Γιατί φρένο στις πολυεθνικές!

/» .

Ο'ιοβ &ον Κ « « α Λ ρ» ^ ι ι π

ΜοΦη^οΐη

£ι>|

" ϊβ υ ίίίΟ ίΓ

Θά σταθώ σ ’ένα σημείο άπό τά παρά πολλά, πού θά μπορούσαν
ν ’άναφερθούν : Την έπίδραση πού έχει ή ανάπτυξη των πολυεθνι
κών έπιχειρήσεων στις σχέσεις στό τόπο δουλειάς καί στη δια
μόρφωση της ζωής του υπαλληλικού προσωπικού.
'Η πολυεθνική έπιχείρηση, πού έχει στην ‘Ελλάδα μιά θυγατρι
κή έπιχείρηση^μπορεί ν ’αντιμετωπίσει τά αίτήματα καί τούς
διεκδικητικούς άγώνες των έλληνων εργαζομένων στήν έπιχείρηση της μέ μεγαλύτερη ευκολία άπό όποιαδήποτε άλλη συναφή ελλη
νική έπιχείρηση, ‘Η απεργία του προσωπικού μπορεί νά έξαναγκάσε
μιά έλληνική έπιχείρηση πού βλέπει* ότι χάνει παραγγελίες καί
πελάτες νά αποδεχθεί αίτήματα των έργαζομένων, πού αφορούν τό
μισθό ή τούς ορούς δουλειάς. *Η έλληνική έπιχείρηση διατρέχει
άλλοιώς τό κίνδυνο νά χάσει τή θέση^σ^ήν αγορά. Στήν περίπτω
ση τής πολυεθνικής δεν συμβαίνει τό ’ίδιο.
'Η πολυεθνική μπορεί νά συνεχίζει νά τροφοδοτεί τήν αγορά μέ
προϊόντα άλλης έπιχείρησης της (τό παραγόμενο στήν ‘Ελλάδα
προϊόν π.χ. είσάγεται κατά τήν διάρκεια τής απεργίας άπό τήν
’Ιταλία) μπορεί νά μεταθέσει τήν παραγωγή άλλου (ή παραγγελία
π.χ. δέν έκτελεϊται άπό τήν έλληνική άλλά άπό τή θυγατρική
σέ άλλη χώρα) μπορεί νά συνεργαστεί μέ άλλες πολυεθνικές γιά
νά ξεπεράσει τή κρίση (π.χ. οί έργασίες τής μιας πολυεθνικής
τράπεζας έκτελουνται άπό άλλη πολυεθνική τράπεζα). Πρέπει έπίσης νά σημειωθεί, ότι έπειδή μιά πολυεθνική συνεργάζεται μέ
άλλες πολυεθνικές καί ό κύκλος των πελατών της«λόγψ τής οι
κονομικής έξουσίας της είναι σταθερός^δέν διατρέχει τούς ίδι
ους κινδύνους άπό τήν άναστολή των δραστηριοτήτων της.
‘Η πολυεθνική άμερικανικη Τράπεζα θά βρει καί μετά τή μηνιαία
άπεργία του προσωπικού της τούς σταθερούς πελάτες της, τίς υ
πόλοιπες τεολυεθν ικές άμερικανικές εταιρείες. Τέλος έχει παρα
τηρηθεί, ότι οί πολυεθνικές άποφεύγουν τό διάλογο μέ τίς
συνδικαλιστικές οργανώσεις έπικαλούμενες τόν πολυεθνικό τους
χαρακτήρα. 'Η ελληνική διεύθυνση άρνειται τή συζήτηση γιατί
ισχυρίζεται είτε ότι είναι άναρμόδια είτε ότι υπακούει σέ
έντολές τής μητέρας εταιρείας. 'Η συνδικαλιστική όργάνωση δέν
μπορεί βέβαια νά άπευθυνθεί στό έξωτερικό γιά νά λύσει προβλή-

-ματα ωραρίου, μισθών η .λ.π. Τό αποτέλεσμα είναι ή παρέλκυση
των διαπραγματεύσεων σέ βάρος των έργαζομένων.
Συμπερασματικά ή ανάπτυξη των πολυεθνικών οδηγεί σέ έξασθένηση της διαπραγματευτικής δύναμης των όργανώσεων των έργαζο
μένων μιά πού τό συνδικαλιστικό κίνημα δρα σέ εθνικό καί δχι
σέ υπερεθνικό έπίπεδο. ‘Η θέση των έργαζομένων θά ήταν τελείως
διαφορετική αν μιά απεργία στην ’Αθήνα συνοδευόταν καί μέ α
περγίες π.χ. στίς υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δπου ή πολυεθνι
κή διατηρεί καταστήματα. "Ομως ή διεθνοποίηση των έργατικων α
γώνων, πού είναι καί ο μόνος τρόπος αποτελεσματικής αντιμετώ
πισης των πολυεθνικών δέν είναι χωρίς κινδύνους. 'Η μετάθεση
τής σύγκρουσης οέ διεθνές έπίπεδο άνταποκρίνεται στήν ιδεολο
γία πού έχει διαμορφώσει ό ιμπεριαλισμός, ιδεολογία, ή οποία
θεωρεί τά έθνικά πλαίσια ξεπερασμένα, Σέ διεθνές έπίπεδο καί
μάλιστα στά μητροπολιτικά κέντρα, δπου οι έδρες των μητρικών
έπιχειρήσεων τά κριτήρια γιά νά διαπιστωθεί¿άν είναι σκόπιμη
ή δχι μιά απεργία δέν είναι τά ίδια μέ έκεΐνα, πού ισχύουν σέ
μιά περίφερειακή'χώρα δπως ή ‘Ελλάδα. Οί έργαζομένοι στά μητροπολιτκά κέντρα* μπορούν π.χ. νά θεωρουν τόν αγώνα άσκοπο γιατί
δέν πρόκειται νά βελτιώσει άμεσα τή δίκιά τους θέση.
Γιά νά ξεπεράσουν τούς περιορισμούς του έθνικου πλαισίου οι
πολυεθνικές έπιδιώκουν έντατικά στό έπίπεδο του διευθυντικού
προσωπικού καί των υπαλλήλων διαμόρφωση τής προσωπικότητος
των έργαζομένων σύμφωνη μέ τά συμφέροντά τους. Οί έργαζόμενοι
πρέπει νά αντλούν υπερηφάνεια άπό τή παγκόσμια έξάπλωση τής έπιχείρησης, νά αποδέχονται τά πολιτιστικά πρότυπα καί τό τρόπο
ζωής, πού εισάγει ή πολυεθνική έταιρεία, νά είναι όμογενοποιημένοι μέ τούς ξένους διευθυντές ή τούς έκπροσώπους τής έπιχείρησης σέ υπερεθνικό έπίπεδο ώστε νά είναι γρήγορη ή συνεννόη
ση καί άποτελεσματική ή όργάνωση. Γιά τήν αμερικάνικη πολυεθνι
κή τράπεζα ιδεώδης υπάλληλος είναι δχι μόνο έκεινος πού μιλά
αγγλικά άλλά αυτός πού αποδέχεται τήν άμερικάνικη πολιτική ,
βλέπει τήν αναγκαιότητα τής παρουσίας τής άμερικάνικής τράπεζας
στήν ‘Ελλάδα, ζεΐ δπως καί οί άμερικάνοι υπάλληλοι καί μπορεί,
μιά πού έχει σά κύριο κριτήριο τής σκέψης τό συμφέρον τής έπιχείρησης νά χρησιμοποιηθεί καί έκτος ‘Ελλάδας.
‘0 τύπος^αύτός τού υπαλλήλου διαμορφώνεται μέ είδική έκπαίδευ-

-ση, παροχές πού ελληνικές έπιχειρ ήσεις δέν προσφέρουν (ταξείδια, παραμονή Οτό έξωτερικό) και κατάλληλο χειρισμό των με
θόδων προαγωγής καί προώθησης.
Οί πολυεθνικές πετυχαίνουν έτσι νά δημιουργούν ανθρώπους πού
υπηρετούν πιστά τά συμφέροντά τους καί πιστεύουν στην άνάγκη
τής παρουσίας τής μητροπολιτικής χώρας στην περιφέρεια.
Οι άνθρωποι αυτοί μέ δσους έκπροσωπουν τό ξένο κεφάλαιο (εισα
γωγείς, αντιπρόσωποι, μεταπράτες) άποτελούν τό ντόπιο κέντρο
από τό όποιο ξεκινούν οι πιέσεις, οι έπηρεασμοί καί ή έπίδραση
τής μητροπολιτικής χώρας στη πολιτική καί πολιτιστική ζωή τής
‘Ελλάδας. Οί νομικοί, οίκονομικοί καί τεχνικοί σύμβουλοι των
αμερικανικών πολυεθνικών ήταν στή διάρκεια τής δικτατορίας
καί οί σύμβουλοι τού καθεστώτος. Τό φρένο στίς πολυεθνικές εί
ναι άναγκαιΧ^-θά διατηρηθεί τόσο ή δυνατότητα οί έργαζόμενοι νά
μπορούν νά συμμετέχουν στή διαμόρφωση τών συνθηκών δουλειάς δσο καί νά αποφεύγεται ή εθνική αλλοτρίωση δσων διευθύνουν τήν
παραγωγική διαδικασία.

