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Ειςήγηςη ςτο Πρόγραμμα Βαςικήσ Εκπαίδευςησ Μεςολαβητών και Διαιτητών του 
ΟΜΕΔ ςτο θέμα: «Γενικέσ οικονομικέσ γνώςεισ: Ανταγωνιςτικότητα, βιωςιμότητα, 
παραγωγικότητα, μακροοικονομικοί δείκτεσ κ.ά.», Παραςκευή, 23 Σεπτεμβρίου 
2011 
 
 
Θα ξεκινόςω την ομιλύα μου αναφϋροντασ ότι ςτην ειςόγηςό μου ϋχω 
προςπαθόςει να προςαρμόςω το ζότημα τησ ανταγωνιςτικότητασ και τησ 
ςχϋςησ τησ με τισ ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ –και κατϊ προϋκταςη με το 
θεςμό τησ μεςολϊβηςησ και τησ διαιτηςύασ– ςτον γενικό τύτλο του θϋματοσ που 
θα μασ απαςχολόςει ςόμερα το απόγευμα και που εύναι: «Γενικϋσ οικονομικϋσ 
γνώςεισ: Ανταγωνιςτικότητα, βιωςιμότητα, παραγωγικότητα, μακροοικο- 
νομικού δεύκτεσ κ.ϊ.».  
 
Θα μου επιτρϋψετε ωςτόςο να κϊνω την ακόλουθη παρατόρηςη ςτον τύτλο, 
αναγκαύα και ςκόπιμη ύςωσ, για την ανϊλυςη που θα ακολουθόςει. Οι τρεισ 
πρώτεσ λϋξεισ ςτον τύτλο του θϋματοσ, «Γενικϋσ οικονομικϋσ γνώςεισ», 
επιτρϋπουν ςτον αναγνώςτη να κϊνει τη ςκϋψη για την ύπαρξη μιασ γενικήσ 
οικονομικήσ γνώςησ. Σε μια τϋτοια περύπτωςη, πρϊγματι, το κύριο ζότημα για 
εςϊσ θα όταν η απόκτηςό τησ και η ςυγκρότηςη ενόσ, ϋςτω και γενικού, τρόπου 
ςκϋψησ γύρω από τισ κατηγορύεσ, ανταγωνιςτικότητα, βιωςιμότητα, 
παραγωγικότητα κ.λπ.  
 
Ωςτόςο, ςτην οικονομικό επιςτόμη δεν υπϊρχει γενικό γνώςη. Υπϊρχουν 
διαφορετικϋσ οικονομικϋσ θεωρύεσ, οι οπούεσ προςεγγύζουν με διαφορετικό 
μεθοδολογύα ανϊλυςησ τουσ όρουσ ανταγωνιςτικότητα, βιωςιμότητα, 
παραγωγικότητα κ.λπ. και κυρύωσ τη ςχϋςη αιτύου-αιτιατού μεταξύ τουσ, καθώσ 
και τη ςχϋςη αυτών με το μακροοικονομικό περιβϊλλον και την αςκούμενη 
οικονομικό πολιτικό.   
 
Πρϋπει επύςησ να ςημειωθεύ ότι όλεσ οι οικονομικϋσ θεωρύεσ ςτηρύζονται ςε 
ςυγκεκριμϋνεσ πολιτικϋσ ιδεολογύεσ και εξυπηρετούν ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ 
αξύεσ, θεςμούσ και οικονομικϊ-κοινωνικϊ ςυμφϋροντα. Επιπλϋον, καθεμύα από 
τισ οικονομικϋσ θεωρύεσ διαμορφώνει μια πολύ ςυγκεκριμϋνη θεώρηςη ωσ προσ 
τον τρόπο λειτουργύασ του οικονομικού ςυςτόματοσ και την ϊςκηςη 
οικονομικόσ πολιτικόσ.  
 
Κατϊ την ϊποψό μου, το βαςικό ζότημα για εςϊσ εύναι η απόκτηςη γνώςησ των 
βαςικών τουλϊχιςτον οικονομικών θεωριών και τησ πολιτικόσ φιλοςοφύασ τουσ, 
ώςτε να αναγνωρύζετε τη θεωρητικό, ιδεολογικό και ταξικό οπτικό 
οποιουδόποτε εμπλϋκεται εύτε ςτην ϊςκηςη οικονομικόσ πολιτικόσ, εύτε –για να 
ϋρθω πιο κοντϊ ςασ– ςτισ ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ, ωσ κοινωνικόσ εταύροσ 
ό μεςολαβητόσ. 
 
Για να γύνω πιο ςυγκεκριμϋνοσ και κατανοητόσ, ςτην ειςόγηςό μου ϋχω 
ςυνδϋςει τουσ όρουσ ςυλλογικέσ διαπραγματεύςεισ, ανταγωνιςτικότητα, 
βιωςιμότητα και παραγωγικότητα με το ερώτημα «ποια οικονομικό γνώςη;». Θα 
ξεκινόςω από το θϋμα των ςυλλογικών διαπραγματεύςεων.  
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Οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ –ςε εθνικό, κλαδικό, ομοιοεπαγγελματικό 
επύπεδο κ.λπ.– αποτελούν διαδικαςύα ςυνδιαμόρφωςησ από τουσ δύο βαςικούσ 
κοινωνικούσ εταύρουσ, δηλαδό τουσ εργαζομϋνουσ και τουσ εργοδότεσ, κυρύωσ 
τησ τιμόσ τησ εργαςύασ, δηλαδό του μιςθού, αλλϊ και ςτοιχεύων τησ εργαςιακόσ 
διαδικαςύασ. Εύναι όμωσ η διαδικαςύα των ςυλλογικών διαπραγματεύςεων 
αποδεκτό και επιθυμητό από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτην οικονομικό και 
πολιτικό τϊξη πραγμϊτων;  
 
Αν ςτο ςημεύο αυτό ζητόςουμε τη βοόθεια τησ ιςτορύασ για να απαντόςουμε το 
προαναφερόμενο ερώτημα, αυτό θα μασ ϋδινε την πληροφορύα ότι ο θεςμόσ των 
ςυλλογικών διαπραγματεύςεων αμφιςβητεύται ϋντονα τισ τελευταύεσ τρεισ 
δεκαετύεσ. Ο ΟΟΣΑ και το ΔΝΤ ςτισ ετόςιεσ εκθϋςεισ τουσ, η πλειονότητα των 
ακαδημαώκών αναλύςεων, οι εκθϋςεισ τησ Τρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ, το Μνημόνιο Ι, 
το Μεςοπρόθεςμο Πρόγραμμα Δημοςιονομικόσ Στρατηγικόσ και η τρόικα των 
δανειςτών τησ Ελλϊδασ, για να αναφϋρω κϊποια ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα, 
προτεύνουν τισ ατομικϋσ και επιχειρηςιακϋσ ςυμβϊςεισ ωσ μϋςο προςδιοριςμού 
τησ αμοιβόσ τησ εργαςύασ. Οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ ενοχοποιούνται ότι 
ςυμβϊλλουν ςτην απώλεια ανταγωνιςτικότητασ τησ εθνικόσ οικονομύασ και ότι 
υπονομεύουν τη βιωςιμότητα των επιχειρόςεων και την ϋξοδο τησ Ελλϊδασ από 
την κρύςη.   
 
Τι βρύςκεται πύςω από αυτό την οικονομικό πολιτικό που προτεύνει τη 
μετϊβαςη από το ςυλλογικό ςτο ατομικό μοντϋλο διαπραγμϊτευςησ τησ 
αμοιβόσ και των ςυνθηκών εργαςύασ; Εύναι αυτό η πρόταςη προώόν κϊποιασ 
γενικόσ οικονομικόσ γνώςησ, κοινωνικϊ και πολιτικϊ ουδϋτερησ; Εύναι η 
μετϊβαςη ςτο νϋο μοντϋλο ατομικόσ διαπραγμϊτευςησ αναγκαύα για τη 
βελτύωςη τησ οικονομικόσ αποτελεςματικότητασ, τησ ανταγωνιςτικότητασ, τησ 
οικονομικόσ ανϊπτυξησ και τησ κοινωνικόσ προόδου τησ χώρασ μασ;  
 
Δυςτυχώσ οι απαντόςεισ εξαρτώνται από το μοντϋλο ςκϋψησ του ερωτώμενου, 
δηλαδό από την οικονομικό θεωρύα βϊςει τησ οπούασ ϋχει διαμορφώςει το 
μοντϋλο ςκϋψησ του ό/και τα ςυμφϋροντα που θϋλει να εξυπηρετόςει. Και λϋω 
δυςτυχώσ, γιατύ ςε ςυντριπτικό βαθμό τουλϊχιςτον η διαμόρφωςη του 
μοντϋλου ςκϋψησ εύναι αποτϋλεςμα τυχαύασ και μη ςυνειδητόσ διαδικαςύασ.      
 
Ασ δούμε τώρα δύο διαφορετικϋσ απαντόςεισ ωσ προσ αυτϊ τα ερωτόματα. 
Υποθϋτουμε ότι ο πρώτοσ που απαντϊ τα ερωτόματϊ μασ εύναι ϋνασ 
νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ, που μπορεύ να γνωρύζει ότι εύναι νεοκλαςικόσ, 
μπορεύ και όχι. Θα μπορούςε να εργϊζεται ςε κϊποιον από τουσ 
προαναφερόμενουσ οργανιςμούσ και να ϋχει μια πολύ καλό αμοιβό ό να εύναι 
κϊποιο μϋλοσ τησ τρόικασ. Τι θα μασ ϋλεγε;  

Οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ αποτελούν θεςμικό ακαμψύα η οπούα 
παρεμποδύζει την εύρυθμη λειτουργύα τησ αγορϊσ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα. 
Επύςησ, ότι αποτελούν το δύαυλο για να ειςϋλθει το ςυνδικαλιςτικό κύνημα ςτο 
οικονομικό ςύςτημα. Θα ςυνϋχιζε ιςχυριζόμενοσ ότι οι ςυλλογικϋσ 
διαπραγματεύςεισ και τα ςυνδικϊτα διαμορφώνουν την αμοιβό τησ εργαςύασ 
πϊνω από την αμοιβό που οδηγεύ την αγορϊ ςε ιςορροπύα. Αυτό προκαλεύ 
ανεργύα, καθώσ οι μη ανταγωνιςτικϋσ, εξαιτύασ των ςυλλογικών 
διαπραγματεύςεων, επιχειρόςεισ ζητούν λιγότερη απαςχόληςη, ενώ οι 
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εργαζόμενοι επιθυμούν να θυςιϊςουν τη ςχόλη τουσ (τον ελεύθερο χρόνο τουσ) 
προςφϋροντασ περιςςότερη εργαςύα.  

Τι θα μασ πρότεινε; Να προςαρμοςτεύ το θεςμικό πλαύςιο ςτη λογικό τησ 
αυτορρύθμιςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ. Δηλαδό, όπωσ ςυμβαύνει και ςτην αγορϊ 
προώόντων, η ελεύθερη αλληλεπύδραςη τησ προςφορϊσ και τησ ζότηςησ θα 
πρϋπει να προςδιορύζει την αμοιβό τησ εργαςύασ, χωρύσ την παρϋμβαςη των 
ςυνδικϊτων, τα οπούα λειτουργούν ωσ ολιγοπώλιο που πιϋζει την αμοιβό προσ 
τα πϊνω. Αυτό μπορεύ να γύνει με τισ ατομικϋσ, ϋςτω τισ επιχειρηςιακϋσ 
ςυμβϊςεισ, όπου αποκλεύονται τα ςυνδικϊτα και ο εργαζόμενοσ 
διαπραγματεύεται απευθεύασ με τον εργοδότη, όπωσ ο παραγωγόσ με τον 
καταναλωτό.  

Ποια εύναι τα οφϋλη από τη μετϊβαςη ςε ατομικό μοντϋλο διαπραγμϊτευςησ; Θα 
βελτιωθεύ η ανταγωνιςτικότητϊ ςασ, ιςχυρύζονται, για παρϊδειγμα, τα μϋλη τησ 
τρόικασ. Ο νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ θα πόγαινε ϋνα βόμα παραπϋρα και θα 
ιςχυριζόταν ότι θα αυξανόταν η απαςχόληςη, καθώσ οι «ανταγωνιςτικϋσ, 
κερδοφόρεσ και βιώςιμεσ» πλϋον επιχειρόςεισ θα ζητούςαν περιςςότερη 
απαςχόληςη.  

Από την ανϊλυςη που προηγόθηκε μπορεύ κϊποιοσ να αντιληφθεύ ότι και τα δύο 
υποθετικϊ αποτελϋςματα εύναι ςυνϋπεια τησ μεύωςησ τησ αμοιβόσ τησ εργαςύασ. 
Ο νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ δεν εμπλϋκεται ποτϋ ςε ςυζότηςη για το ύψοσ τησ 
αμοιβόσ τησ εργαςύασ, το αφόνει ςτον εκκαθαριςτικό μηχανιςμό τησ αγορϊσ. 
Δηλαδό αν η αμοιβό μειωθεύ ςε κοινωνικϊ μη αποδεκτό επύπεδο, αυτό δεν 
αποτελεύ ούτε οικονομικό ούτε κοινωνικό πρόβλημα. Έτςι λειτουργεύ η αγορϊ. 
Αντιλαμβϊνεςτε με το ςημερινό ποςοςτό τησ ανεργύασ και υπερπροςφορϊσ 
εργαςύασ, μια αλλαγό που θα θεςμοθετούςε την «ελεύθερη» διαπραγμϊτευςη 
μεταξύ εργαζομϋνων και εργοδοτών ςε ατομικό επύπεδο, τι επιπτώςεισ θα εύχε 
ςτο μιςθό και ςτο βιοτικό επύπεδο των εργαζομϋνων.            

Ασ εξετϊςουμε τώρα τα ιδεολογικϊ θεμϋλια αυτόσ τησ προςϋγγιςησ, ώςτε να 
απορρύψουμε την ιδϋα τησ γενικόσ και ουδϋτερησ οικονομικόσ γνώςησ. Τα 
θεμϋλια τησ νεοκλαςικόσ θεωρύασ και τησ ςυγκεκριμϋνησ πρόταςησ θεςμικόσ 
αλλαγόσ προςδιορύζονται από την ιδεολογύα και την πολιτικό φιλοςοφύα του 
οικονομικού φιλελευθεριςμού. Προςϋξτε και αξιολογεύςτε τισ υποθϋςεισ τησ 
ςυγκεκριμϋνησ πολιτικόσ φιλοςοφύασ. Η φιλελεύθερη ιδεολογύα δύνει ϋμφαςη 
ςτην πλευρϊ τησ ανθρώπινησ φύςησ που εύναι ειρηνικό, ςυνεργϊςιμη 
(cooperative), δημιουργικϊ ανταγωνιςτικό και οδηγεύται από την αιτύα-λογικό.  

Οι φιλελεύθεροι πιςτεύουν ότι οι ϊνθρωποι ενδιαφϋρονται για το ατομικό τουσ 
ςυμφϋρον, δεν το θεωρούν όμωσ αυτό μειονϋκτημα, καθώσ ιςχυρύζονται ότι 
πολλϋσ πλευρϋσ τησ ζωόσ λειτουργούν με τϋτοιον τρόπο ώςτε όλοι μπορούν να 
κερδύςουν μϋςω ειρηνικών ενεργειών και τησ ςυνεργαςύασ. Ο θεςμόσ τησ 
ελεύθερησ αγορϊσ εύναι, κατϊ την ϊποψό τουσ, εκεύνοσ που μπορεύ να εκφρϊςει 
καλύτερα τισ αξύεσ και τη φιλοςοφύα τουσ. Μια ελεύθερη από παρεμβϊςεισ –
κυρύωσ του κρϊτουσ και των ςυνδικϊτων– αγορϊ αποτελεύ τον θεμελιακό θεςμό 
ϋκφραςησ των βαςικών ςυςτατικών ςτοιχεύων του οικονομικού 
φιλελευθεριςμού. Οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ, όπωσ και κϊθε μεςολϊβηςη 
και διαιτηςύα, εύναι παρϋμβαςη ςτην αγορϊ και περιορύζει την ελευθερύα των 
ατόμων που δραςτηριοποιούνται ςε αυτόν.      
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Μια κρύςιμη υπόθεςη και παραδοχό εύναι ότι ςτο υπόβαθρο τησ 
αυτορρυθμιςτικόσ δυνατότητασ τησ αγορϊσ βρύςκεται η μακροχρόνια αρμονύα 
ςυμφερόντων. Η προςπϊθεια του ατόμου ςτην αγορϊ να προϊγει το δικό του 
ςυμφϋρον αυξϊνει την κοινωνικό ευημερύα, επειδό οδηγεύ ςτη μεγιςτοπούηςη 
τησ αποδοτικότητασ, με αποτϋλεςμα η οικονομικό πρόοδοσ που ςυντελεύται να 
ωφελεύ πραγματικϊ όλουσ. Ο καθϋνασ κερδύζει ςύμφωνα με αυτό που 
ςυνειςφϋρει ςτην παραγωγικό διαδικαςύα. 
 
Η φιλελεύθερη αντύληψη για τη λειτουργύα τησ αγορϊσ και για τουσ νόμουσ τησ 
ϋχει μια κανονιςτικό βϊςη, με την ϋννοια ότι περιγρϊφει με ποιον τρόπο πρϋπει 
να οργανωθεύ η κοινωνύα και πώσ πρϋπει να ςυμπεριφϋρονται οι ϊνθρωποι και 
οι χώρεσ αν θϋλουν να μεγιςτοποιόςουν την αύξηςη του πλούτου τουσ. Τόςο οι 
ϊνθρωποι όςο και οι κοινωνύεσ μπορούν να παραβιϊζουν τουσ νόμουσ τησ 
αγορϊσ, π.χ. με τη θεςμοθϋτηςη ςυλλογικών διαπραγματεύςεων, αλλϊ η επιλογό 
τουσ αυτό θα ϋχει αρνητικό επύπτωςη ςτην παραγωγικό αποδοτικότητα και την 
οικονομικό πρόοδό τουσ. Σόμερα, ςτην Ελλϊδα τησ κρύςησ, η κανονιςτικό αυτό 
δϋςμευςη ςτην αγορϊ αποτελεύ βαςικό επιλογό τησ οικονομικόσ πολιτικόσ του 
Μνημονύου και του Μεςοπρόθεςμου Πλαιςύου Δημοςιονομικόσ Στρατηγικόσ.  
 
Πόςο ρεαλιςτικϋσ εύναι οι προαναφερόμενεσ υποθϋςεισ και παραδοχϋσ ωσ προσ 
τη ςυμπεριφορϊ των ατόμων και των αγορών; Υπϊρχει πρϊγματι αρμονύα 
ςυμφερόντων ςτο καπιταλιςτικό οικονομικό και κοινωνικό ςύςτημα; Αν 
απαντόςουμε θετικϊ, τότε όντωσ η μετϊβαςη ςε μοντϋλο ατομικόσ 
διαπραγμϊτευςησ εύναι το μϋςο για τη βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητϊσ μασ, 
για τη βιωςιμότητα των επιχειρόςεών μασ, για την αύξηςη τησ απαςχόληςησ και 
τησ ευημερύασ μασ. Σε μια τϋτοια περύπτωςη ο ΟΜΕΔ δεν ϋχει λόγο ύπαρξησ.  
 
Αν απαντόςουμε αρνητικϊ, τότε η ςκϋψη μασ αναπόφευκτα θα πϊει και ςε ϊλλα 
ζητόματα, όπωσ εύναι ο τρόποσ με τον οπούο το νϋο μοντϋλο οργϊνωςησ των 
εργαςιακών ςχϋςεων και τησ διαπραγμϊτευςησ που μασ προτεύνεται θα 
επηρεϊςει τη διανομό του ειςοδόματοσ, τη ςυνολικό ζότηςη ςτην οικονομύα, την 
οικονομικό μεγϋθυνςη, την ανεργύα, το βιοτικό επύπεδο των εργαζομϋνων. Οι 
ςκϋψεισ αυτϋσ μασ οδηγούν ςτην κατανόηςη μιασ βαςικόσ μεθοδολογικόσ 
ςύγκρουςησ που, εδώ και δύο αιώνεσ, υπϊρχει ςτο εςωτερικό τησ οικονομικόσ 
επιςτόμησ. Μιασ ςύγκρουςησ ανϊμεςα ςτη μεθοδολογύα τησ ατομικότητασ και 
τησ ολιςτικόσ μεθοδολογύασ, η οπούα εξετϊζει το οικονομικό ςύςτημα ςτο 
ςύνολό του και ωσ μϋροσ του κοινωνικού ςυςτόματοσ· ανϊμεςα ςε αυτό που 
κϊποιοι ονομϊζουν μικροοικονομικό προςϋγγιςη και μακροοικονομικό 
προςϋγγιςη. Οι νεοκλαςικού οικονομολόγοι υιοθετούν τη μικροοικονομικό 
προςϋγγιςη και μϋςω τησ μεθόδου τησ ςυνϊθροιςησ μετακινούνται προσ τη 
μακροοικονομικό κατανόηςη του οικονομικού ςυςτόματοσ. Η ςυνϊθροιςη, όπωσ 
θα αναλύςω ςτη ςυνϋχεια, αποτελεύ μύα από τισ κύριεσ αιτύεσ τησ αποτυχύασ τησ 
νεοκλαςικόσ οικονομικόσ πολιτικόσ που αςκεύται ςόμερα. Η μακροοικονομικό 
οπτικό, αντύθετα, ϋχει τισ ρύζεσ τησ ςε διαφορετικϊ οικονομικϊ ρεύματα από τη 
νεοκλαςικό (ςτον μαρξιςμό, ςτην αμερικανικό θεςμικό ςχολό, ςτον 
κεώνςιανιςμό). Και βϋβαια, ϋχει διαφορετικό ιδεολογικό υπόβαθρο, καθώσ δεν 
δεύχνει ιδιαύτερη πύςτη ςτην αυτορρυθμιςτικό δυνατότητα τησ αγορϊσ.  
 



 5 

Σύμφωνα με την ολιςτικό μεθοδολογύα, ςυνεπώσ και με τισ οικονομικϋσ θεωρύεσ 
και τουσ οικονομολόγουσ που τισ υιοθετούν, οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ 
εύναι απαραύτητοσ θεςμόσ ρύθμιςησ τησ διανομόσ του ειςοδόματοσ ςε ϋνα 
οικονομικό ςύςτημα όπου κυριαρχούν ανταγωνιςτικϊ οικονομικϊ ςυμφϋροντα. 
Εύναι ϋνασ θεςμόσ αναγκαύοσ για τη δημιουργύα ενόσ κοινωνικϊ αποδεκτού 
βιοτικού επιπϋδου για όλουσ, ειδικότερα για τουσ εργαζομϋνουσ. Εύναι θεςμόσ 
που ςυμβϊλλει ςτην κοινωνικό πρόοδο, καθώσ εξιςορροπεύ οικονομικϋσ και 
κοινωνικϋσ εντϊςεισ και διαςφαλύζει την οικονομικό και κοινωνικό ςυνοχό. Στο 
πλαύςιο αυτό, η ςυλλογικό διαπραγμϊτευςη, η μεςολϊβηςη και η διαιτηςύα εύναι 
αναγκαύα ςτοιχεύα για την προώθηςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ καθώσ και τησ 
κοινωνικόσ δικαιοςύνησ. Όλα αυτϊ για τον νεοκλαςικό οικονομολόγο τα λύνει 
μόνη τησ η αγορϊ.  
 
Συνοπτικϊ τώρα, δεύτε την αντύθεςη ανϊμεςα ςτισ δύο προςεγγύςεισ. Στην 
πρώτη περύπτωςη, οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ, η μεςολϊβηςη κ.λπ. εύναι 
θεςμού που δημιουργούν ακαμψύεσ ςτο μηχανιςμό τησ προςφορϊσ και τησ 
ζότηςησ και που παρεμποδύζουν την αποτελεςματικό λειτουργύα τησ αγορϊσ 
εργαςύασ. Συνεπώσ πρϋπει να καταργηθούν και να αντικαταςταθούν από 
ατομικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ. Οι ςυνϋπειεσ θα εξαρτηθούν από τισ αντιδρϊςεισ 
τησ αγορϊσ εργαςύασ. Στη δεύτερη περύπτωςη, οι ςυλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ 
εύναι θεςμόσ αναγκαύοσ για τη λειτουργύα του καπιταλιςτικού ςυςτόματοσ, 
καθώσ αμβλύνει τισ οικονομικϋσ και τισ κοινωνικϋσ αντιθϋςεισ που δημιουργούν 
τα ανταγωνιςτικϊ ςυμφϋροντα ςτο οικονομικό ςύςτημα. Η ενύςχυςό του εύναι 
αναγκαύα ωσ μϋςο ρύθμιςησ των οικονομικών και κοινωνικών ςχϋςεων, τησ 
διανομόσ του ειςοδόματοσ, τησ ζότηςησ και τησ απαςχόληςησ.              
 
Στο ςημεύο αυτό εύναι αναγκαύο να κϊνουμε μύα ακόμη παραδοχό, ϋςτω και αν 
εμϋνα προςωπικϊ με ςτεναχωρεύ. Η νεοκλαςικό και η φιλελεύθερη οπτικό εύναι 
ςόμερα κυρύαρχη. Και ενώ ο πυρόνασ αυτόσ τησ θεωρύασ εύναι ύδιοσ τουσ κατϊ 
τουσ δύο τελευταύουσ αιώνεσ, υπϊρχουν εννοιολογικϋσ καινοτομύεσ που 
χαρύζουν νεότητα ςτη ςυγκεκριμϋνη –καταςτροφικό την εύχε χαρακτηρύςει ο 
Κϋυνσ– θεώρηςη. Η τυφλό πύςτη ςτην αυτορρυθμιςτικό δυνατότητα τησ 
ελεύθερησ αγορϊσ αποκρύπτεται πύςω από τη ςυςχϋτιςη τησ απορρύθμιςησ τησ 
αγορϊσ εργαςύασ με την ανταγωνιςτικότητα, τη βιωςιμότητα και την 
παραγωγικότητα.     
   
Η κυρύαρχη νεοκλαςικό θεώρηςη, δεςμευμϋνη από τη μεθοδολογύα τησ 
ατομικότητασ, ανϊγει την ανϊλυςη των προαναφερόμενων όρων ςε ατομικό 
επύπεδο και ςτη ςυνϋχεια γενικεύει (ςυναθρούζει), αυθαύρετα, ςε 
μακροοικονομικό επύπεδο. Έτςι, το νεοκλαςικό μοντϋλο ςκϋψησ του 
οικονομολόγου τησ τρόικασ, του ΔΝΤ ό τησ Τρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ, για να βϊλω 
και αυτούσ μϋςα, ορύζει την ανταγωνιςτικότητα και τη βελτύωςό τησ ςε ατομικό 
επύπεδο, δηλαδό ςε επύπεδο επιχεύρηςησ. Συνεπώσ, ό,τι βελτιώνει την 
ανταγωνιςτικότητα μιασ επιχεύρηςησ, λόγω τησ ςυνϊθροιςησ, βελτιώνει την 
ανταγωνιςτικότητα τησ οικονομύασ. Αντιλαμβϊνεςτε ότι αυτό εύναι μια 
επικύνδυνη γενύκευςη που αγνοεύ τον ετερογενό χαρακτόρα του 
επιχειρηματικού τομϋα, τη δομό των αγορών και τη θεςμικό ςυγκρότηςη τησ 
εκϊςτοτε εθνικόσ οικονομύασ. 
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Αλλϊ μακϊρι να όταν αυτό μόνο το πρόβλημα. Το μοντϋλο ςκϋψησ του 
νεοκλαςικού οικονομολόγου κρύβει και μια ϊλλη υπόθεςη ςτην ανϊλυςη τησ 
ανταγωνιςτικότητασ, η οπούα ςτερεύται ρεαλιςμού: ότι η κυρύαρχη μορφό 
αγορϊσ εύναι, ό πρϋπει να εύναι, ο τϋλειοσ ανταγωνιςμόσ.  
 
Στον τϋλειο ανταγωνιςμό, η ανταγωνιςτικότητα τησ επιχεύρηςησ προςδιορύζεται 
από την τιμό που εύναι ύςη με το κόςτοσ, το οπούο ιςούται με το κόςτοσ 
εργαςύασ, δηλαδό τον πραγματικό μιςθό και το κόςτοσ κεφαλαύου (τον τόκο). 
Δεν υπϊρχει κϋρδοσ με την οικονομικό ϋννοια του όρου. Ένασ ςοβαρόσ 
νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ, όταν θα ςυζητόςει το ζότημα τησ 
ανταγωνιςτικότητασ, θα αναπτύξει μια ςειρϊ από θϋματα όπωσ: τη ςχϋςη 
ονομαςτικού και πραγματικού μιςθού και τόκου και παραγωγικότητασ, τη 
ςχϋςη μεταξύ παραγωγικότητασ τησ εργαςύασ και του κεφαλαύου και τησ 
ςυςςώρευςησ κεφαλαύου. Συνεπώσ, ςτον προςδιοριςμό τησ 
ανταγωνιςτικότητασ τησ επιχεύρηςησ θα αναδεύξει τη μεταβολό του 
ονομαςτικού μιςθού, του επιτοκύου, τησ παραγωγικότητασ και τησ ςχϋςησ τησ 
τελευταύασ με τη ςυςςώρευςη κεφαλαύου, δηλαδό τισ επιχειρηματικϋσ 
επενδύςεισ.  
 
Λόγω του τρόπου ςκϋψησ του, δεν θα εύναι ςε θϋςη να αναδεύξει το ρόλο τησ 
κερδοφορύασ ςτον προςδιοριςμό τησ τιμόσ, το ρόλο τησ επιχειρηματικότητασ 
ςτην οργϊνωςη του χρόνου κυκλικόσ κύνηςησ του κεφαλαύου, ςτισ επενδύςεισ, 
ςτον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ. Επύςησ, δεν θα 
μπορεύ να ςυςχετύςει τη ςυμπεριφορϊ τησ επιχεύρηςησ με το μακροοικονομικό 
περιβϊλλον και την ϊςκηςη τησ οικονομικόσ πολιτικόσ. Θα μπορούςε να τα κϊνει 
αυτϊ μόνο αν δεν όταν νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ. Αλλϊ αν δεν όταν 
νεοκλαςικόσ οικονομολόγοσ δεν θα επικεντρωνόταν ςτην επιχεύρηςη ωσ βϊςη 
τησ ςυζότηςησ για την ανταγωνιςτικότητα, αλλϊ θα εύχε μια πιο ολιςτικό 
προςϋγγιςη.  
 
Ωςτόςο, η δυςτυχύα των κοινωνιών και των εργαζομϋνων ςόμερα εύναι ότι οι 
νεοκλαςικού οικονομολόγοι που διαμορφώνουν την οικονομικό πολιτικό εύναι 
ημιμαθεύσ. Αγνοώντασ βαςικϊ ζητόματα τησ θεωρύασ τουσ, διαθϋτουν ϋνα 
εγχειριδιακό μοντϋλο ςκϋψησ. Στα νεοκλαςικϊ εγχειρύδια, για λόγουσ 
απλούςτευςησ, η ανϊλυςη τιμόσ-ανταγωνιςτικότητασ και κόςτουσ 
επικεντρώνεται μόνο ςτο κόςτοσ εργαςύασ και ςτον τρόπο λειτουργύασ τησ 
αγορϊσ εργαςύασ. Η αγορϊ του κεφαλαύου δεν λαμβϊνεται υπόψη. Αποτϋλεςμα 
των παραπϊνω εύναι όλη η ςυζότηςη για την ανταγωνιςτικότητα να 
περιορύζεται ςτο κόςτοσ εργαςύασ και κυρύωσ ςτισ μεταβολϋσ του ονομαςτικού 
μιςθού. Η παραγωγικότητα αποςυνδϋεται από τισ επενδύςεισ, τη χρόςη και 
ανϊπτυξη νϋων τεχνολογιών και την επιχειρηματικότητα, και ςυςχετύζεται με 
την ευκαμψύα τησ αγορϊσ εργαςύασ και την κατϊργηςη των ςυλλογικών 
διαπραγματεύςεων. Οι θεςμικϋσ αυτϋσ αλλαγϋσ μπορούν να ϋχουν κϊποιο 
αποτϋλεςμα παραγωγικότητασ, αλλϊ μόνο ςε όρουσ εντατικοπούηςησ τησ 
εργαςύασ και επιμόκυνςησ και ελαςτικοπούηςησ του χρόνου εργαςύασ· γύνεται, 
με ϊλλα λόγια, ςε βϊροσ των εργαζομϋνων. Δεν προκαλούν μόνιμο αποτϋλεςμα 
παραγωγικότητασ, το οπούο προώποθϋτει επενδύςεισ ςτη νϋα τεχνολογύα, την 
ανϊπτυξη νϋων οργανωτικών και παραγωγικών διαδικαςιών και καινοτόμων 
προώόντων και υπηρεςιών.  
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Πρϋπει ςτο ςημεύο αυτό να ςημειώςουμε το εξόσ: Η αντύςτροφη ςχϋςη 
πραγματικού μιςθού και ανταγωνιςτικότητασ ςτο πλαύςιο τησ νεοκλαςικόσ 
θεωρύασ προκύπτει από ϋνα ςύνολο μη ρεαλιςτικών υποθϋςεων για τη ςημερινό 
δομό των καπιταλιςτικών οικονομιών (π.χ. πλόρησ ανταγωνιςμόσ, φθύνουςεσ 
αποδόςεισ κλύμακασ, ςταθερό κεφαλαιακό απόθεμα, αμετϊβλητη τεχνολογύα 
κ.ϊ.). Στην ςημερινό εποχό των ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών εύναι εφικτό 
η ταυτόχρονη αύξηςη ςτον πραγματικό μιςθό, ςτην απαςχόληςη και ςτην 
ανταγωνιςτικότητα, εϊν αυξϊνεται η παραγωγικότητα τησ εργαςύασ. Συνεπώσ η 
αρνητικό ςχϋςη μιςθού-απαςχόληςησ-ανταγωνιςτικότητασ προκύπτει από ϋνα 
μη ρεαλιςτικό, ςτατικό, αναλυτικό πλαύςιο. Σε ϋνα δυναμικό πλαύςιο η ςχϋςη 
μπορεύ να εύναι θετικό, αλλϊ το κλειδύ εύναι η ςυςςώρευςη κεφαλαύου και η 
τεχνολογικό πρόοδοσ.  
 
Επύςησ, η με το να αγνοεύται η αγορϊ κεφαλαύου ταυτύζεται το κόςτοσ 
παραγωγόσ με το κόςτοσ εργαςύασ. Ωςτόςο, ςτη ςημερινό εποχό που οι 
επιχειρόςεισ δανεύζονται για να χρηματοδοτόςουν τρϋχουςεσ και μακροχρόνιεσ 
επενδυτικϋσ επιλογϋσ τουσ, η μεταβολό του τόκου εύναι ςημαντικόσ 
προςδιοριςτικόσ παρϊγοντασ του κόςτουσ παραγωγόσ, τησ βιωςιμότητασ και 
τησ ανταγωνιςτικότητασ μιασ επιχεύρηςησ. Σκεφτεύτε το ακόλουθο απλό μεν 
αλλϊ ενδεικτικό παρϊδειγμα: Μια επιχεύρηςη ϋχει χρϋοσ 100.000 ευρώ και ϋχει 
δανειςτεύ με 10% επιτόκιο. Η επιχεύρηςη πληρώνει 10.000 ευρώ ετηςύωσ ςε 
τόκουσ. Η ύδια επιχεύρηςη απαςχολεύ 10 εργαζομϋνουσ. Η μεύωςη κατϊ 50 ευρώ 
μηνιαύωσ ςτον κϊθε εργαζόμενο θα δημιουργούςε μεύωςη του κόςτουσ εργαςύασ 
κατϊ περύπου 6.000-7.000 ευρώ το χρόνο. Την ύδια μεύωςη θα προκαλούςε και 
μια πτώςη του επιτοκύου ςτο 3%-4%. Γιατύ λοιπόν όλη η ςυζότηςη για την 
ανταγωνιςτικότητα να επικεντρώνεται μόνο ςτο κόςτοσ εργαςύασ; Το 
νομιςματικό κόςτοσ τησ παραγωγόσ εύναι εξύςου ςημαντικό.           
 
Ποιον λοιπόν εξυπηρετεύ η προαναφερόμενη εγχειριδιακό προςϋγγιςη τησ 
ανταγωνιςτικότητασ, τησ βιωςιμότητασ και τησ παραγωγικότητασ 
αποκλειςτικϊ με όρουσ κόςτουσ εργαςύασ και λειτουργύασ τησ αγορϊσ εργαςύασ; 
Θα ϋλεγα ότι εξυπηρετεύ τα ςυμφϋροντα δύο κοινωνικών ομϊδων. Πρώτον, των 
επιχειρηματιών και τραπεζιτών, οι οπούοι απενοχοποιούνται από την όποια 
ευθύνη ϋχουν για τη βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ και τη βιωςιμότητα των 
επιχειρόςεων. Όςο η ςυζότηςη και η οικονομικό πολιτικό επικεντρώνεται ςτην 
αγορϊ εργαςύασ και την αμοιβό των εργαζομϋνων, εκεύνοι απολαμβϊνουν 
υψηλότερη κερδοφορύα αυτοεπιβεβαιώνοντασ την «υψηλό» επιχειρηματικό 
ικανότητϊ τουσ όταν η επιχεύρηςό τουσ εύναι κερδοφόρα. Παρϊλληλα, 
παραγνωρύζουν ότι η κερδοφορύα αυτό εύναι αποτϋλεςμα ανακατανομόσ του 
ειςοδόματοσ, που αποτελεύ μύα μη βιώςιμη ςτρατηγικό για δημιουργύα κϋρδουσ  
και ανταγωνιςτικότητασ.  
 
Η δεύτερη ομϊδα που επωφελεύται εύναι εκεύνων των οικονομολόγων και των 
πολιτικών των οπούων η ημιμϊθεια και η ϊγνοια δοκιμϊζει την ύπαρξη των 
εργαζομϋνων, ςυρρικνώνοντασ ςυνεχώσ το βιοτικό τουσ επύπεδο ςτο όνομα μιασ 
φανταςιακόσ βελτύωςησ τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ οικονομύασ, η οπούα 
ωςτόςο ποτϋ δεν επιτυγχϊνεται. Και αν θυμϊςτε την κανονιςτικό φιλοςοφύα 
τησ νεοκλαςικόσ θεώρηςησ που προανϋφερα, τότε αυτό δημιουργεύ διαρκώσ 
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πύεςη ότι η περαιτϋρω απορρύθμιςη και η περικοπό μιςθών εύναι απαραύτητεσ 
προώποθϋςεισ για τη βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ και την ενύςχυςη τησ 
βιωςιμότητασ των επιχειρόςεων. Η κυριαρχύα τησ νεοκλαςικόσ θεώρηςησ 
περιορύζει κϊθε ςκϋψη για την πιθανότητα η αςκούμενη νεοκλαςικό οικονομικό 
πολιτικό να εύναι λανθαςμϋνη ό τουλϊχιςτον μη αποτελεςματικό.  
 
Στο ςημεύο αυτό ςημειώςτε τη μεύζονα αδυναμύα τησ μεθόδου τησ ςυνϊθροιςησ. 
Οι πολιτικϋσ απορρύθμιςησ, ευελιξύασ και ατομικόσ διαπραγμϊτευςησ ςε 
ςυνδυαςμό με την πολιτικό λιτότητασ μιςθών προκαλούν, ςε μακροοικονομικό 
επύπεδο, εςωτερικό υποτύμηςη. Να το διατυπώςω διαφορετικϊ: προκαλούν 
μεύωςη τησ ζότηςησ, ύφεςη και ανεργύα. Σε επύπεδο επιχειρόςεων, η εςωτερικό 
υποτύμηςη δημιουργεύ πτώςη των πωλόςεων, μεύωςη του τζύρου και των 
κερδών. Παρακολουθούμε το τελευταύο χρονικό διϊςτημα ςτη χώρα μασ τισ 
επιχειρηματικϋσ οργανώςεισ να καταγγϋλλουν ότι η αςκούμενη πολιτικό 
λιτότητασ ϋχει οδηγόςει ςτο πϊγωμα τησ αγορϊσ και του τζύρου τουσ. Την ύδια 
ςτιγμό επιδιώκουν τη μεύωςη του εργαςιακού κόςτουσ ςτη δικό τουσ 
επιχεύρηςη. Εύναι αυτόσ ο οριςμόσ τησ ανορθολογικότητασ του επιχειρηματύα; 
Όχι, εύναι ο ανορθολογιςμόσ τησ καπιταλιςτικόσ οικονομύασ.  
 
Στον καπιταλιςμό ο μεμονωμϋνοσ επιχειρηματύασ επιδιώκει τη μεύωςη των 
μιςθών ςτη δικό του επιχεύρηςη, χωρύσ να επιθυμεύ μεύωςη των πωλόςεων και 
του τζύρου του. Αυτό όμωσ θα ςυμβεύ τελικϊ αν όλοι μαζύ μειώςουν τισ αποδοχϋσ 
των εργαζομϋνων τουσ. Βϋβαια, κϊποιοι που οι πωλόςεισ τουσ δεν θα μειωθούν, 
θα ϋχουν αύξηςη τησ κερδοφορύασ τουσ, την οπούα θα αιτιολογόςουν ωσ 
ςυνϋπεια τησ επιλογόσ τουσ για μεύωςη του κόςτουσ εργαςύασ. Στην 
πραγματικότητα, η κερδοφορύα τουσ θα οφεύλεται ςτο ότι δεν μειώθηκαν οι 
πωλόςεισ τουσ, η ζότηςη για τα προώόντα και τισ υπηρεςύεσ τουσ. Αυτό όμωσ δεν 
οφεύλεται ςτην περικοπό των μιςθών αλλϊ ςτην επιχειρηματικότητϊ τουσ, ςτην 
ποιότητα των προώόντων τουσ, ςτη ςταθερότητα του μεριδύου τουσ ςτην αγορϊ.  
 
Αυτό εύναι το παρϊδοξο τησ ςυνϊθροιςησ, το οπούο μασ οδηγεύ ςε μια 
μακροοικονομικό θεώρηςη τησ ανταγωνιςτικότητασ, τησ βιωςιμότητασ, τησ 
κερδοφορύασ και τησ παραγωγικότητασ των επιχειρόςεων.                    
   
Μια εναλλακτικό, ωσ προσ τη νεοκλαςικό, προςϋγγιςη ορύζει την 
ανταγωνιςτικότητα ωσ «‘την ικανότητα μιασ χώρασ να παρϊγει αγαθϊ και 
υπηρεςύεσ που αντιμετωπύζουν επιτυχώσ τισ απαιτόςεισ των διεθνών αγορών, 
με την ταυτόχρονη δημιουργύα ςχετικϊ υψηλών και διατηρόςιμων ειςοδημϊτων 
των πολιτών τησ και υψηλών επιπϋδων απαςχόληςησ». Στο πλαύςιο τησ 
προςϋγγιςησ αυτόσ, η λειτουργύα του επιχειρηματικού τομϋα, η βιωςιμότητϊ του 
και η αγορϊ εργαςύασ δεν εύναι ο ςτόχοσ αλλϊ το μϋςο τησ οικονομικόσ πολιτικόσ 
για τη δημιουργύα μιασ ανταγωνιςτικόσ οικονομύασ.   
 
Ο οριςμόσ αυτόσ τησ ανταγωνιςτικότητασ θϋτει ςτο επύκεντρο του 
προβληματιςμού τη ςύνδεςη τησ ανταγωνιςτικότητασ με το μοντϋλο ανϊπτυξησ 
και τη δυναμικό που ϋχει ό δεν ϋχει αυτό να δημιουργεύ νϋα προώόντα, πλούτο, 
απαςχόληςη, δικαιότερη διανομό του ειςοδόματοσ και κοινωνικό ευημερύα. Το 
περιεχόμενο τησ ανταγωνιςτικότητασ εύναι τώρα διαφορετικό και προώποθϋτει 
παρεμβϊςεισ ςτο επιχειρηματικό, το τεχνολογικό και το παραγωγικό πρότυπο 
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τησ οικονομύασ. Αυτϋσ οι παρεμβϊςεισ εύναι και οι ουςιαςτικϋσ διαρθρωτικϋσ 
αλλαγϋσ που ϋχει ανϊγκη μια οικονομύα, ώςτε να δημιουργόςει αποτελεςματικό 
και ανταγωνιςτικό μοντϋλο ανϊπτυξησ.     

 
Στο ςημεύο αυτό αξύζει, πιςτεύω, να γύνει αναφορϊ ςτισ ετόςιεσ ϋρευνεσ του 
World Economic Forum για το βαθμό επύτευξησ των βαςικών ςτόχων που 
ςυγκροτούν την αναθεωρημϋνη «Στρατηγικό τησ Λιςαβόνασ» (με επύκεντρο την 
ανταγωνιςτικότητα και την προώθηςη τησ κοινωνύασ τησ γνώςησ). Οι 
παρϊμετροι τησ εμπειρικόσ διερεύνηςησ που διεξϊγει ο παγκόςμιοσ αυτόσ 
οργανιςμόσ ςυνοψύζουν κεντρικούσ ςτόχουσ τησ «Στρατηγικόσ τησ Λιςαβόνασ», 
όπωσ εύναι η ανϊπτυξη τησ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ, η προώθηςη τησ 
καινοτομύασ, η βελτύωςη του επιχειρηματικού περιβϊλλοντοσ, η εφαρμογό 
ενεργητικών πολιτικών για την απαςχόληςη και η ενύςχυςη τησ αειφόρου 
ανϊπτυξησ. Με βϊςη τισ παραμϋτρουσ αυτϋσ, υπολογύζεται ϋνασ γενικόσ δεύκτησ 
τησ «εθνικόσ ανταγωνιςτικότητασ» και τησ οικονομικόσ αποδοτικότητασ για τισ 
χώρεσ τησ ΕΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τισ εκθϋςεισ αυτού του οργανιςμού, η Ελλϊδα 
ςυνεχώσ κατρακυλϊ ςε χαμηλότερεσ θϋςεισ ωσ προσ την ανταγωνιςτικότητϊ 
τησ.   
 
Αυτό ςυμβαύνει παρϊ το γεγονόσ ότι η αςκούμενη οικονομικό πολιτικό τισ 
τελευταύεσ δεκαετύεσ ςτοχεύει ςτο κόςτοσ εργαςύασ και ςτισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ 
ωσ μϋςο βελτύωςησ του επιχειρηματικού κλύματοσ και ωσ κύνητρο περαιτϋρω 
ενύςχυςησ τησ επενδυτικόσ διαδικαςύασ, εγχώριασ και ξϋνησ. Ειδικϊ ςτην εντόσ 
ΟΝΕ εποχό, με την απώλεια τησ ςυναλλαγματικόσ ιςοτιμύασ, η μεύωςη ςτην τιμό 
τησ εργαςύασ και η αλλαγό ςτουσ όρουσ απαςχόληςησ ϋχουν αναδειχθεύ ςε 
κυρύαρχο τρόπο προςαρμογόσ τησ οικονομύασ με τρεισ ειδικότερεσ μορφϋσ: α) τη 
διατόρηςη ςε χαμηλό επύπεδο των αμοιβών, β) την ανϊπτυξη τησ παρϊνομησ 
ευελιξύασ και τησ μαύρησ εργαςύασ και γ) την ανϊπτυξη μορφών νόμιμησ 
ευελιξύασ. 
 
Ωςτόςο, η πτωτικό τϊςη του κόςτουσ εργαςύασ ανϊ μονϊδα προώόντοσ που 
παρατηρεύται ςτην Ελλϊδα κατϊ την τελευταύα εικοςαετύα δεν αποτυπώνεται 
ςτην μεύωςη του επιπϋδου των τιμών και ςτη βελτύωςη του επιπϋδου 
ανταγωνιςτικότητασ τησ ελληνικόσ οικονομύασ. Και αυτό ςυμβαύνει γιατύ οι 
επιχειρόςεισ διευρύνουν τα περιθώρια κϋρδουσ τουσ. Σε παλαιότερη Έκθεςη τησ 
Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (22/1/2006, ςελ. 90) ςημειώνεται ότι «η απώλεια 
ανταγωνιςτικότητασ τησ Ελλϊδασ προϋρχεται από την αύξηςη των περιθωρύων 
κϋρδουσ». Κατϊ ςυνϋπεια, αυτό τη ςτιγμό ςτην ελληνικό οικονομύα 
παρατηρούνται ςυνθόκεσ πληθωριςμού κερδών και όχι μιςθών.  
 
Συνεπώσ, αν και το κόςτοσ εργαςύασ ϋχει μειωθεύ ςημαντικϊ, η διανομό του 
ειςοδόματοσ ϋχει γύνει περιςςότερο ϊνιςη και παρϊ το γεγονόσ ότι ϋχει 
επιχειρηθεύ πληθώρα παρεμβϊςεων ςτην κατεύθυνςη τησ νόμιμησ ευελιξύασ τησ 
αγορϊσ εργαςύασ, δεν υπϊρχει ϋνδειξη βελτύωςησ τησ ανταγωνιςτικότητασ και 
κυρύωσ αύξηςησ τησ απαςχόληςησ. Επιπρόςθετα, ςτο επύπεδο του παραγωγικού 
ςυςτόματοσ και ειδικότερα τησ βιομηχανύασ, η παραγωγικό 
αποτελεςματικότητα ζημιώνεται –ιδιαύτερα ςτουσ κλϊδουσ που προςφϋρουν 
χαμηλότερουσ μιςθούσ– και καταγρϊφεται απώλεια κινότρων για τουσ 
παραγωγούσ προκειμϋνου να αναβαθμύςουν τα παραγωγικϊ τουσ ςυςτόματα.  
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Η εύκολη λύςη τησ ςυμπύεςησ του εργατικού κόςτουσ μακροχρόνια εύναι 
επιζόμια, καθώσ οι επιχειρόςεισ δεν επενδύουν ςε ανθρώπινο κεφϊλαιο, ςτο 
μϊρκετινγκ, ςε νϋεσ μεθόδουσ οργϊνωςησ και διούκηςησ, ςτην ϋρευνα και την 
ανϊπτυξη. Έτςι δημιουργεύται ϋνασ φαύλοσ κύκλοσ χαμηλών μιςθών, χαμηλόσ 
παραγωγικότητασ και μικρόσ επενδυτικόσ δραςτηριότητασ, που οδηγεύ ςε 
μεύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ και αύξηςη τησ ανεργύασ. 
 
Η προσ τα κϊτω ςυμπύεςη των μιςθών, η αδυναμύα ουςιαςτικόσ αύξηςησ νϋων 
θϋςεων πλόρουσ απαςχόληςησ και η επιδεύνωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ 
αναδεικνύουν ότι η φιλοςοφύα τησ αςκούμενησ πολιτικόσ και η ςτρατηγικό 
υλοπούηςό τησ δεν υπόρξε επιτυχημϋνη,  καθώσ επύςησ ότι η μειωμϋνη 
διαρθρωτικό ανταγωνιςτικότητα του μοντϋλου παραγωγόσ τησ Ελλϊδασ και του 
επιχειρηματικού τομϋα τησ οικονομύασ παραμϋνει ϋνα από τα μεγϊλα 
αναπτυξιακϊ προβλόματϊ μασ.   
 
Η πολιτικό του Μνημονύου αναπαρϊγει τον εγκλωβιςμό τησ αςκούμενησ 
οικονομικόσ πολιτικόσ ςε λανθαςμϋνα θεωρητικϊ ςχόματα και οδηγεύ ςτη 
ςυςχϋτιςη τησ ανταγωνιςτικότητασ με θϋματα τιμών και κόςτουσ παραγωγόσ –
κυρύωσ του κόςτουσ εργαςύασ– και όχι με επενδύςεισ ςε ανθρώπινο κεφϊλαιο, 
ςτο μϊρκετινγκ, ςε νϋεσ μεθόδουσ οργϊνωςησ και διούκηςησ, ςτην ϋρευνα και 
την ανϊπτυξη, ςτη δομό του παραγωγικού ςυςτόματοσ, ςτον τεχνολογικό 
μεταςχηματιςμό τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ με την αύξηςη τησ 
παραγωγικότητασ.  
 
Ολοκληρώνοντασ, η γενικό γνώςη των οικονομικών που οφεύλετε να γνωρύζετε 
εύναι ότι δεν μπορεύτε να ϋχετε γενικό γνώςη και ότι μπορεύτε να ϋχετε, ό όδη 
ϋχετε, ςυγκεκριμϋνη γνώςη, η οπούα εμπεριϋχει ςυγκεκριμϋνη πολιτικό 
ιδεολογύα, εκφρϊζει ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ αξύεσ και η εφαρμογό τησ 
εξυπηρετεύ ςυγκεκριμϋνα οικονομικϊ ςυμφϋροντα. Στο αυτό το πλαύςιο, εγώ θα 
ϊλλαζα τισ τρεισ πρώτεσ λϋξεισ ςτον τύτλο από «Γενικό οικονομικό γνώςη» ςε 
«Ποια οικονομικό γνώςη;» και θα ϊφηνα τον υπόλοιπο τύτλο ωσ ϋχει.                
 
 


