
Διάφοροι αναγνώστες ίσως να έχουν προσέξει ότι διάφορα
άρθρα του περιοδικού περιέχουν αναφορές σε έρευνες του

Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Το Ινστιτούτο αυτό δουλεύει
για λογαριασμό του κρατικού συνδικαλισμού που ακούει στο
όνομα ΓΣΕΕ, ενώ οι προτάσεις του απευθύνονται περισσότερο
στα αφεντικά παρά στους εργάτες, δεδομένου ότι λαμβάνουν
υπόψη τις ανάγκες του ελληνικού καπιταλισμού. Όμως, είναι μια
από τις ελάχιστες δομές οι οποίες μπορούν να παράξουν έρευ-
νες για την κατάσταση της εργασίας σήμερα, από τη στιγμή που
το ανταγωνιστικό κίνημα δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο για
τον εαυτό του. Οπότε, εύλογα χρησιμοποιούμε διάφορες δου-
λειές αυτού του ινστιτούτου για λόγους τεκμηρίωσης, ακόμη
και αν το θεωρούμε εχθρική δομή.

Τον περασμένο Αύγουστο, λοιπόν, το Ινστιτούτο Εργα-
σίας της ΓΣΕΕ εξέδωσε την Ετήσια Έκθεση (2014) για
την Ελληνική Οικονομία και Απασχόληση. Χρησιμο-
ποιώντας την «ουδέτερη» γλώσσα των οικονομι-
κών, οι ειδικοί του ΙΝΕ αναγνωρίζουν ότι αυτό
που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην εργασία
είναι μια διαδικασία «εσωτερικής υποτίμησης”, η
οποία κατ’ αυτούς έχει ως αποτέλεσμα να υπο-
βαθμίζεται συνολικά η ελληνική οικονομία.1 Εμείς
πάλι από τη μεριά μας θεωρούμε ότι αυτό που συμ-
βαίνει είναι η υποτίμηση της αξίας της εργατικής μας δύνα-
μης και ότι αυτή η υποτίμηση είναι αναγκαία για να τη βγάλει
καθαρή το ελληνικό κεφάλαιο. Γι’ αυτό, και στο άρθρο αυτό θα
σταθούμε σε ορισμένα από τα στοιχεία που αφορούν ακριβώς
αυτήν τη διαδικασία υποτίμησης (απασχόληση - ανεργία, μι-
σθοί, εργασιακές σχέσεις, κτλ). Και θα αφήσουμε για το τέλος
έναν σχολιασμό της υποτιθέμενης φιλεργατικής εναλλακτικής
πρότασης του ΙΝΕ.

Ας κάνουμε τώρα μια μικρή περιπλάνηση στον εργασιακό ζόφο,
όπως αυτός διαμορφωνόταν στα μέσα του προηγούμενου έτους
(δεν έχουν αλλάξει και πολλά από τότε), χρησιμοποιώντας τα
ψυχρά εργαλεία των αριθμών και της στατιστικής. 

Ένα από τα βασικότερα μελήματα των ελληνικών αφεντικών από
το ξέσπασμα της κρίσης ήταν να κάνουν δραστικές μειώσεις
στους μισθούς. Στον τομέα μάλιστα σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.

Από το 2009 ως το 2013 το μοναδιαίο κόστος εργασίας μει-
ώθηκε κατά 16%. Η έρευνα υποστηρίζει ότι η μείωση αυτή δεν
συνοδεύτηκε από μια ανάλογη μείωση των τιμών των εμπο-
ρευμάτων. Μόνο το 1/5 των μισθολογικών μειώσεων μεταφρά-
στηκε σε μείωση της τιμής των ελληνικών εμπορευμάτων, ενώ
τα 4/5 τροφοδότησαν την κερδοφορία του ελληνικού κεφα-
λαίου. Με άλλα λόγια ούτε έπεσαν σημαντικά οι τιμές των ελ-
ληνικών εμπορευμάτων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά,
ούτε αυξήθηκαν οι εξαγωγές, αλλά ουσιαστικά αυτό που κατά-
φεραν τα ελληνικά αφεντικά ήταν να συγκρατήσουν τα κέρδη
τους με τον πιο “άμεσο” τρόπο, κλέβοντας αρκετή παραπάνω
υπεραξία από τους εργάτες τους. Έτσι, ο μέσος πραγματικός μι-
σθός το 2013 ήταν κατά 21% χαμηλότερος σε σχέση με το 2009

και ο πραγματικός κατώτερος μισθός το 2013 ήταν μει-
ωμένος κατά 25% σε σχέση με το 2009. Για τους

νέους κάτω των 25 ετών, το ποσοστό αυτό ήταν
35%.  Έτσι, η αγοραστική δύναμη ενός μέσου μι-
σθωτού μειώθηκε κατά 23% την περίοδο 2010-
2014. 

Εκτός από τη μείωση των μισθών, τα ελληνικά
αφεντικά επιδόθηκαν σε αθρόες απολύσεις. Οι

απολύσεις μαζί με την κάμψη της παραγωγικής δρα-
στηριότητας του ελληνικού καπιταλισμού οδήγησαν σε

μια τεράστια διόγκωση της ανεργίας. Από το 2010 έως το
2013 ο πληθυσμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 930.000 άτομα,
ή αλλιώς κατά 20%, με το ποσοστό ανεργίας να ανεβαίνει από
το 7% το 2008 στο 27% το 2013. Σε κάθε τρεις εργαζόμενους
αντιστοιχούσε ένας περίπου άνεργος, ενώ ο αριθμός των επί-
σημα καταγεγραμμένων ανέργων (1.350.000 άτομα) σχεδόν συ-
νέπιπτε με τον αριθμό των απασχολούμενων (1.400.000 άτομα)
στον ιδιωτικό τομέα.  Ταυτόχρονα, από το σύνολο των ανέργων
επτά στους δέκα είναι μακροχρόνιοι άνεργοι. 

Αναφορικά με τις κρατικές πολιτικές διαχείρισης της (διογκού-
μενης) ανεργίας, οι ΙΝΕδες αναγνωρίζουν ότι δεν δημιούργησαν
νέες θέσεις εργασίας, αλλά έφτιαξαν ένα περιβάλλον εργασια-
κής ανασφάλειας για ένα κομμάτι της εργατικής τάξης. Και όλα
αυτά τη στιγμή που οι μετρήσεις έδειχναν ότι ο αριθμός των
επιδοτούμενων ανέργων μειωνόταν σημαντικά: από το 1/3 του
συνόλου των ανέργων που επιδοτούνταν στις αρχές του 2010,
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στις αρχές του 2014 επιδοτούνταν μόνο 1 στους 10 (λόγω αύ-
ξησης της μάζας των μακροχρόνια ανέργων).  Αναγνωρίζουν ότι
οι κρατικές πολιτικές για την εργασία (κατ’ αυτούς «τα μνημό-
νια») καθιέρωσαν τη φτηνή και ευέλικτη εργασία, τη μερική και
προσωρινή απασχόληση, τις προσλήψεις χαμηλού κόστους και
τις αντικαταστάσεις, αποχωρήσεις ή απολύσεις των μεγαλύτε-
ρων σε ηλικία εργαζομένων.2

Όσον αφορά την αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία, ο ελλη-
νικός καπιταλισμός (με τις ευλογίες του κράτους) ανα-

δεικνύεται πρωταθλητής: την περίοδο 2011-2013 η
αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία ξεπερνούσε το
30%, ενώ περίπου οι μισές νέες συμβάσεις που
υπογράφονταν την περίοδο 2009 – 2013 αφορού-
σαν ευέλικτες και όχι σταθερές μορφές εργασίας.

Τέλος, η έκθεση υποστηρίζει ότι οι νέοι εργαζόμε-
νοι (που, μαζί με τους ηλικιωμένους, παρουσιάζουν

τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας) βρίσκονται
κυρίως σε μια διαρκή ανακύκλωση μεταξύ ανερ-

γίας και επισφαλούς-προσωρινής απασχόλησης. 

Ας κάνουμε μια μικρή παύση εδώ, για να κάνουμε
μια παρατήρηση πάνω στα μεθοδολογικά εργα-
λεία που χρησιμοποιούν οι «επιστήμονες» του
ΙΝΕ. Το μεγαλύτερο κομμάτι της έρευνας αφορά
την περίοδο από το ξέσπασμα της κρίσης στην Ελ-
λάδα, με τις πρώτες αντεργατικές νομοθεσίες (βλ.
«1ο μνημόνιο»), και έπειτα. Πρόκειται για μια μέθοδο
που εφηύραν οι αριστεροί και οι συνδικαλιστές για να κρύψουν
την βαθιά ταξική ήττα που μετράει κάποιες δεκαετίες τώρα και
επομένως και τις ευθύνες τους για αυτήν. Προφανώς και η επί-
θεση των αφεντικών αυτή τη περίοδο ήταν κατά μέτωπο, υψη-
λής έντασης και πολυεπίπεδη, όμως είναι πολύ βολικό για όλους
αυτούς τους διάφορους φιλεργατιστές να φορτώνονται όλα στην
κρίση (και την Μέρκελ, τους κακούς Ευρωπαίους και πάει λέ-
γοντας) και ταυτόχρονα να παρουσιάζεται η προηγούμενη πε-
ρίοδος σαν παραδείσια κατάσταση. 

Ας προχωρήσουμε τώρα σε κάποια συγκεκριμένα σημεία της
«αντιπρότασης» που κάνει το ΙΝΕ. Ανάμεσα στα όσα λέει βρί-
σκουμε την «προσθήκη στα τρία κριτήρια του Μάαστριχτ (χρέος,
έλλειμμα, πληθωρισμός) τέταρτου κριτηρίου που θα αναφέρε-
ται στο επίπεδο της απασχόλησης ή της ανεργίας, παράλληλα με
την προσθήκη στο καταστατικό της ΕΚΤ ότι εκτός της σταθερό-
τητας των τιμών αποτελεί κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας και η καταπολέμηση της ανεργίας». Στρέφοντας το
βλέμμα στην Ελλάδα, η έμφαση δίνεται αρχικά στη ρύθμιση των
εργασιακών σχέσεων και την επιστροφή των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.  Εδώ
στόχος είναι να αποκατασταθεί η τσακισμένη διαπραγματευτική
ισχύς των κρατικοδίαιτων συνδικαλιστών της ΓΣΕΕ και όχι να
αυξηθεί η διαπραγματευτική ισχύς και το βιοτικό επίπεδο της
εργατικής τάξης.3 Εργατικοί αγώνες δεν αναφέρονται πουθενά,
οπότε το μόνο που μένει είναι η παραδοσιακή συνδικαλιστική
μεσολάβηση, μεταξύ μεγαλοσυνδικαλιστών και κρατικών αξιω-
ματούχων, πλασαρισμένη και με ευρωπαϊκό περιτύλιγμα.

Προτείνεται ακόμη να μετατραπεί η μείωση του εργατικού κό-
στους κατά 16% σε μείωση των τιμών των εμπορευμάτων κατά
15%. Έτσι θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα ελληνικά εμπορεύ-

ματα, προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις των ελληνικών
αφεντικών. Όμως, επειδή μιλάμε για τον Παναγόπουλο και την
παρέα του, και όχι για τίποτα περιθωριακούς εξτρεμιστές που
θέλουν το κακό της αγίας «ελληνικής οικονομίας», οι ΙΝΕδες
καθησυχάζουν τα αφεντικά μας ότι μια τέτοια μείωση το πολύ-
πολύ να φέρει μια «σταθεροποίηση του μέσου περιθωρίου κέρ-
δους στα επίπεδα του 2010».4

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας
ότι τέτοιου είδους «λύσεις» βασίζονται στο εξής πολύ απλό
σκεπτικό: οι εργάτες δεν μπορούν να διαμορφώσουν δικές τους
αυτόνομες στρατηγικές, βασισμένες στα δικά τους αυτόνομα
συμφέροντα, αλλά χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους και τις
ανάγκες του κεφαλαίου. Από τη στιγμή που και τα αφεντικά μας
έχουν χτυπηθεί από την κρίση, θα πρέπει και εμείς να προτεί-
νουμε ρεαλιστικές λύσεις που να είναι ταυτόχρονα επωφελείς
για τον ελληνικό καπιταλισμό (ανταγωνιστικότητα, εξαγωγές,

οικονομική-παραγωγική ανασυγκρότηση κ.α.). Τα προ-
βλήματα των αφεντικών είναι και δικά μας προβλή-

ματα. Και το αντίστροφο: αν οι δουλειές των
αφεντικών μας πάνε καλά, όλο και κάνα ψίχουλο
θα περισσέψει και για μας. 

Βέβαια, η συμμορία εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ
ξέρει ότι η παλιά μουχλιασμένη συνταγή του

κεϋνσιανισμού δεν δουλεύει πια, ιδιαίτερα τώρα
που η κρίση έχει κάνει τα αφεντικά να φαγώνονται

σαν τα σκυλιά για το ποιο θα επιβιώσει, πολύ πιο λυσσα-
σμένα από ό,τι στις περιόδους της ανάπτυξης. Εμείς, από την
άλλη, τα περιθωριακά και ψωριάρικα σκυλιά του ταξικού πολέ-
μου, ξέρουμε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει η εργατική
απειλή, εκείνη που θα κάνει τα αφεντικά να δώσουν μεγαλύτερο
μερίδιο από τα κέρδη τους, καμία βελτίωση δεν πρόκειται να
έρθει ουρανοκατέβατη. Γιατί είτε με κρίση, είτε με ανάπτυξη,
ο μισθός των εργατών και τα κέρδη των αφεντικών ήταν, είναι
και θα είναι ανταγωνιστικά μεγέθη και όχι «αλληλοτροφοδο-
τούμενα». Και όσα αναπτυξιακά προγράμματα «παραγωγικής-
τεχνολογικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας» και
να φαντασιώνονται τα τζιμάνια της ΓΣΕΕ, χωρίς αυτόνομες ερ-
γατικές αντιστάσεις και αγώνες, όταν και αν έρθουν, πάλι από
πάνω μας θα περάσουν.

1. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, «Η Ελληνική Οικονομία και η Απασχόληση. Ετήσια Έκθεση
2014». Στο συγκεκριμένο κείμενο αναφέρονται και όλα τα στοιχεία που
παραθέτονται στο παρόν κείμενο. Ενδεικτικά βλ. σελ. 23-30, σελ. 39-
41, σελ. 105, σελ. 138.
2. Για το ζήτημα αυτό έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Ενδεικτικά, βλέπε
την προκήρυξη «Ο φασισμός δεν είναι εικόνα απ’ τα παλιά, 5μηνα στον
ΟΑΕΔ αν ψάχνεις για δουλειά» και το άρθρο «Η εργατική τάξη εκπαι-
δεύεται part 1. Voucher: Από εργάτες “ωφελούμενοι”» στο προηγούμενο
τεύχος του περιοδικού που κρατάτε στα χέρια σας.
3. Δες στο προηγούμενο τεύχος το άρθρο «Η εξαφάνιση των συλλογι-
κών συμβάσεων”.
4. Όμως, η ξεφτίλα αυτών των τύπων είναι δίχως πάτο. Όταν προεκλο-
γικά ο ΣΥΡΙΖΑ έταζε την διά νόμου αύξηση του μισθού στα 750 ευρώ,
ο Παναγόπουλος δήλωσε δημόσια ότι διαφωνεί μ’ αυτό το μέτρο, γιατί
απαξιώνει το μεσολαβητικό ρόλο της ΓΣΕΕ. Δες π.χ «Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ-
συνδικάτων για τον κατώτατο μισθό», Το Βήμα, 23/9/2014.
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