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ΑΡΘΡΟ

της Αικατ. Ζαφείρη - Καμπίτση
Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ
τέως Προέδρου Δ.Σ. Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ: Η Ανεργία και οι διαβρωτικές της συνέπειες

Ι. Εισαγωγικά

Η κοινωνική πολιτική των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, στηρίζεται

στην κοινωνική ασφάλιση και στην κοινωνική πρόνοια. Την 17η Νοεμβρίου

1881 ο Κάιζερ Γουλιέλμος Α΄ ανακοίνωσε το αυτοκρατορικό διάγγελμα, έργο

του καγκελάριου Bismarck, σύμφωνα με το οποίο το Κράτος, είναι υπεύθυνο

όχι μόνο για τις πράξεις του, αλλά και για τις παραλείψεις του και ότι, πρέπει

να μεριμνά, για την ευημερία όλων των πολιτών και ιδίως, των αδυνάτων και

απόρων.

Τον Νοέμβριο 1942 δημοσιεύτηκε στη Μ. Βρετανία το σχέδιο

“Beveridge” το οποίο, όρισε ως υποχρεώσεις του Κράτους, την εξασφάλιση

σε κάθε άτομο, ενός ελαχίστου ορίου αγαθών, υπηρεσιών και ευκαιριών,

ούτως ώστε, οι δημιουργικές του ικανότητες, να μην παραλύουν από τον

φόβο της ανάγκης και οι πόροι του έθνους, να μην σπαταλώνται, εξ’ αιτίας της

κακής υγείας, της πλημμελούς διατροφής και στεγάσεως και των διαβρωτικών

συνεπειών της ανεργίας.

Στους δύο αυτούς πυλώνες, στηρίχτηκε το άρθρο 22 του Συντάγματος

της Ελλάδας του 1975 το οποίο ορίζει τα εξής:

«…...Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που

μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης, όλων των πολιτών και

για την ηθική και υλική εξύψωση, του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού

πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο, ή άλλη διάκριση,

έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας….».
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Ενώ στην παρ.5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Το Κράτος μεριμνά, για την
κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων όπως νόμος ορίζει».

Στα ευνομούμενα Κράτη, το αγαθό της εργασίας και κατά συνέπεια, της

κοινωνικής ασφάλισης, τίθεται υπό την προστασία του Κράτους, γιατί η

εργασία είναι απαραίτητη, για την επιβίωση και τον πολιτισμό.

Το αντίθετο της εργασίας είναι η ανεργία. Ανεργία - σύμφωνα με τον

ορισμό – είναι η κατάσταση ενός ατόμου, το οποίο ενώ είναι ικανό, πρόθυμο

και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία.

Ο Ησίοδος στο έργο «Έργα και Ημέραι» γράφει «έργον δ’ ουδέν
όνειδος, ανεργίη δε τ’ όνειδος».

Η δε χριστιανική θρησκεία αναφέρει «ο μη εργαζόμενος μηδέ
εσθιέτω». Τόση σημασία από αρχαιοτάτων χρόνων δίδεται στην εργασία.

Στο εργατικό δυναμικό, ανήκουν όσοι έχουν εργασία

(απασχολούμενοι) και εκείνοι που δεν απασχολούνται (άνεργοι), αλλά

έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να εργασθούν.

ΙΙ. Είδη Ανεργίας

Η ανεργία διακρίνεται στα εξής είδη:

- Χρόνια Ανεργία η οποία οφείλεται, σε δεδομένη διάρθρωση της

συγκεκριμένης εθνικής οικονομίας, στην οποία ένα ποσοστό της διαθέσιμης

εργατικής δύναμης, παραμένει αχρησιμοποίητο, κατά τρόπο περισσότερο ή

λιγότερο μόνιμο.

- Παροδική Ανεργία οφείλεται σε αίτια μεταβατικά, από τα οποία

προσδιορίζεται η διακύμανση της ζήτησης εργασίας.

- Εποχιακή Ανεργία οφείλεται σε αίτια που επηρεάζουν την αγορά

εργασίας ορισμένες εποχές του έτους, οπότε διακόπτεται ή περιστέλλεται, η

παραγωγική δραστηριότητα ορισμένων κλάδων.
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- Δομική Ανεργία οφείλεται στην αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και

ζήτησης, καθώς κάποιοι κλάδοι ή γεωγραφικές περιοχές, έχουν αυξανόμενη

ζήτηση και κάποιοι άλλοι πτωτική.

- Κυκλική Ανεργία οφείλεται στις οικονομικές διακυμάνσεις που

ακολουθούν κάθε κρίση. Η ανοδική πορεία του οικονομικού κύκλου, σταματά

απότομα, όταν ξεσπάσει η κρίση και αρχίζει η καθοδική πορεία του

οικονομικού κύκλου, την περίοδο της ύφεσης, κατά την οποία σημειώνεται

χαλάρωση του ρυθμού της οικονομίας.

Κατά την περίοδο αυτή, δεν παρατηρείται ζήτηση προϊόντων, οι δε

επιχειρήσεις μειώνουν την παραγωγή και απολύουν εργαζόμενους, στην

καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη κλείνουν οι επιχειρήσεις και απολύεται το

σύνολο του προσωπικού.

Πέρα από τα είδη αυτά, η ανεργία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα

με κοινωνικά, δημογραφικά, εκπαιδευτικά ή ηλικιακά χαρακτηριστικά. Έτσι

έχουμε τη γυναικεία ανεργία, την ανεργία αποφοίτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και τη

νεανική ανεργία.

ΙΙΙ. Αίτια της Ανεργίας

Τα αίτια της ανεργίας είναι βασικά:

α. Οικονομικά. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε και τα κοινωνικά

αίτια, τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση της ανεργίας.

Σήμερα βιώνουμε σε ευρωπαϊκό, και όχι μόνο πεδίο, τη μεγαλύτερη

οικονομική κρίση, μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η χώρα μας, χωρίς να

ευθύνεται ουσιαστικά για την κρίση, βρίσκεται σε μία τραγική οικονομική

κατάσταση, λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων, τα οποία είχαν

δημιουργηθεί επί σειρά ετών και η επίλυσή τους ήταν δύσκολη και επίπονη

και συνεχώς ανεβάλετο.

Δυστυχώς η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί χαίνουσες πληγές στους

εργαζόμενους, γιατί στο βωμό του άκρατου υλισμού και ωφελιμισμού, το

κεφάλαιο διεθνές και εγχώριο, πολλές φορές δημιουργεί πλασματικά
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προβλήματα, για να απαλλαγεί από έναν αριθμό εργαζομένων, τους οποίους

θεωρεί «άχθος αρούρης».
Αποφεύγουν τις επενδύσεις για δημιουργία θέσεων εργασίας, ή

μεταφέρουν την έδρα της επιχείρησης, σε χώρες με πιο πρόσφορο οικονομικό

περιβάλλον με μοναδικό στόχο το κέρδος.

Πέραν αυτών η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε μετά τη

μεταπολίτευση, δεν δημιούργησε πρόσφορο το έδαφος :

- Για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας.

- Για την προσέλκυση νέων Ελλήνων επιστημόνων με υψηλή κατάρτιση και

εμπειρία σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

- Για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

- Για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Απεναντίας ο κάθε υπουργός εθνικής παιδείας, χωρίς να λαμβάνει

υπόψη, τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, ούτε τις

απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, συνέβαλε στην αλόγιστη ίδρυση

τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ σ’ όλη τη χώρα, με ειδικότητες για τις οποίες δεν υπήρχε

προοπτική απασχόλησης των αποφοίτων, δημιουργώντας στρατιές ανέργων

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με μόνο όφελος το κομματικό συμφέρον.

β. Τα κοινωνικά αίτια είναι ότι, οι γυναίκες εδώ και 10ετίες διέρρηξαν τη

γνωστή παραδοσιακή σχέση, με την οικογένεια και ζητούν εργασία, αφ’ ενός

για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους ως και των πνευματικών εφοδίων

που απέκτησαν, αφ’ ετέρου για να συμβάλλουν, στον οικογενειακό

προϋπολογισμό, που όλο αυξάνεται το σκέλος των εξόδων, ενώ υποχωρεί

θεαματικά το σημαντικό σκέλος των εσόδων.

IV. Θεσμική Προστασία της ανεργίας

Την Πολιτεία την απασχόλησε αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο,

το θέμα της ανεργίας η οποία ταλάνιζε την κοινωνία. Με τον α.ν. 118/45

συστήθηκε το Ταμείο Ανεργίας με μοναδικό κλάδο ασφάλισης, τον κλάδο

ανεργίας. Το Ταμείο αυτό συγχωνεύτηκε στο ΙΚΑ με τον α.ν. 1846/51 (άρ.5)

και λειτούργησε ως αυτοτελής κλάδος για μία τριετία. Στη συνέχεια ο κλάδος
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αυτός, αποτέλεσε βασικό τομέα δραστηριότητας του Οργανισμού

Απασχόλησης και Ασφάλισης Ανεργίας (Ο.Α.Α.Α.) ο οποίος συστήθηκε με το

ν.δ. 2961/54 κα στη συνέχεια μετονομάστηκε σε ΟΑΕΔ με το ν.δ 212/69. Ο

ΟΑΕΔ είναι το βασικό όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής πολιτικής, για την

απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις, προσαρμογής της

προσφοράς εργασίας, προς τις απαιτήσεις της ζήτησης.

Οι εισφορές του ΟΑΕΔ όπως του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας

συνεισπράττονται με τις εισφορές του ΙΚΑ και αποδίδονται στους ως άνω

Οργανισμούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3863/10, προβλέπεται ανακατανομή

εισφορών μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας.

Συγκεκριμένα μειώνονται από 1/1/2011 κατά 10% για το έτος 2012 κατά 20%

και 30% για τα επόμενα έτη.

Ήδη συζητείται για απονομή επιδομάτων ανεργίας με εισοδηματικά

κριτήρια. Η πρακτική αυτή είναι άκρως αντιασφαλιστική γιατί τα επιδόματα

είναι εισφορές των εργαζομένων.

V. Αποτελέσματα Εφαρμογής Μνημονίου

Την 6/5/2010 στο ΦΕΚ 65 Τ.Α δημοσιεύθηκε ο Ν. 3845/10 «Μέτρα για

την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας, από τα

κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» το

περιβόητο πλέον «Μνημόνιο».
Ο νόμος αυτός αποτελείται από μία δέσμη πολιτικών και δράσεων από

την υλοποίηση των οποίων εξαρτάται, η εκταμίευση των δόσεων του δανείου,

ύψους 110 δις ευρώ από τον μηχανισμό στήριξης.

Από τα πρώτα μέτρα έχουμε:

- Μείωση των μισθών των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και περικοπή

του 13ου και 14ου μισθού.

- Μείωση των συντάξεων και περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης.

- Ανατροπή στο ασφαλιστικό σύστημα, κύριας και επικουρικής σύνταξης.

- Αλλαγή στην αγορά εργασίας και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
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Στο ασφαλιστικό, αλλοιώνεται ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας του

συστήματος, αφού το Κράτος εγγυάται μόνο τη βασική προνοιακή σύνταξη.

Στο εργασιακό, η ανεργία από 9,3% τον Σεπτέμβριο 2009 εκτινάχθηκε στο

14.8% το Μάρτιο 2011.

- Οι υπερωριακές αποδοχές των εργαζομένων μειώνονται κατά 20%.

- Οι αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης μειώνονται κατά 50%.

- Καθιερώνονται μισθοί πείνας, κάτω από το κατώτατο όριο της Εθνικής

Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους νέους.

- Παρατηρείται μείωση του κόστους εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα κατά

10%.

Με τα μέτρα αυτά ο κοινωνικός ιστός, αποσυντίθεται, γιατί οι πολιτικές

αυτές, οδηγούν σε βαθειά ύφεση (-4,5%) με συνέπεια, ο πολίτης να

αντιμετωπίζει το φάσμα της ακρίβειας, του πληθωρισμού της ανεργίας και της

φτώχειας.

VΙ. Οι Συνέπειες της Ανεργίας.

Σύμφωνα με έρευνες, η ανεργία δημιουργεί κατάθλιψη, αγχωτικές

διαταραχές, ακόμη και πρόωρο θάνατο. Η ανεργία δημιουργεί πρόβλημα

επιβίωσης και ικανοποίησης βασικών αναγκών, τροφής, ενδυμασίας και

κατοικίας.

Με την ανεργία δεν ικανοποιείται η έμφυτη τάση, για δημιουργία και

ολοκλήρωση της προσωπικότητας, δημιουργώντας αισθήματα μειονεξίας του

ανέργου, ως και μελών της οικογένειάς του.

Το άγχος και ο φόβος δημιουργούν ψυχικές διαταραχές, και τα άτομα

αυτά, οδηγούνται κατά μεγάλο ποσοστό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, με

άμεση συνέπεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίησή τους.

Το αδιέξοδο και η απελπισία της ανεργίας, σπρώχνει στο θάνατο

ορισμένα άτομα, τα οποία δεν έχουν τις ψυχικές αντοχές, να αντιμετωπίσουν

το φάσμα της ανεργίας, ή την απόλυση από την εργασία, λόγω του

στραγγαλισμού που υφίσταται η αγορά, εξ’ αφορμής του μνημονίου.

Η ανεργία ωθεί πολλούς, που έχουν τυπικά προσόντα και αδυνατούν

να βρουν εργασία, σχετική με το γνωστικό τους αντικείμενο, σ’ άλλα
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επαγγέλματα για βιοποριστικούς λόγους, με χαμηλές απολαβές, χάνοντας την

ευκαιρία να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν, τις γνώσεις και ιδέες τις οποίες

απέκτησαν, φοιτώντας στα ανώτερα και ανώτατα πνευματικά ιδρύματα.

Η απογοήτευση είναι το επιστέγασμα της εφαρμογής – σ’ ένα χρόνο –

του μνημονίου. Απογοήτευση σ’ όλους τους τομείς. Δυστυχώς οι θυσίες του

κοινωνικού συνόλου θα πάνε χαμένες, γιατί τα όποια οφέλη από τις

περικοπές μισθών και συντάξεων, πηγαίνουν στον «Λεβιάθαν» το τέρας του

δημόσιου τομέα.

Εκτός αυτού, το υψηλό ποσοστό ανεργίας, ανατρέπει τη σχέση

ασφαλισμένων / συνταξιούχων και την καθιστά προβληματική. Επίσης, στερεί

από τους ασφαλιστικούς φορείς, το ζείδωρο ποσό της ασφαλιστικής

εισφοράς, βασική προϋπόθεση και κανόνα, για να καταβάλλουν τις συντάξεις,

που οσημέραι αυξάνονται λόγω του αριθμού των συνταξιούχων.

Εκτός από τις οικονομικές συνέπειες, η ανεργία δημιουργεί και

κοινωνικές. Υφίσταται πλέον χάσμα εργαζομένων και ανέργων με

αντικοινωνικά φαινόμενα, όπως βία και εγκληματικότητα.

Δημιουργούνται περιθωριακές ομάδες, οι οποίες απεργάζονται τη

συνοχή του κοινωνικού ιστού. Ο θεσμός της οικογένειας υφίσταται κρίση με

συνέπεια την υπογεννητικότητα.

Τέλος, πολλοί άνεργοι μεταναστεύουν στερώντας τη χώρα, ενός

αυριανού πνευματικού κεφαλαίου.

VΙΙ. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

- Οι άνεργοι όσοι δικαιούνται επιδόματος ανεργίας, να απασχοληθούν

ως βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο τομέα. Το εν λόγω επίδομα να

ορολογείται ως επίδομα απασχόλησης.

- Να λειτουργήσει το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής που συστήθηκε με το

Ν. 3631/08. Δεν επιτρέπεται το νομοθετικό έργο μιας Κυβέρνησης να

απαξιώνεται από την επόμενη θεσπίζοντας νέες διατάξεις για το ίδιο θέμα.

- Μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων για να

διατηρηθούν θέσεις εργασίας.
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- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να μειωθεί το

μισθολογικό κόστος και να διατηρηθούν θέσεις εργασίας.

- Καταπολέμηση πάση θυσία της αδήλωτης εργασίας και της

παραοικονομίας.

- Κατάρτιση και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να

μην υφίσταται χάσμα δεξιοτήτων.


