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ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η εργασία, είχε με τη μορφή της μτσθωτής εργασίας, που
δτακτνείτατ μέσω της αγοράς εργασίας είτε με τη μορφή της μη 
μτσθωτής απασχόλησης όπως η εργασία γτα την ανατροφή των 
πατδτών ή κοτνωντκές δραστηρτότητες ή άλλες ζωττκής σημασίας 
κοτνωντκές εργασίες αποτελεί κοτνωντκό γεγονός κεντρτκής 
σημασίας. Τόσο σε μακρο-κοτνωντκό επίπεδο όσο κατ σε μτκρο- 
κοτνωντκό επίπεδο ή σε ατομτκό επίπεδο ο τρόπος που οργα- 
νώνετατ, κατανέμετατ, πραγματοποτείτατ κατ ανταμοίβετατ (όταν 
ανταμοίβετατ) η κοτνωντκά αναγκαία εργασία έχετ βαθτές επτπτώ- 
σετς σε όλα τα επίπεδα.
Η αποφαστσττκή σημασία του καθεστώτος οργάνωσης της
απασχόλησης του ανθρώπτνου κεφαλαίου φωτίζετατ δραματτκά απο 
ττς κρίσετς που συχνά εμφανίζοντατ.
Η μη επένδυση στο ανθρώπτνο κατ κοτνωντκό κεφάλατο ή οτ 
ανορθολογτκές επενδύσετς, η μη αξτοποίηση των ανθρώπτνων πόρων 
(η ανεργία είνατ η πτο έκδηλη μορφή αλλά κατ η ανανΐτστοτχία 
μεταξή θέσεων κατ των προσόντων των εργαζομένων που ττς 
κατέχουν), η ανορθρολογτκή δτάρθρωση του συστήματος απασχόλησης 
κατ ανταμοτβής οδηγεί σε σπατάλη ανθρώπτνου κεφαλαίου, 
πολύττμου γτα κάθε κοτνωνία.
Γτα το άτομο ή γτα την οτκογένετα βέβατα η στέρηση ευκατρτών 
απασχόλησης ή απασχόλησης ανάλογης των προσόντων συνεπάγετατ τη 
στέρηση της τκανότητας συμμετοχής στην κοτνωντκή ζωή. Ακυρώνετ 
την κοτνωντκότητα ως στοτχείο της συγκρότησης της 
προσωπτκότητας. Κάνετ αδύνατη την τκανοποίηση των αναγκών που 
σήμερα τκανοποτούντατ μέσω των αγορών εμπορευμάτων κατ 
υπηρεστών. Οδηγεί στην αμφτσβήτηση της κοτνωντκής του 
τσοττμίας, της τκανότητας αυχοκαθορτσμού, κατ αυτοπραγμάτωσης. 
Οδηγεί σε αυτοκαταστροφτκές τάσετς ή σε βίατη αμφτσβήτηση όσων 
θεωρούντατ υπεύθυνοτ γτα τη στέρηση αυτή. Βία που κατά κανόνα 
τυφλή δεν δτακρίνετ αττίες κατ ενόχους, αδυνατεί να αναζητήσετ 
προοπττκή. Η οτκογένετα κατ οτ μτκρές κοτνωντκές ομάδες φέρουν 
το βάρος της κρίσης αυτής χωρίς να έχουν πλέον πολλές 
δυνατότητες γτα την πρόληψη ή τη δημτουργτκή επίλυση της 
κρίσης.
Η βτομηχαντκή επανάσταση άλλαζε εκ θεμελίων ττς ανάγκες αλλά 
κατ τον τρόπο τκανοποίησης τους. Εκανε τη μορφή της μτσθωτής 
εργασίας κατ την αγορά εργασίας κεντρτκούς θεσμούς. Επτνόησε το 
εργοστάστο, μετέβαλε το δτεθνή καταμερτσμό εργασίας αλλά κατ 
τον καταμερτσμό εργασίας μεταξύ άνδρα κατ γυναίκας αλλά κατ 
μεταξύ των γενεών. Αλλαξε ρτζτκά το ρόλο της πόλης κατ της 
υπαίθρου στον καταμερτσμό εργασίας.
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Το σύστημα των οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών ρυθμίσεων 
που δημιουργήθηκαν ως απάντηση σττς βαθειές μεταβολές που 
προκάλεσε η βιομηχανική επανάσταση βρίσκετατ υπό πίεση. Ζούμε 
σε μτά εποχή προκλήσεων που αμφισβητούνται πολλά που ακόμα 
θεωρούντατ αυτονόητα.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διεθνοποίηση των αγορών
Οι αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας διεθνοποιούνται όλο 
και περισσότερο. Οι παραγωγοί παράγουν για τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες της ζήτησης όχι ενός τόπου ή μιάς χώρας αλλά του 
κόσμου ολόκληρου. Οι καταναλωτές επιλέγουν μεταξύ προϊόντων απο 
πολλές χώρες του κόσμου, ενώ συχνά το προϊόν συντίθεται από 
εργασίες εργαζομένων από άλλες χώρες. Τα σύνορα μεταξύ των 
χωρών πέφτουν. Οι αποστάσεις γεφυρώνονται με τα σύγχρονα μέσα 
μεταφορών και επικοινωνίας. Το κόστος της μη συμμετοχής στις 
διεθνείς αγορές και στο διεθνή ανταγωνισμό είναι πολλαπλάσια 
βαρύτερο από τις συνέπειες του ανοίγματος των χωρών και των 
οικονομικών δραστηριοτήτων στον ανταγωνισμό. Μιά σημαντική 
* συνέπεια της διεθνοποίησης των αγορών είναι συχνά - όχι - πάντα 
η de facto κατάργηση δημόσιων μονοπωλίων. Η διατήρηση δημόσιων 
μονοπωλίων δεν είναι πλέον εφικτή σε αρκετούς τομείς. Η λογική 
του ανταγωνισμού διεισδύει σε όλο και περισσότερες οικονομικές 
περιοχές. Ιδιωτικοποίηση, απορύθμιση, διεθνοποίηση, είναι 
μερικές αναπόφευκτες μορφές του. Το σύστημα απασχόλησης και η 
οργάνωση της κοινωνικά αναγκαίας εργασίας αντιμετωπίζουν 
σημαντικές προκλήσεις από την εξέλιξη αυτή.

Μείωση της βιομηχανικής απασχόλησης. Αύξηση απασχόλησης στις 
υπηρεσίες.
Μιά δεύτερη σημαντική πρόκληση προέρχεται από τη μείωση της 
απασχόλησης σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Μετά το 1970 
παρατηρείται σχεδόν σ ’όλες τις αναπτυγμένες χώρες σημαντική 
μείωση στον τομέα αυτό. Μείωση που θυμίζει τη συρρίκνωση της 
αγροτικής απασχόλησης με την πρόοδο της βιομηχανικής
επανάστασης. Νέες θέσεις δημιουργούνται κύρια στις υπηρεσίες. 
Το επίπεδο δεξιοτήτων των νέων θέσεων καθώς και ο τρόπος 
χρηματοδότησης ιδιωτικός ή δημόσιος διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

· / ·
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Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.
Το σύστημα απασχόλησης κατ οργάνωσης της εργασίας οφείλετ 
ν'απαντήσετ σε μτά τρίτη πρόκληση. Η παραγωγή προτόντων κατ 
υπηρεστών ενσωματώνετ με επτταχυνόμενους ρυθμούς νέες 
τεχνολογίες πληροφορτκής, επτκοτνωντών, γενεττκής, τεχνολογίας 
πρώτων υλών. Η παραγωγτκή δταδτκασία αναζητεί νέα οργανωττκά 
σχήματα, που θα επττρέψουν την καλύτερη αξτοποίηση των 
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογτών. Νέα προτόντα επτνοούντατ, τα 
παλτά ξανασχεδτάζοντατ γτα να αξτοποτηθούν στο έπακρο αυτές οτ 
δυνατότητες. Αν σε προηγούμενες περτόδους δόθηκε έμφαση σε 
πάγτες εγκαταστάσετς που υποκαθτστούσαν την ανθρώπτνη με 
μηχαντκή δύναμη, τώρα δίδετατ έμφαση στην παραγωγή, δτάδοση, 
χρήση γνώσης, πληροφορίας κατ άλλων άυλων πόρων. Η τεχνητή 
νοημοσύνη υποκαθτστά μέρος της ανθρώπτνης νοηττκής λεττουργίας. 
0 βαθμός ανάπτυξης δε μετρτέτατ πτα σε τππο-δύναμη. Κρίνετατ 
από την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφορτών κατ την τκανότητα του 
λογτσμτκού.

Είσοδος των γυνατκών
Η συμμετοχή των γυνατκών στην αγορά εργασίας αυξάνετ συνεχώς. Η 
μεταβολή των συνθηκών εργασίας (όλο κατ λτγότερο απαραίτητη η 
μυτκή δύναμη), η μείωση του χρόνου εργασίας, η αποδοχή της 
γυναίκας ως τσόττμης, οτ προσδοκίες των ίδτων των γυνατκών που 
ασφυκττούν στον παραδοστακό ρόλο της μητέρας κατ της συζύγου ή 
της ερωμένης αλλά κατ η πίεση να ανταποκρτθούν στα νέα πρότυπα 
κατανάλωσης οδήγησε στην έξοδο της γυναίκας από τη σφαίρα της 
οτκογένετας κατ στην μαζτκή είσοδο στην αγορά εργασίας. Το 
σύστημα απασχόλησης αλλά κατ η κοτνωντκή πολτττκή 
προσανατολτσμένα στο δεδομένο της βτοπορτσττκής εργασίας ως 
"έμφυτης" ανδρτκής τδτότητας δεν προσφέρετ σχήματα που να 
ανταποκρίνοντατ στην τδταττερότητα των δτακυμάνσεων του "κύκλου 
ζωής" των γυνατκών. Δτπλή επτβάρυνση η επτστροφή στην κουζίνα 
είνατ οτ βαστκές επτλογές που προσφέροντατ. Η ανταπόκρτση στην 
αυξανόμενη συμμετοχή των γυνατκών είνατ η τρίτη πρόκληση γτα το 
σύστημα απασχόλησης κατ οργάνωσης της εργασίας.
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Μεταβολή των προσδοκιών έναντι της εργασίας.
Η συμμετοχή στην εργαστακή ζωή με σχέση μτσθωτής εργασίας είνατ 
συχνά αποτέλεσμα της ωμής οτκονομτκής βίας γτα της εξασφάλιση 
των μέσων βτοπορτσμού.. Αντίστοτχα περτορτσμένες κατ 
προσανατολτσμένες ήταν κατ οτ προσδοκίες από την εργασία. Η 
ευημερία που σ'ένα βαθμό κατακτήθηκε μεταπολεμτκά σττς 
αναπτυγμένες χώρες επττρέπετ σε όλο κατ περτσσότερους να έχουν 
προσδοκίες άλλης ποτότητας από τη συμμετοχή τους στην εργαστακή 
ζωή. Η ανάπτυξη κοτνωντκών σχέσεων, η ταύττση με το αποτέλεσμα 
κατ τη δταδτκασία της εργασίας, ο αυτο-καθορτσμός κατ η τσόττμη 
συμμετοχή στην ομάδα, η ανάζήτηση τσορροπίας μεταξύ βτοττκού κόσμου κατ του κόσμου της εργασίας είνατ νέες μεταυλτσττκές 
αξίες. Η εργασία δεν ανττμετωπίζετατ μόνο ως βτοπορτσττκή 
δραστηρτότητα αλλά ως δραστηρτότητα από την οποία προσδοκάτατ 
να δίνετ νόημα στην ύπαρξη όσο κατ η συμμετοχή σε άλλες 
βτοττκές δραστηρτότητες. Οτ νέες προσδοκίες πτέζουν σοβαρά το 
σύστημα απασχόλησης γτα αναδτοργάνωση κατ ανταπόκρτση.

Ελλάδα κατ σύστημα απασχόλησης
Χαρακτηρτσττκα κατανομής του ανθρώπτνου δυναμτκού
0 τρόπος οργάνωσης, καταμερτσμού, υλοποίησης κατ ανταμοτβής της 
απασχόλησης όπως έχετ αποκρυσταλλωθεί από κοτνωντκές,
πολτττκές, νομτκές δτευθετήσετς στην Ελλάδα δεν μπορεί να 
αγνοεί ττς προκλήσετς που αναφέρθηκαν. Ομως πρέπετ να απαντήσετ 
ξεκτνώντας από μτά άλλη πραγματτκότητα απ'όττ άλλες χώρες. Ενα 
σημανττκό μέρος του ανθρώπτνου δυναμτκού απασχολείτατ σε 
αγροττκές ή μετκτές δραστηρτότητες (αγροτοτουρτσττκές π.χ.). 
Στο δημόστο τομέα απασχολείτατ σημανττκό μέρος του ανθρώπτνου 
δυναμτκού. Η δταφορά έναττ άλλων χωρών δεν εντοπίζετατ μόνο 
στην ποσοττκή δτάσταση αλλά κατ στο είδος των υπηρεστών που 
προσφέρουν. Κύρτα γράφετοκραττκές, λόγω αναχροντσττκής 
ανορθολογτκής οργάνωσης κατ λτγότερο κοτνωντκές υπηρεσίες. 
Υπάρχετ μεγάλος αρτθμός αυτοαπασχολούμενων. Σττς βτομηχαντκές 
δραστηρτότητες παρατηρείτατ σταθερότητα του αρτθμού των
απασχολουμένων αλλά σε μεγέθη μτκρά. Σττς υπηρεσίες με κέντρο 
βάρους το δημόστο κατ τον τουρτσμό απασχολείτατ σημανττκό 
κομμάττ του ανθρώπτνου δυναμτκού. Η συμμετοχή των γυνατκών κατ 
των νέων στην αγορά εργασίας είνατ μτκρότερη απ'όττ σττς 
Ευρωπατκές χώρες.
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Δίλημμα: Κραττσμός ή Κοινωνικός Διάλογος στη διαχείρισητης εργατικής πολιτικής

Ο έντονος κραττσμός της ελληντκής κοινωνίας σφραγίζετ κατ το 
σύστημα δταχείρτσης της εργαττκής πολτττκής. Το υπερτροφτκό 
Κράτος ως εργοδότης μεγάλου μέρους του εργαττκού δυναμτκού 
θέτετ όρους εργασίας κατ αμοτβές, δημτουργεί ήθος εργαστακό κατ 
στάσετς που αντανακλούν συνολτκά στο σύστημα εργαστακών σχέσεων. 
Ως νομοθέτης χρηστμοποίησε τακττκά τη νομοθεττκή εξουσία γτα να 
ορίσετ συχνά μέχρτ λεπτομέρετας τον τρόπο οργάνωσης των 
οργανώσεων των εργαζομένων. Ως δτκασττκή εξουσία ανέλαβε στο 
παρελθόν το βάρος της επίλυσης των συλλογτκών δταφορών. Ως 
εκτελεσττκή εξουσία ελέγχετ σημανττκούς θεσμούς κατ πόρους - 
ΟΑΕΔ, Εργαττκή Εστία, ΙΚΑ - που παρόττ προέρχοντατ από
εργοδότες κατ εργαζόμενους δεν δταχετρίζοντατ απ'αυτούς. Το 
δίλημμα κραττσμός ή κοτνωντκός δτάλογος στη δταχείρτση της 
εργαττκής πολτττκής τίτετατ σε όλα τα πεδία. Σε μερτκά ήδη έχετ 
απαντηθεί. Η επίλυση των συγκρούσεων συμφερόντων επανήλθε στην 
αρμοδτότητα των κοτνωντκών οργανώσεων. Ο ΟΜΕΔ αποτελεί το θεσμό 
που υλοποτεί τη νέα φτλοσοφία. Η επίλυση ευρύτερων συγκρούσεων 
συμφερόντων σε εθντκό επίπεδο αποκτά ένα νέα Forum. Η ΟΚΕ 
φτλοδοξεί ν'αποτελέσετ το θεσμό εντός του οποίου θ'αναπτυχθεί ο δτάλογος αυτός. Στο πεδίο της δταχείρτσης της εργαττκής 
πολτττκής το δίλημμα δεν έχετ ακόμα απαντηθεί. Η επτβίωση του 
κραττσμού - που ανττκαθρεπτίζετατ στον τρόπο επτλογής των 
δτοτκήσεων των σημανττκών οργαντσμών - ΟΑΕΔ, Εργαττκή Εστία, 
Εθντκό Ινστττούτο Εργασίας, κ.ά.- κατ έρχετατ σε αντίθεση με τη 
δτεθνή πρακττκή. Οδηγεί σε προφανή κατ δταπτστωμένη ανεπάρκετα 
δταχείρτσης. Κάθε καθυστέρηση στη μετάβαση σ'ένα άλλο καθεστώς 
δταχείρτσης της εργαττκής πολτττκής με αποφαστσττκή συμμετοχή 
των κοτνωντκών οργανώσεων παρατείνετ την επτβίωση ανορθολογτκών 
πολτττκών, την ανορθολογτκή δτάταξη ανθρώπτνων κατ οργανωττκών πόρων. Δτατωνίζετ τη σπατάλη πολύττμου ανθρώπτνου κεφαλαίου. 
Στερεί προοπττκές, ευκατρίες δτεξόδους σττς γεντές που έρχοντατ.

Κομματτκή επτλεκττκότητα ή πολτττκές καθολτκής 
ανάπτυξης ανθρώπτνου κεφαλαίου.
0 μεταπολεμτκός προσανατολτσμός της κραττκής πολτττκής στη 
συμπίεση της εργαττκής αμοτβής ώστε να υπάρξετ μία αναγκαία 
προϋπόθεση γτα τη στρατηγτκή της ανάπτυξης υπό κραττκή 
προστασία προσανατόλτσε την εργαττκή πολτττκή κατ τους θεσμούς 
άσκησής της αντίστοτχα. Η καταστολή ή η απορρόφηση των 
κραδασμών από συγκρούσετς ήταν οτ πρωταρχτκοί στόχοτ της 
ακολουθούμενης εργαττκής πολτττκής.

· / ·



Μετά το άνοτγμα του πολτττκού συστήματος από μονοκομματτκό σε 
πολυκομματική δημοκρατία προστέθηκε κατ ο στόχος της 
εξυπηρέτησης των συμφερόντων των κομματτκών πελατετών. Ως ένα βαθμό - κατ ακολουθώντας κομματική επτλεκττκότητα - λεττούργτ,σε 
ανττσταθμτσττκά σττς οτκονομτκές πολτττκές. Τα βαστκά όργανα 
άσκησης εργαττκής πολτττκής, Υπ.Εργασίας, ΟΑΕΔ, Εργαττκή Εστία, 
Οργαντσμός Εργαττκής Κατοτκίας στο βαθμό που λεττούργησαν 
παρήγαγαν αποτελέσματα στο πεδίο της εξυπηρέτησης κομματτκών ή 
προσωπτκών πελατετών. Δεν έχετ ακόμα δταφανεί με καθαρότητα πως 
η εργαττκή πολτττκή κατ οτ θεσμοί στους οποίους έχετ 
αποκρυσταλλωθεί αποτελούν στοτχετο μτας στρατηγικής 
παρωχημένης. Στην κοτνωνία της γνώσης, της πληροφορίας, των άυλων επενδύσεων το ανθρώπτνο κεφάλατο θα δίνετ μακροπρόθεσμα 
το ανταγωντσττκό πλεονέκτημα σε επτχετρήσετς κατ σε οτκονομτες. 
0 αναπροσανατολτσμός της εργαττκής πολτττκής προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης του ανθρώπτνου κεφαλαίου πρέπετ ν'αποτελέσετ κεντρτκό προγραμματτκό στόχο κάθε προσπάθετα 
εκσυγχροντσμού της Ελληντκής Κοτνωντας κατ οτκονομίας. Τα 
συμφέροντα που έχουν επενδυθεί στη στρατηγτκή της κομματτκής 
επτλεκττκότητας κατ έχουν δτκατωθεί γύρω από τους θεσμούς 
άσκησης εργαττκής πολτττκής αποτελούν την κρίστμη αντίσταση που πρέπετ να καμφθεί. Αυτό αποτελεί μτά πρώτη αναγκαία αλλά όχτ 
επαρκή προϋπόθεση· Η ανάπτυξη του ανθρώπτνου κεφαλαίου ως 
πρωταρχτκός στόχος προυποθέτετ αναδτοργάνωση των θεσμών άσκησης 
εργαττκής πολτττκής. Η υπέρβαση του επτλεκττκού κομματτκού 
χαρακτήρα τρσο των μέτρων της πολτττκής όσο κατ της δόμησης κατ 
δτοίκησης των οργάνων άσκησης της πολτττκής απλώς απελευθερώνετ 
μόνο το πεδίο αυτό από αγκυλώσετς. Η επτνόμση κατ εφαρμογή 
πολτττκών ανάπτυξης ανθρώπτνου κεφαλαίου με επττυχτα είνατ 
αγώνας με αβέβατη έκβαση·

Οτ εργαστακές σχέσετς στο Δημόστο Τομέα:
Βάθρο των πελατετακών σχέσεων ή απαραίτητων 
συλλογτκών αγαθών. Ευέλτκτες μονάδες παραγωγής

Οτ εργαστακές σχέσετς στο δημόστο τομέα (δημόστο κατ δημόστες 
επτχετρήσετς με οποταδήποτε μορφή) υπακούουν σε δταφορεττκό 
καθεστώς ρύθμτσης ένανττ των εργαζομένων στον τδτωττκό τομέα. 
Ολες οτ παράμετροτ - το ύψος της δημόστας απασχόλησης/ η επτλογή του προσωπτκού, η χροντκή σττγμή των προσλήψεων, τα 
προσόντα, ο μτσθός, ο βαθμός, η δτάταξη του προσωπτκού, ο 
τρόπος οργάνωσης κατ συλλογτκής δράσης δταμορφώνοντατ από τη 
λογτκή της "πολτττκής αγοράς". Η απασχόληση κατ η μτσθοδοσία από το Δημόστο είνατ αγαθό που κατανέμετατ επτλεκττκά μέσω της 
πολτττκής αγοράς σε όσους έχουν το απαραίτητο πολτττκό κεφάλατο 
γτα να το αποκτήσουν. Η δημόστα απασχόληση κατ οτ εργαστακές 
σχέσετς δεν είνατ προσανατολτσμένη σττς ανάγκες της ζήτησης.



Δεν είνατ η προσδοκώμενη εργασιακή επίδοση η αττία κατ το κύριο 
αντάλλαγμα της απασχόλησης αλλά η δταπραγματευττκή τσχύς στην 
"πολτττκή αγορά". Η βαθετά αναδτοργάνωση των εργασιακών σχέσεων 
στο δημόσιο τομέα είνατ προϋπόθεση γτα ν'αποφευχθεί η αργόσυρτη 
παρακμή, η δτκατολόγηση της ύπαρξης του Δημόστου ως φορέα 
παροχής συλλογτκών αγαθών κατ όχτ ως φέουδο πελαχετακών ή 
συντεχντακών λογτκών που εν τέλετ εμφανίζονται, υπέρμαχοτ του 
δημόστου χαρακτήρα ενώ αποτελούν τδτωττκοποίηση που δεν 
ομολογείτατ.
Οτ προσλήψετς, ο αρτθμος του προσωπτκού κάθε οργαντσμού αλλά 
κατ συνολτκά του Δημόστου Τομέα, η ασφάλετα της σχέσης 
εργασίας, η μτσθολογτκή κατ βαθμολογτκή εξελτξη, η συλλογτκή 
οργάνωση κατ τα συλλογτκά δτκατώματα (δταπραγμάτευση κατ 
συλλογτκές συμβάσετς) πρέπετ να γίνοντατ με τρόπο που να 
δτασφαλίζετ την παροχή των συλλογτκών αγαθών που θεωρούντατ 
απαραίτητα από την Ξλληντκή Κοτνωντα. 0 περτορτσμός του 
κομματτσμού, του συντεχντασμού, του τσοπεδωττσμού, η 
ανττκετμεντκή αξτολόγηση της εργαττκής επίδοσης κατ η 
αντίστοτχη μτσθολογτκή κατ βαθμολογτκή επτβράβευση φαίνοντατ 
δυσπρόσττα. Είνατ όμως αναγκαία επτλογή γτα όσους θέλουν η χώρα 
να αποφύγετ την αργόσυρτη παρακμή, την δταρκή δτεθνή 
υποβάθμτση, τον μαρασμό κατ τη στέρηση ευκατρτών ζωής γτα ττς 
γεντές που έρχοντατ.


