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Ταπαιδία...
παίζει
ε ν ο χ λ ο ύ μ α ι , όπως κι ε
σείς υποθέτω, όταν σοβα
ρά, δύσκολα θέματα κατα
ντούν αντικείμενο ελαφρών 
επικοινωνιακών ηαιγνίων. 
Όσοι ασχολούνται εις βάθος 
με την ελληνική οικονομία 
και το μέλλον της γνωρίζουν 
καλά ότι χωρίς αυξημένες 
ξένες επενδύσεις οι προο
πτικές της είναι πενιχρές. 
Εννοώ βέβαια παραγωγικές 
επενδύσεις και όχι το περιο- 
δεύον «κεκαυμένο» κεφά
λαιο. Για χρόνια οι επενδύ
σεις αυτές είναι περιορισμέ
νες και σχεδόν στάσιμες, 
θυμάστε την κουστωδία επι
σήμων και μανδαρίνων πριν 
από λίγα χρόνια όταν παιανί
ζοντας πήγαιναν στη Ν. Υόρ- 
κη για να προκαλέσουν το 
ενδιαφέρον για επενδύσεις; 
Προχθές ανακοινώθηκε πά
λι νέα εκστρατεία για προ
σέλκυση ξένων επενδύσεων 
με όχημα το 2004, και με 
πρωτοβουλία του Ελληνικού 
Κέντρου Επενδύσεων, διότι 
έτσι, λέει, έγινε και στην πε
ρίπτωση των Ολυμπιακών 
του Σίνδεϊ. Βρήκαμε λοιπόν 
τώρα την εύκολη λύση της 
αθηναϊκής Business Club 
και κάποιας ιστοσελίδας για 
να ενημερώνονται οι ξένοι 
επενδυτές για τις ευκαιρίες 
στην Ελλάδα ... Και οι επεν
δύσεις θα τρέξουν.
Πόση ελαφρότητα για ένα 
τόσο δύσκολο πρόβλημα! 
Όσο καθυστερούμε στην 
πραγματική εξυγίανση της 
οικονομίας μας, τον εκσυγ
χρονισμό των θεσμών που 
την περιβάλλουν και την ορί
ζουν, όσο η κεντρική διοίκη
ση είναι καθυστερημένη, ή 
οι όροι συναλλαγής μας εί
ναι ασαφείς, με χιλιες-δυό 
αγκυλώσεις και δυσλειτουρ
γίες πώς θα αυξηθούν οι ε
πενδύσεις; Με αφορισμούς, 
δημόσιες σχέσεις, ή αφε
λείς εξαγγελίες; Εκτός εάν 
οι προχθεσινές ξαφνικές αλ
λαγές σ' ορισμένες διοική
σεις τραπεζών αποδεικνύ- 
ουν πόσο σταθερά ισχυρή 
είναι η οικονομία μας και οι 
θεσμοίτηςϋ 1 ■ ι 1

Ιδιωτικός τομέας: Μείωση 
αποδοχών στη 12ετία <%>

Εξέλιξη μέσου πραγματικού μισθού 2 4 
και κατώτατων αποδοχών κατά 
την τελευταία
δωδεκαετία 1,53
(1990-2001)

Σωρευτική Μέση ετήσια
αύξηση αύξηση
(1990-2001) (1990-2001)

1 - 6 ,75% 1 - 0 ,56% 1

Αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων στην Ε.Ε.
ως ποσοστό επί του ΑΕΠ (2000)

Βέλνιο 11.5%  !
. 17,4%

Βρετανία
[>16,5%

Πηγή: European Economy

Οι φτωχότεροι στην Ε.Ε.
Απόκλιση αντί για σύγκλιση με την Ευρώπη στις αμοιβές
Οι... φτωχοί συγγενείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όσον αφορά το επίπεδο των μισθών) είναι οι Έλληνες 
εργαζόμενοι. Αύριο αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων 
(έμποροι, επαγγελματοβιοτέχνες) για τη σύναψη της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Γεωργάκης

Τ α εργατικά συνδικάτα τον ί
ζουν ότι πρέπει να υπάρξει 
πραγματικά σύγκλιση των α

μοιβών των εργαζομένων στην Ευ
ρωπαϊκά Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευ
ρωπαϊκά? Στατιστικά? Υπηρεσίας 
αλλά και των εργατικών συνδικά
των:
• Ο Έλληνας εργαζόμενος στη βιο-

ΣΥΛΑΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.
Τι διεκδικεί η ΓΣΕΕ στις 
διαπραγματεύσεις που 
αρχίζουν αύριο

μηχανία λαμβάνει κατά μέσον όρο 
το ένα τρίτο μόλις από τον μισθό του 
Δανού εργαζομένου, που είναι ο υ
ψηλότερα αμειβόμενος στην Ευρο)- 
παϊκά Ένωση (για σύγκριση ονο
μαστικών αποδοχών χωρίς εφαρ- 
μογά στο κόστος ζωάς).
•  Στην τελευταία θέση ανάμεσα 
στις χώρες της Ευρωπαϊκά? Ένω
σης κατατάσσονται τα ελληνικά με
σαία στελέχη επιχειράσεων (σύ-

. γκριση καθαρών αποδοχών).
•  Οι αποδοχές των εργαζομένων 
στις τράπεζες (εκφρασμένες σε Μο
νάδες Αγοραστικά? Δύναμης) υστε
ρούν τουλάχιστον κατά 25%-30% α
πό τον μέσο όρο των αμοιβών των 
τραπεζοϋπαλλάλων στο σύνολο των 
χωρών της Ε.Ε.
•  Οι μισθοί των δημοσίων υπάλ- 

5 ' ληλωΥ στηΥ Ελλάδα είναι ‘κατά 60%'

χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους 
της Ε.Ε., ενώ η αγοραστικά τους δύ
ναμη είναι 40% χαμηλότερη.

Στο οικονομικό σκέλος της νέας 
σύμβασης η Συνομοσπονδία θα ζη- 
τάσει:
• Προστασία του πραγματικού ει- 
σοδάματος από τον πληθωρισμό με 
προκαταβολά εφάπαξ από 1.1.2002 
του μέσου ποσοστού της προβλε- 
πόμενης αύξησης του δείκτη τιμών 
καταναλωτή για το έτος 2002 και 
βελτίωσά του ώστε να καλύπτονται 
απώλειες του παρελθόντος, για να 
οδηγηθούμε σταδιακά στην πραγ
ματικά σύγκλιση μισθών στην Ευ
ρωζώνη.
•  Πρόβλεψη ράτρας διόρθωσης για 
ενδεχόμενη απόκλιση προς τα άνω 
του μέσου πληθωρισμού του 2002 
με καταβολά του ποσοστού της δια
φοράς από την 1.1.2003.
• Καταβολά ως δραχμικό (σε ευρώ) 
ποσό με αναδρομ ικά  ισχύ από 
1.1.2001 έως 31.12.2001 του ποσο
στού που αποτελεί την υπέρβαση 
του επίσημου τιμαρίθμου Δεκεμ
βρίου 1999 με Δεκέμβριο 2000 επί 
των αποδοχών της 31.12.2000. Α
κολούθως, συνυπολογισμό αυτού 
του ποσοστού της υπέρβασης στα 
κατώτατα όρια μισθών και ημερο
μισθίων του 2001 ώστε το ποσοστό 
αυτό να έχει συμπεριληφθεί στη βά
ση εκκίνησης των αυξάσεων των κα
τώτατων αποδοχών του 2002.
• Συμμέτοχά στο οικονομικό απο
τέλεσμα από την αύξηση του ακα
θάριστου εγχωρίου προϊόντος στην 
οποία η σύμβολά των εργαζομένων 
είναι αναμφισβάτητη με την κατα
βολά συμπληρωματικού διορθωτι
κού ποσού. 1

Μειώνονται
συνεχώς
τα κατώτατα όρια

Σ Τ ΙΣ  Δ ΙΑ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε ΙΣ  για τη νέα
Εθνική Γενική Σύμβαση Εργασίας, η οποία 
μεταξύ άλλων θα καθορίσει και το ποσοστό 
αύξησης στα κατώτατα ημερομίσθια και 
τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας, η ΓΣΕΕ θα παρατηρήσει ότι οι 
απώλειες της αγοραστικής δύναμης των 
κατώτατων μισθών και ημερομισθίων 
παραμένουν σημαντικές και θα σημειώσει 
ότι κατά την περίοδο 1990-2001 οι 
κατώτατοι πραγματικοί μισθοί και τα 
ημερομίσθια μειώνονται κατά 0,56% 
ετησίως και η συνολική μείωση ανέρχεται 
σε 6,75%.
Επίσης η ΓΣΕΕ θα διεκδικήσει την 
εξίσωση του ποσοστού των τριετιών 
μεταξύ εργατών και υπαλλήλων, αύξηση 
των τριετιών, εξίσωση της αποζημίωσης 
καταγγελίας της σύμβασης των 
εργατοτεχνιτών με εκείνη των 
υπαλλήλων, μείωση του χρόνου εργασίας 
(35ωρο χωρίς μείωση αποδοχών) κ.ά. 
Μεταξύ των θεσμικών αιτημάτων της 
ΓΣΕΕ είναι η αναπροσαρμογή του 
επιδόματος κανονικής άδειας ούτως 
ώστε να καλύπτει το σύνολο των ημερών 
αδείας όταν αυτές υπερβαίνουν το 1 /2 ί 
του μήνα, η αύξηση του ποσοστού 
επιπλέον αμοιβής όσων εργάζονται τ/ζ 
αργίες στο 100% κ.ά.


