζεται η διαφορά αμοιβών στο κάτωθι πίνακα 

όπου δεν γίνεται σύγκριση μόνο ανάμεσα στα επίπεδα μέσου ακαθάριστου 

μισθού ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης των 15 αλλά συγκρίνονται και τα 

επίπεδα ασφαλιστικών εισφορών.

Με βάση τα κάτωθι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο κόστος εργασίας μετά τη 

Πορτογαλία.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στις εργοδοτικές εισφορές ενώ η διαφορά 

της από το μέσο όρο της κοινότητας σε ότι αφορά τις εργοδοτικές εισφορές 

είναι γύρω στο 55% χαμηλότερα ( 319 € στην Ελλάδα , 495 € στην Ε.Ε ).

Σε ότι αφορά το μέσο ακαθάριστο μισθό η διαφορά αγγίζει το 59% 

χαμηλότερα από το μέσο όρο της κοινότητας ( 1348 € στην Ελλάδα, 2147 €
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στην Ε.Ε. )
Γράφημα 2 : Μηνιαίο κόστος εργασίας στην Ευρώπη των 15

Μηνιαίο κόστος εργασίας σε Ευρώ
(2002)

15

□ Μέσος ακαθάριστος μισθός ■ Εργοδοτικές εισφορές

Πηγή : European Economy Statistical Annex Spring 2003 

Από τη μελέτη του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ προκύπτει ότι η αύξηση του συνολικού 

κόστους παραγωγής από αυτή τη μείωση του ωραρίου , εάν το 35ωρο 

εφαρμοστεί ενεργητικά , με το συνδυασμό δηλαδή και του εξορθολογισμού των 

κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου , ώστε να ενισχύονται οι επενδύσεις που 

συνοδεύονται από μείωση του χρόνου εργασίας που δημιουργούν ή διασώζουν 

θέσεις εργασίας , θα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα ( 1 % - 2% ).

Αυτή η μικρή αύξηση του κόστους παραγωγής θα μπορούσε να 

καλυφθεί από την αύξηση της παραγωγικότητας με τεχνολογικές και άλλες 

προσπάθειες επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
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3.2 35ΩΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Ο χρόνος εργασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συνάρτηση , 

αφενός του θεσμικού πλαισίου που διαμορφώνουν οι νομικές διατάξεις των 

κυβερνήσεων , αφετέρου των συλλογικών ρυθμίσεων και συμφωνιών μεταξύ 

εργοδοτών και εργαζομένων.

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εργάσιμος χρόνος 

ρυθμίζεται μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων και των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων με εξαίρεση τη Δανία και τη Μ. Βρετανία που αποτελεί 

αντικείμενο αποκλειστικά της συλλογικής διαπραγμάτευσης ( Κουζής Γ , 2000 ).

Η μείωση του εργάσιμου χρόνου αποτελούσε και αποτελεί ένα κυρίαρχο 

κοινωνικό αίτημα που θέτει η κοινωνική δυναμική , καθώς οι πολιτικές 

διαχείρισής του συνδέονται με την αναβάθμιση ή μη της ποιότητας των 

εργασιακών σχέσεων αλλά και της ποιότητας ζωής του εργαζόμενου 

γενικότερα.

Ιστορικά παρατηρείται τάση μείωσης του χρόνου εργασίας από τα μέσα του 

19ου αιώνα έως σήμερα , όπου τα συνδικάτα θέτουν το στόχο των 35 ωρών.

Τα συνδικάτα εκτιμούν ότι η αναδιοργάνωση του εργάσιμου χρόνου που 

γίνεται εφικτή με την εφαρμογή των 35 ωρών εργασίας και η ευελιξία που 

προσφέρει στην χρησιμοποίηση των ανθρώπινων πόρων ,σε συνδυασμό με τη 

βελτίωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής με σωστό επιμερισμό των 

σταθερών εξόδων , επιτρέπουν την διατήρηση όχι μόνον της αγοραστικής 

δύναμης των ήδη εργαζομένων , αλλά και την διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας.

Η μείωση του χρόνου εργασίας στις 35 ώρες αναλύεται για δύο διακριτές 

περιπτώσεις : για την “ παθητική ” και την “ ενεργητική ” εφαρμογή του μέτρου. 

Ως “ παθητική ” εφαρμογή του μέτρου στο σύνολο της οικονομίας εννοούμε
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την μείωση του χρόνου εργασίας στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών 

και χωρίς την ταυτόχρονη λήψη άλλων , συνοδευτικών , μέτρων ( Ιωακείμογλου, 

1997 ).

Ως “ ενεργητική ” εφαρμογή του μέτρου , αντιθέτως , εννοούμε την μείωση του 

εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών , πλην όμως , με 

ταυτόχρονη λήψη συνοδευτικών μέτρων που αποσκοπούν στην μηδενική 

επίπτωση ή ακόμη και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας ( Ιωακείμογλου, 1997 ).

Η “ παθητική " εφαρμογή του μέτρου , δηλαδή χωρίς αναδιοργάνωση της 

εργασίας , μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς να θίξει την ανταγωνιστικότητα στις 

επιχειρήσεις εκείνες ή τους κλάδους εκείνους που έχουν προχωρήσει σε 

συνεχή λειτουργία των παγίων εγκαταστάσεών τους , και ως εκ τούτου , έχουν 

μετατρέψει τους μισθούς σε ένα μικρό μόνον μέρος του συνολικού τους 

κόστους ( π.χ. επεξεργασία πετρελαίου , βασική μεταλλουργία , καπνοβιομηχανία , 

τρόφιμα), και στις επιχειρήσεις και τους κλάδους που παρουσιάζουν πολύ 

υψηλή κερδοφορία ( π.χ. τράπεζες ).

Η “ ενεργητική ” εφαρμογή του μέτρου περιλαμβάνει και την εμπλοκή 

του κράτους με ρυθμίσεις που αφορούν , τόσο τις ροές στο εισοδηματικό 

κύκλωμα όσο και την οικονομική πολιτική . Καταρχήν , ως συνοδευτικό μέτρο 

της μείωσης του εργάσιμου χρόνου θα έπρεπε να προβλεφθεί η μεταφορά 

πόρων από το δημόσιο προς τις επιχειρήσεις με τη μορφή των επιδοτήσεων ή 

της έκπτωσης φόρου , ώστε η αύξηση του κόστους εργασίας να είναι 

μικρότερη.

Σε ότι αφορά αυτή την μεταφορά πόρων από το Δημόσιο προς τις επιχειρήσεις 

με σκοπό να ελαφρυνθεί το βάρος από την εφαρμογή του μέτρου , πρέπει να 

προσεχθούν ιδιαίτερα τα εξής σημεία : α) Οι προϋποθέσεις της επιδότησης ,
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β) ον δικαιούχοι της επιδότησης , γ) ο τρόπος χρηματοδότησης του εγχειρήματος 

και η μεταβολή στα δημόσια ελλείμματα.

Η μείωση του χρόνου εργασίας δημιουργεί θετικές εξελίξεις για το 

εισόδημα , αφενός μεν μέσω της διατήρησης των πραγματικών μισθών των ήδη 

απασχολουμένων σε σταθερά επίπεδα , αφετέρου δε μέσω της αύξησης του 

αριθμού των απασχολουμένων που θα απαιτηθεί για την επιμήκυνση του 

χρόνου λειτουργίας των μηχανών. Αυτές οι θετικές εξελίξεις τροφοδοτούν 

την κατανάλωση , γεγονός που θα προκαλέσει μια επιτάχυνση των επενδύσεων , 

οικονομικής μεγέθυνση με παράλληλη αύξηση της απασχόλησης.

Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι σύμφωνα με το γράφημα που 

ακολουθεί καταδεικνύεται μια πραγματικότητα , που για την ελληνική περίπτωση 

είναι παράγων τουλάχιστον προβληματισμού , καθώς η αύξηση της 

παραγωγικότητας δεν ακολουθείται από την αύξηση της απασχόλησης.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός μεταβολής της 

απασχόλησης στην Ιρλανδία είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο 

της μεταβολής της παραγωγικότητας.

Η χώρα μας ενώ ακολουθεί την Ιρλανδία στη δεύτερη θέση σε ότι αφορά την 

παραγωγικότητα. βρίσκεται στη τελευταία θέση από πλευράς αύξησης της 

απασχόλησης.

Είναι σαφές ότι στον αντίστοιχο δείκτη βρίσκεται κάτω και από το μέσο όρο 

των 15.
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Γράφημα 2: Σύγκριση αύξησης της απασχόλησης με αύξηση της 
παραγωγικότητας 1996-2002

(Μέσος ετήσιος αριθμός μεταβολής % )

Πηγή : Spring 2003 Economic Forecasts / EC

Οι εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η μείωση του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση 

των μισθών μπορεί να εφαρμοσθεί στην ελληνική οικονομία χωρίς να 

απειλήσει την ανταγωνιστικότητα της , εφ’ όσον πραγματοποιηθεί υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις.

Για την εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων θα πρέπει να υπάρξει 

μακροπρόθεσμη κοινωνική συμφωνία και των τριών μερών : των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων , της εργοδοτικής πλευράς και του Κράτους ,
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χωρίς τον ενεργητικό ρόλο του οποίου δεν θα μπορούν να υπάρξουν εκείνες οι 

αποφάσεις που επιδρούν σε μια σειρά μεταβλητών του κόστους παραγωγής. 

Σήμερα πλέον έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες προϋποθέσεις για την 

επιτυχία του εγχειρήματος καθώς στην Ελλάδα :

1) Ο σημερινός όγκος της ανεργίας έχει δημιουργήσει, σε όλες τις περιοχές 

της χώρας και για την συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελμάτων , σημαντικές 

εφεδρείες εργατικού δυναμικού . Ως εκ τούτου , σε κάθε περιοχή δεν 

αναμένεται να εμφανισθούν ελλείψεις που θα οδηγήσουν σε αυξήσεις των 

μισθών αντί για αυξήσεις της απασχόλησης.

2) Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει καταστεί, στην διάρκεια των 

τελευταίων δέκα ετών , πολύ πιο ευέλικτη από ό,τι στο παρελθόν.

3) Οι μισθοί βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα , είτε σε σχέση με το παρελθόν , 

είτε σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ (πλην της Πορτογαλίας), το κόστος 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο 

της ΕΕ και έχει μειωθεί σημαντικά , οι κλάδοι με τους υψηλότερους μισθούς 

είναι οι κλάδοι με το χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος εργασίας λόγω υψηλότερης 

παραγωγικότητας , στους κλάδους έντασης κεφαλαίου το βάρος του κόστους 

εργασίας στο συνολικό κόστος παραγωγής είναι εξαιρετικά μικρό , ενώ στους 

κλάδους έντασης εργασίας οι μισθοί είναι εξαιρετικά χαμηλοί.

Η κερδοφορία , αντιθέτως , βρίσκεται σε ανοδική πορεία ήδη από τα μέσα 

της δεκαετίας του ’80 , είναι δε από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

τουλάχιστον σε ότι αφορά τον ιδιωτικό τομέα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα , δεν θεωρείται βάσιμο το επιχείρημα ότι η αύξηση 

του ωριαίου κόστους εργασίας , στην περίπτωση της δραστικής μείωσης του 

χρόνου εργασίας , θα οδηγήσει σε μείωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας
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3.3 35ΩΡΟ ΚΑΙ Σ.ΕΒ

« Κοινός στόχος όλων μας είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας , 

η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση της απασχόλησης » δήλωσε 

ο πρόεδρος του ΣΕΒ Οδυσσέας Κυριακόπουλος μετά τη συνάντηση στο 

Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη και τον υπουργό 

Οικονομίας Νίκο Χριστοδουλάκη ( ΑΠΕ 9-6-2003 ).

Η πολιτική του ΣΕΒ γύρω από το θέμα του 3δώρου εδώ και αρκετά χρόνια 

είναι ξεκάθαρη , καθώς δεν συζητά το θέμα έτσι όπως μπαίνει στο τραπέζι των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων καθώς εκτιμά ότι μακροπρόθεσμα θα αυξήσει το 

κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων καθιστώντας τις λιγότερο ανταγωνιστικές. 

Επίσης εκτιμά ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας , εάν δεν 

ελαστικοποιηθεί το πλαίσιο της απασχόλησης ακόμη περισσότερο 

( www.ert-online.gr , 2003 ).

Ωστόσο υπάρχει η διάθεση να το τοποθετήσει σε ενιαία και όχι 

μεμονωμένη βάση συζήτησης με μία σειρά από άλλα θέματα όπως : 

Ασφαλιστικό : για το οποίο ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι, μετά την ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση που έγινε νόμος , εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα σοβαρά 

ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να γίνει διάλογος και θα πρέπει να 

ρυθμιστούν , όπως π.χ. η εξειδίκευση των κανόνων λειτουργίας των 

επαγγελματικών ταμείων , η δυνατότητα μετατροπής των επικουρικών σε 

επαγγελματικά ταμεία , το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην επικουρική ασφάλιση 

οι κανόνες λειτουργίας και γενικότερα η « ενδυνάμωση » του ΙΚΑ ως 

ευρύτερου και βασικού Οργανισμού κύριας Ασφάλισης, κ.ά.

Εργασιακές ανέσεις - Ευελιξία - Διάλογος : Είναι σαφές ότι ο διάλογος , ως 

βασικό στοιχείο των εργασιακών σχέσεων και εργαλείο διαχείρισης των
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αλλαγών , πρέπει να επιδιώκεται και να στηρίζεται και από την πλευρά της 

Πολιτείας.

Ο ΣΕΒ πάντοτε υποστηρίζει ότι τα θέματα της εργασίας είναι 

προτιμότερο να ρυθμίζονται με συμφωνίες αυτών που τους αφορούν , δηλαδή 

των Κοινωνικών Εταίρων , κι όχι με νομοθετικές διαδικασίες.

Εξάλλου , υπάρχουν σημαντικά θέματα , για τα οποία κρίνεται ότι θα πρέπει η 

Πολιτεία να προωθήσει νέες ρυθμίσεις ( ενσωμάτωση ευρωπαϊκού δικαίου , 

οδηγιών κ.λπ.), πάντοτε μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου , με τρόπο που 

να εξασφαλίζει την ευελιξία στην επιχείρηση , ασφάλεια στον εργαζόμενο , 

προτεραιότητα στις διεργασίες και τα αποτελέσματα διαλόγου των δύο 

πλευρών , συμμόρφωση με τις συμφωνίες των Κοινωνικών Εταίρων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ρυθμίσεις αυτές δεν θα πρέπει να δημιουργούν περαιτέρω επιβαρύνσεις , 

που δυσχεραίνουν την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν αρνητικές 

συνέπειες στην απασχόληση.

Επαγγελιιατική Κατάρτιση: Σημαντικό ζήτημα θεωρεί ο ΣΕΒ τα θέματα του 

ΕΣΣΕΕΚΑ ( Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης με την Απασχόληση) και της ενεργοποίησής του.

Μία ακόμα αντίθεση μεταξύ ΣΕΒ και ΓΣΕΕ υπήρξε και στο γεγονός ότι 

ο ΣΕΒ δεν αποδέχεται στα παραπάνω πλαίσια τη πρόταση της ΓΣΕΕ για 

συνολική εφαρμογή του 35ώρου και αντιπρότεινε το σπάσιμό του 35ώρου 

κατά κλάδο( Κυριακόπουλος , 2002 ).
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3.4 35ΩΡΟ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η κυβέρνηση με επανειλημμένες τοποθετήσεις της τόσο των εκάστοτε 

υπουργών εργασίας όσο και άλλων επιφανών στελεχών της παράταξής της 

έχει αποδεχθεί τη υιοθέτηση του 35ώρου ως στόχου ωστόσο βλέπει με 

σκεπτικισμό την πρωτοβουλία νομοθετικής ρύθμισης ( Δελτίο Τύπου Υπουργείου 

Εργασίας , 13-9-2000).

Η κρίση που ξέσπασε με τα μέτρα Γιαννίτση καταδεικνύει ότι το 35ωρο 

πολλές φορές χρησιμοποιείται και σαν δέλεαρ διαπραγμάτευσης σε συνδυασμό 

με άλλα πακέτα μέτρων.( www.news.in.gr 23-7-2000 ).

Ωστόσο αξίζει να σταθούμε ιδιαίτερα σε δηλώσεις του υπουργού κου 

Κώστα Σκανδαλίδη που τονίζει ότι η Κυβέρνηση σε μια τόσο ευέλικτη αγορά 

όπως είναι η αγορά εργασίας η ελληνική θα πρέπει να θεσπίσει πιλοτικές 

μορφές για την εφαρμογή του 35ωρου , ενισχύοντας εργοδότες και επιχειρήσεις 

με πολύ συγκεκριμένο πλάνο για νέες θέσεις εργασίας με στόχο την εφαρμογή 

του 35ωρου ( ΠΑΣΟΚ , 23-7-2000 )

Διαφοροποιημένη είναι η άποψη της Ελληνίδας επιτρόπου κας Άννας 

Διαμαντοπούλου που εκφράζει την άποψη πως δεν μπορεί στην Ελλάδα να 

ισχύσει μια γενικευμένη πολιτική για το 35ωρο , καθώς οι μελέτες που 

υπάρχουν αυτή τη στιγμή για το 35ωρο , δεν αποδεικνύουν πως η εφαρμογή 

του δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας παρά μόνο όταν συντρέχουν ειδικές 

προϋποθέσεις μακροοικονομικού χαρακτήρα , ενώ αν δεν μπορεί να 

τεκμηριωθεί ότι η εφαρμογή του 35ωρου θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας 

τότε θα υπάρξει πρόβλημα στην όλη λειτουργία της οικονομίας.

Σημείωσε ωστόσο ότι, το 35ωρο θα μπορούσε να συζητηθεί ανάμεσα σε 

εργαζόμενους και εργοδότες και αν υπάρξει συμφωνία να υπάρξει και πιλοτική
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εφαρμογή , δείχνοντας με έμφαση τη σπουδαιότητα του θεσμού των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων (www.imerisia.gr 19-7-2000)

Τέλος η θέση του Υπουργού Αμυνας κου Γιάννου Παπαντωνίου δείχνει 

ότι δεν υπάρχει αποκρυσταλλωμένη άποψη σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου 

καθώς υποστηρίζει ότι « το 35ωρο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα , που δεν έχει 

ιδιαίτερα προηγμένο επίπεδο τεχνολογίας , θα επιβαρύνει πολύ το κόστος της 

εργασίας. Εκτός αν έχουμε μείωση μισθών. Όμως αυτό ουδείς το θέλει.

Το 35ωρο στις σημερινές συνθήκες θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων 

εργασίας. Σε εθελοντική βάση ναι, να εφαρμοστεί αλλά σε γενικευμένη βάση 

είναι επικίνδυνο » ( www.e - on line.gr 6-8-2000 ).

Η παράθεση πρόσφατων απόψεων δε κρίνεται χρήσιμη και αυτό γιατί κατά την 

άποψη του γράφοντα , το έντονο προεκλογικό χρώμα κατά τη χρονική περίοδο 

που διανύουμε , δε βοηθά στη διατύπωση ολοκληρωμένων απόψεων για ένα 

τόσο κρίσιμο θέμα.
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3.5 ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ‘ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ’

Η μείωση της ανεργίας αποτελεί τον κύριο στόχο της πολιτικής 

εξουσίας της Γαλλίας στο εγχείρημα που δρομολογήθηκε από το 1997 για την 

35ωρη εβδομαδιαία εργασία.

Η μείωση όμως , του χρόνου εργασίας ( nduction du temps de travai 1 -RTT ) δεν 

θεωρήθηκε ποτέ ως η καλύτερη λύση για τη μαζική ανεργία που γνώριζε τότε 

η Γαλλία ( Cette , 2001 ).

Ο κυριότερος τρόπος καταπολέμησης του φαινομένου αυτού παραμένει η 

αύξηση των θέσεων εργασίας και η μείωση του χρόνου κρίθηκε , τότε , ως ένα 

βοηθητικό μέσο για την παραπάνω αύξηση.

Το γαλλικό εγχείρημα για την 35ωρη εβδομαδιαία εργασία προωθήθηκε μέσα 

από δύο νόμους , το νόμο της 13ης Ιουνίου του 1998 (νόμος Aubry 1 ) και το 

νόμο της 19ης Ιανουάριου του 2000 (νόμος Aubry 2 ).

Το ερώτημα του κατά πόσο ένα τέτοιο εγχείρημα εμπεριέχει 

πληθωριστικούς κινδύνους τίθεται αναγκαστικά , κυρίως στα σημερινά πλαίσια 

των έντονων εξελίξεων της εργασίας πέραν του 35ωρου. Τους κινδύνους αυτούς 

δεν θα μπορούσαμε να τους αγνοήσουμε , αλλά θα πρέπει να παρατηρήσουμε 

τα εξής : Η γενίκευση του 35ώρου είναι μια διαδικασία μακράς διάρκειας.

(Στην εθνική Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 1997 

για την απασχόληση , τους μισθούς και το χρόνο εργασίας , ανακοινώθηκε το 

σχέδιο μείωσης και η λήξη του μεταβατικού καθεστώτος )( Cette , 2001 ).

Για την αντιμετώπιση της υπερωριακής απασχόλησης στα πλαίσια της 

νόμιμης εβδομαδιαίας διάρκειας , μειωμένης στις 35 ώρες , οι επιχειρήσεις που
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απασχολούν πάνω από 20 μισθωτούς θα χρειάζονταν πάνω από τέσσερα 

χρόνια για να προσαρμοστούν κι αυτές που απασχολούν 20 μισθωτούς και 

κάτω , θα χρειάζονταν πάνω από έξι χρόνια.

Τα όποια αποτελέσματα μαρτυρούν ότι η διαδικασία του 35ώρου 

συγκεκριμενοποιεί μια ισορροπία , η οποία , προσωρινά, δίνει έμφαση στα 

“ οικονομικά ” του ελευθέρου χρόνου και λιγότερο στους μισθούς.

Ωστόσο , οι κίνδυνοι που μπορούν να επέλθουν από μια τέτοια ισορροπία και 

από ένα μισθολογικό πληθωρισμό που θα επιβαρύνει τη χρηματοδότηση του 

σχεδίου , κάθε άλλο παρά έχουν περιοριστεί.

Έτσι, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη αποκλίσεων στη διαδικασία 

των εξελισσόμενων διαπραγματεύσεων , με ορισμένες από τις επιχειρήσεις στις 

οποίες έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαπραγματεύσεις να επωφελούνται από ένα 

“ ευνοϊκό κοινωνικό κλίμα ” σε σχέση με άλλες όπου αυτό δεν έχει συμβεί.

Οι αυξανόμενες εντάσεις στην αγορά εργασίας , οι οποίες ενισχύθηκαν από τα 

αποτελέσματα της γενίκευσης του 3δώρου στην απασχόληση , δύναται να 

καταλήξουν σε μία μισθολογική επιτάχυνση.

Στα πλαίσια αυτά , ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων για την 

εκμίσθωση εργαζομένων μπορεί να υπερκεράσει όλες τις ρήτρες που υπάρχουν 

σε αρκετές από τις συμφωνίες περί 35ωρου για ένα μετριασμό των 

μισθολογικών αυξήσεων.

Προς στιγμήν λοιπόν , το σχέδιο αυτό φαίνεται πως πέτυχε : στη 

διάρκεια των ετών 1997-2000 , δημιουργήθηκαν περίπου 1.600.000 θέσεις 

εργασίας στη Γαλλία πλην εκείνων στο στρατό - εκ των οποίων οι 500.000
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μόνο στο έτος 2000 , που για το λόγο αυτό θεωρείται από τους Γάλλους η 

καλύτερη χρονιά του 20ου αιώνα ( Ζαν Πιζανί - Φερί ,2001 )

Το ποσοστό δε , της ανεργίας μειωνόταν περίπου κατά 1 μονάδα ανά έτος 

ύστερα από το υψηλότερο επίπεδο που είχε φτάσει τον Ιούνιο του 1997 

(Cette, 2001 ).

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της μείωσης ωρών εργασίας , έδωσε λαβή 

για πολλές συζητήσεις και δημοσιεύσεις.

Τα πορίσματα αυτής της εκτενούς “ φιλολογίας ” , από τη μία πλευρά , 

συγκλίνουν προκειμένου να υπογραμμιστεί ότι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας 

μείωσης εξαρτώνται άμεσα από τους όρους πραγματοποίησής της , καθώς και 

από τις προϋποθέσεις χρηματοδότησής της.

Από την άλλη πλευρά , οι αναλύσεις αποκλίνουν ως προς την εκτίμηση του 

οικονομικού και κοινωνικού ρεαλισμού σχετικά με τις συνθήκες που επιτρέπουν 

στο σχέδιο αυτό να αποβεί αποτελεσματικό κυρίως στα πλαίσια που τίθενται 

από την κρατική παρέμβαση (νομοθετική και κανονιστική ), όπως συμβαίνει 

τώρα στη Γαλλία
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η αλλαγή του συστήματος διεθνούς ρύθμισης το 1971 τροποποίησε τους 

συσχετισμούς δύναμης , καθώς υπήρξε ευρεία αναδιάρθρωση των αγορών αλλά 

και των πρακτικών οικονομικής διαχείρισης , θέτοντας σε αμφισβήτηση όλο το 

μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας και το θεσμικό πλαίσιο , το οποίο σαφέστατα 

είχε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις δυνάμεις της εργασίας.

Έτσι, το μέχρι πρότινος ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο τέθηκε σε 

πλέγματα οικονομικών περιορισμών , τα οποία στηρίχτηκαν , κατά κύριο λόγο , 

σε αυστηρές πολιτικές συγκράτησης της ανόδου των μισθών και στην 

αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας μέσω της μείωσης του εισοδήματος της 

εργασίας , των αναδιαρθρώσεων , της υποαπασχόλησης και της ανεργίας.

Τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας , είναι γεγονός ότι αποτελούν έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες της μείωσης της δύναμης των εργατικών 

συνδικάτων.

Πρόβλημα υπάρχει και στην αποτελεσματική προστασία των μελών τους αλλά 

και στη προσέλκυση νέων μελών.

Αυτό συμβαίνει, κυρίως , γιατί τα ίδια τα συνδικάτα δείχνουν αδυναμία να 

εκπροσωπήσουν το τμήμα αυτό του εργατικού δυναμικού που παραμένει 

άνεργο , με εξαίρεση το Βέλγιο , τη Φινλανδία , τη Δανία και τη Σουηδία 

(Κουζής Γ, 2000 ).

Επίσης , είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι η μείωση της δύναμης των 

εργατικών συνδικάτων είναι χαρακτηριστικό και των αναπτυσσόμενων και των 

αναπτυγμένων χωρών.

Είναι γεγονός ότι οι αλλαγές των εργασιακών συνθηκών είχαν σαν στόχο 

την προσαρμογή στις νέες μορφές του διεθνούς ανταγωνισμού .
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Αυτή η διαδικασία προσαρμογής επηρέασε την μορφή και τον χαρακτήρα 

των διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων.

Έτσι, διαπιστώνεται μία τάση αποκέντρωσης των διαπραγματεύσεων και μία 

μείωση της εμβέλειας τους. Η αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού έφερε το 

το αίτημα της εργοδοσίας για αύξηση της ευελιξίας στο χώρο εργασίας , στο 

προσκήνιο.

Στον δημόσιο τομέα , οι ιδιωτικοποιήσεις , η γενίκευση του φαινομένου 

των συμβασιούχων υπαλλήλων και οι περιορισμοί που απορρέουν από τα 

μέτρα μείωσης των δημόσιων δαπανών , επηρέασαν το πλαίσιο των εργασιακών 

σχέσεων.

Παράλληλα είχαν όμως επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ εθνικών 

συνδικαλιστικών δομών , οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων στον χώρο εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της συλλογικής διαπραγμάτευσης 

παραμένει σχετικά ευρύ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης , η αποκέντρωση 

προσδίδει στο χώρο εργασίας μία αυξημένη σπουδαιότητα σε σχέση με το 

παρελθόν.

Η συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο εργασίας αντιπροσωπεύει κατά 

συνέπεια , τις “κεραίες ευαισθητοποίησης ” των αιτημάτων αλλά και των 

αναδιαρθρώσεων που επιχειρούνται.

Πάντως , τα στοιχεία που παρατίθενται εδώ αναδεικνύουν την αδυναμία των 

οργανώσεων στους χώρους εργασίας , τόσο σε όρους παρουσίας , όσο και σε 

όρους δραστηριότητας.

Τέλος , η οργανωτική διάσπαση της ενότητας της εργατικής τάξης με την 

πολλαπλότητα των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων σε θεσμικό
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επίπεδο , ενδέχεται να μην αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα για την 

αποτελεσματική παρέμβασή τους και την προώθηση των εργατικών 

συμφερόντων.

Κι αυτό διότι υπάρχουν περιπτώσεις , όπως η Ελλάδα , «...όπου η 

οργανωτική ενότητα δυναμιτίζεται σε σημαντικό βαθμό στην πράξη , όταν 

αδυνατεί να συνδυαστεί με την ουσιαστική και δυναμική σύνθεση των 

διαφορετικών απόψεων. Στον αντίποδα , στις χώρες που το συνδικαλιστικό 

κίνημα χαρακτηρίζεται από οργανωτικό πλουραλισμό είτε μπορεί να ωθείται σε 

πλήρη κατακερματισμό και δραματική απομαζικοποίηση , με ακραίο το 

παράδειγμα της Γαλλίας... είτε να χαρακτηρίζεται, παρά τη διάσπασή του , από 

υψηλό βαθμό συνεργασίας και συντονισμού δράσης , με αποκορύφωμα τη 

βελγική εμπειρία...» ( Κουζής , 2000 ).

Βέβαια υπάρχουν διαμάχες που έχουν αφετηρία όχι μόνο τις ενδοπαραταξιακές 

συγκρούσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση της δύναμης των 

σωματείων αλλά και περιπτώσεις όπως τις διαφορές που αντανακλά η 

συνδικαλιστική αντίληψη ανάμεσα σε εργάτες και υπάλληλους.

Με βάση τα παραπάνω είναι επιβεβλημένη η κατοχύρωση της ιδεολογικής , 

οργανωτικής και λειτουργικής αυτονομίας των συνδικάτων από εξωγενείς 

παράγοντες με μέτρα που θα αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της αναπαραγωγής 

της ουσιαστικής διάσπασης του συνδικαλιστικού κινήματος ( Κουζής , 2000 ).

Σε ότι αφορά την Ευρώπη υπάρχει η εμφάνιση μιας νέας περιόδου 

μαχητικότητας στο χώρο της εργασίας. Όμως ένα τέτοιου είδους συμπέρασμα 

δεν μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλές.

Στην Πράγα τη χρονιά που πέρασε , τα μέλη της ευρωπαϊκής συνδικαλιστικής 

ομοσπονδίας (CES ) συναντήθηκαν για να συζητήσουν για το μέλλον της 

Ευρώπης.

64



(H CES συγκεντρώνει 78 εθνικές συνομοσπονδίες συνδικάτων με τα μέλη 

κατά προσέγγιση 60m.). Η ατζέντα είχε σαφή προσανατολισμό . διασυνοριακές 

πρωτοβουλίες διαπραγμάτευσης της αμοιβής και συμφωνημένα κατώτατα 

επίπεδα εργασιακών συνθηκών.( Economist, 2003 ).

Ωστόσο τα πράγματα ενώ δείχνουν μία ανάκαμψη της διαπραγματευτικής 

ισχύος των συνδικάτων τα πράγματα δεν είναι για άλλη μια φορά όπως 

φαίνονται και αυτό γιατί τα εγγεγραμμένα μέλη συνεχώς μειώνονται 

πανευρωπαϊκά .

Η συνδικαλιστική πυκνότητα και ο αριθμός των μελών στα συνδικάτα , 

αν και με διαφορετικές ταχύτητες , αυξήθηκαν γενικώς μεταξύ 1955 και τέλος 

της δεκαετίας του 1970, για να γνωρίσουν στην συνέχεια μία πτώση στις 

δεκαετίες 1980 και 1990.

Το τέλος της μεταπολεμικής περιόδου οικονομικής άνθησης - στα μέσα της 

δεκαετία του 1970 - αποτελεί την αρχή μίας περιόδου συρρίκνωσης του 

αριθμού μελών και της συνδικαλιστικής πυκνότητας. ( Waddington J. και 

Hoffman R., 2000 ).

Η διαδικασία προσαρμογής στις νέες μορφές του διεθνούς ανταγωνισμού 

επηρέασε την μορφή και τον χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων μεταξύ 

εργοδοτών και συνδικάτων.

Έτσι, διαπιστώνεται μία αποκέντρωση των διαπραγματεύσεων και μία μείωση 

της εμβέλειας τους.

Ακόμα υπάρχει κίνδυνος οι αδυναμίες των ευρωπαϊκών συνδικάτων στο 

χώρο εργασίας να αυξηθούν , δεδομένου ότι οι εργοδότες επιμένουν σε μία 

νέα αποκέντρωση των συμφωνιών που σχετίζονται με την συλλογική 

διαπραγμάτευση.
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Όμως αυτή η αποκέντρωση έχεν προφανώς διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα 

με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Μπορούμε έτσι να εντοπίσουμε μια σειρά 

επιπτώσεων σε ότι αφορά στην οργάνωση και στη συνδικαλιστική 

δραστηριότητα.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. τις 

εργοδοτικές πολιτικές σε σχέση με τα συνδικάτα και η μείωση των μελών 

αποτελούν αφετηρία των προτάσεων μεταρρύθμισης και αναδιάρθρωσης της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η αναδιάρθρωση έχει συντελεστεί σύμφωνα με διάφορες προσεγγίσεις , 

από επίσημες συγχωνεύσεις μέχρι μορφές συνεργασίας , όπως οι συνασπισμοί 

συνδικάτων.

Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα εθνικά συνδικαλιστικά 

κινήματα και στις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις , τα οποία είναι 

ακόμη επικεντρωμένα στα πλαίσια του κράτους- έθνους , και οφείλουν να 

επεκταθούν σε διεθνικό επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας τη διπλωματική μου εργασία θα ήθελα να παραθέσω 

ένα τελευταίο προβληματισμό σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις.

Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι υπάρχουν σημάδια της αρχής μιας 

διεθνούς προσέγγισης στην οργάνωση μιας υπερομοσπονδιακής ένωσης.

Η CES έχει σημειώσει μερικές επιτυχίες στην Ευρώπη , συμπεριλαμβανομένων 

των συμφωνιών-πλαισίων καθορίζοντας τα ελάχιστα δικαιώματα για τους 

εργαζομένους και, ειδικότερα , την εισαγωγή μιας οδηγίας για τα ευρωπαϊκά 

συμβούλια των επιχειρήσεων.

Έχει υπάρξει λιγότερη πρόοδος προς ένα πανευρωπαϊκό , καθεστώς συλλογικής 

διαπραγμάτευσης , κυρίως επειδή υπάρχουν εσωτερικές εντάσεις μεταξύ των
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εθνικής συνομοσπονδιών και της βιομηχανίας ή των ομοσπονδιών των κλάδων 

της εργασίας.

Θα υπάρχει για παράδειγμα μία ευρωπαϊκή τραπεζική συλλογική σύμβαση ή 

μια γενική πανευρωπαϊκή συλλογική σύμβαση ?

Εδώ τα ίδια τα συνδικάτα εμφανίζονται διχασμένα , ενώ μερικές από τις 

παγκοσμίως μεγαλύτερες εταιρίες προσπαθούν ενεργά να καινοτομήσουν με 

την υπέρβαση οδηγιών για τις πρακτικές εργασίας.

Πέρυσι, για παράδειγμα , η VOLKSWAGEN υπέγραψε μία γενική συμφωνία με 

την ομοσπονδία των διεθνών μεταλλουργών που καθορίζει τους βασικούς 

κανόνες για το πώς θα λειτουργεί παγκοσμίως.

Αυτοί περιλαμβάνουν την αναγνώριση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 

τους όρους αμοιβών τους.( Economist, 2003 )

Πέρα όμως και πάνω από όλα αυτά , πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι 

εργασιακές σχέσεις είναι ένα θέμα αρκετά περίπλοκο για να λυθεί από μία 

απλή ατομική σύμβαση.

Οι σχέσεις αυτές δεν καθορίζονται χωρίς την παρέμβαση των 

κοινωνικών υποκειμένων , η κοινωνική διαπραγμάτευση και η πολιτική 

βούληση μπορούν να αποτελέσουν τους σημαντικότερους παράγοντες της 

επιτυχίας του εγχειρήματος , είτε μέσω του καθορισμού των μεταβολών που θα 

επέλθουν στα σημαντικότερα μεγέθη της οικονομίας , είτε μέσω του 

προσδιορισμού ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου εφαρμογής των συμπεφωνημένων.

Σε υπερεθνικό επίπεδο υπάρχουν πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες 

Πρώτα από όλα έχει θεσμοθετηθεί ένας διατομεακός κοινωνικός διάλογος σε 

κοινοτικό επίπεδο φέρνοντας κοντά την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατικών 

Συνδικάτων ( ETUC ) και τις εργοδοτικές ενώσεις ( CEEP , UNICE , UEAPME ). 

Αυτός ο κοινωνικός διάλογος οδήγησε σε τρεις επίσημες συμφωνίες (γονική
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άδεια και για τον πατέρα , μερική και περιοδική απασχόληση ) που 

εξελίχθηκαν σε νομοθεσία με βάση τις κοινοτικές οδηγίες.

Ακόμα υπάρχει ο κλαδικός κοινωνικός διάλογος σε κοινοτικό επίπεδο 

μέσα από 27 κλαδικές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου. Ωστόσο το αντίκτυπο 

των συμπερασμάτων αυτών τον επιτροπών δεν είναι αυτό που θα έπρεπε σε 

εθνικό τουλάχιστον επίπεδο ( Report of High Level Group on Industrial 

Relations and Change in the E.U., Jan 2002 ).

Επιπρόσθετα σε αυτούς τους μηχανισμούς υπάρχουν τα Ευρωπαϊκά εργασιακά 

συμβούλια που σε επίπεδο εταιρειών προσφέρουν την ευκαιρία 

αποτελεσματικού διαλόγου.

Τα συνδικάτα στην Ευρώπη έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να ενισχύσουν τις 

προσπάθειές τους προς τον συντονισμό ενιαίας ευρωπαϊκής συλλογικής 

διαπραγμάτευσης.

Η ETUC στην 9η σύνοδό της το 1999 υιοθέτησε μία λύση σε αυτή τη 

κατεύθυνση προωθώντας ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο αμοιβών , ωστόσο κρίνουν 

αναγκαίο τον εκμοντερνισμό των συνδικάτων σε εθνικό επίπεδο ( ETUC , 1999) 

Η ίδια συνάντηση οδήγησε στη σύσταση επιτροπής τα ευρήματα και τις 

συστάσεις της ενέκρινε ένα χρόνο αργότερα η εκτελεστική επιτροπή της ETUC. 

Έτσι ένας αριθμός προκλήσεων όπως η απόκλιση μισθών ή το κοινωνικό 

dumping αντιμετωπίστηκε με προτάσεις για αυξήσεις μισθών ανάλογες με την 

αποδοτικότητα , ενώ το τυχόν υπερβάλλον ποσοστό θα βελτίωνε πράγματα όπως 

η ποιότητα ζωής στους εργασιακούς χώρους.

Τα συνδικάτα με τη σειρά τους δημιούργησαν ένα κοινό πλαίσιο 

διαπραγματευτικών στόχων που εφαρμόζονταν από τα μέλη ανάλογα με τις 

εθνικές τους συνθήκες . Το παραπάνω πλάνο δράσης άρχισε να διαμορφώνεται 

το 1998 με βασικό κανόνα την αύξηση των μισθών τουλάχιστον στο ύψος
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του πληθωρισμού και τη διασφάλιση της συμμετοχής σε κέρδη που αφορούσαν 

την αύξηση της παραγωγικότητας , και πήρε την τελική του μορφή το 1999.

Τέλος υπάρχει το “Doom group” μία ομάδα που δημιουργήθηκε το 1988 

από εθνικές συνομοσπονδίες εργαζομένων της Γερμανίας , του Βελγίου , της 

Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου που είχε σαν στόχο τον συντονισμό των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων ( UNI, 2003 ).

Η πρωτοβουλία αυτή έχει τη βάση της στην εθνική νομοθεσία του Βελγίου 

όπου το 1996 προεβλέπετο ότι οι όποιες αυξήσεις θα δοθούν στη χώρα δεν θα 

είναι μεγαλύτερες από αυτές που δίνονται στις γειτονικές χώρες.

Ωστόσο με δεδομένη την ύπαρξη του ευρώ και τις ανάγκες σύγκλισης , 

δεν είναι περίεργο που ακαδημαϊκοί και παρατηρητές συμφωνούν ότι σε 

μεσοπρόθεσμο διάστημα οι οργανωμένες συλλογικές διαπραγματεύσεις σε 

κεντρικό Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούν να υπάρξουν ( Dolvic , 2000 ).

Και αυτό διότι οι εργοδότες δεν θα δεχθούν να χάσουν την ευελιξία και τον 

έλεγχο που έχουν σήμερα στο management των επιχειρήσεών τους. Βέβαια 

ούτε και τα σωματεία θα δεχόντουσαν μία όχι εφικτή λύση.

Για να μπορέσει κάτι τέτοιο να επιτευχθεί πρέπει πρώτα να εναρμονιστούν οι 

συνταξιοδοτικές παροχές , η φορολόγηση , το κόστος ζωής και οι δαπάνες για 

κοινωνική προστασία . Έτσι ή αλλιώς πάντα υφίσταται ο κίνδυνος οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν τις εργασίες τους σε χώρες εκτός 

Ευρώπης .

Ακόμα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και στα σωματεία , τα εθνικά 

σωματεία πρέπει να είναι έτοιμα να εκχωρήσουν μεγάλο μέρος των 

αρμοδιοτήτων τους σε θέματα διαπραγμάτευσης και οι λογικές τους πρέπει να 

διακατέχονται από υπερεθνικές και όχι εθνικές τάσεις (τελευταία σε κάποιους 

τομείς σημειώνεται διατομεακή και όχι διασυνοριακή συσπείρωση ), ενώ
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παράλληλα πρέπει να εξασφαλισθεί τρόπος για αποτελεσματική συνεννόηση 

των εργαζομένων με τους εκπροσώπους του καθώς η αλυσίδα εκπροσώπησης 

γίνεται πιο μεγάλη και αντικειμενικά λιγότερο ευέλικτη.

Επιπλέον , πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο που κατοχυρώνει 

νέες πρωτοβουλίες , καθώς για παράδειγμα σήμερα μία απεργία από Γερμανούς 

εργάτες για μη γερμανική υπόθεση θα είχε χαρακτηριστεί παράνομη από το 

Γερμανικό δίκαιο .

Μήπως λοιπόν η απάντηση και ίσως η πιο απλή επιλογή είναι το 

Θατσερικό μοντέλο - κακέκτυπο του αμερικάνικου πρότυπου - των ατομικών 

συμβάσεων εργασίας ;

Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την αποδόμηση του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου 

γεγονός που θα έθετε σε βαθιά κρίση όλο το εγχείρημα της ενοποίησης της 

Ευρώπης .

Ωστόσο οι δομές των συλλογικών διαπραγματεύσεων αλλάζουν και οι 

επιλογές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως πρέπει να γίνουν με 

υπευθυνότητα και την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση ( Marginson and 

Sisson , 2001 )

Ο συντονισμός και η αποκέντρωση των λειτουργικών δομών συλλογικής 

διαπραγμάτευσης πιθανότατα θα εξοικειώσει το μεγαλύτερο μέρος των 

εργαζομένων με εκείνα τα χαρακτηριστικά που προϋποθέτουν όχι μόνο μία 

ευρωπαϊκή προοπτική και κουλτούρα στην αγορά εργασίας αλλά μία 

εξωστρεφή ματιά που θα αλλάξει ή το λιγότερο θα επηρεάσει το φαινόμενο 

της παγκοσμιοποίησης .

Τέλος εκτιμούμε ότι η καθιέρωση των ευρωπαϊκών συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και η κατοχύρωση της θα αποδείξει τον συντονισμό δράσης 

των ευρωπαϊκών συνδικάτων .
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Η ενίσχυση του ρόλου της ευρωπαϊκής συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι 

αναγκαίο στοιχείο της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής ενοποίησης , 

ανεξάρτητα εάν θα προτιμηθεί το μοντέλο της κλαδικής ευρωπαϊκής 

συλλογικής διαπραγμάτευσης ή το μοντέλο της γενικής συλλογικής ευρωπαϊκής 

διαπραγμάτευσης , δίλημμα που ήδη απασχολεί τα συνδικάτα.
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