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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα αναφορά αποτελεί µία επισκόπηση του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου Labor & Insurance, µε τίτλο “Αγορά 

Εργασίας – Πώς θα συµβάλλει στην Οικονοµική Ανάπτυξη», το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό 

Επιµελητήριο στις 15 Νοεµβρίου 2011, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας. 

Πιο συγκεκριµένα, αναλύονται: 

- To σκεπτικό µε βάση το οποίο σχεδιάστηκε το Συνέδριο, η δοµή και οι στόχοι του 

- Βασικά συµπεράσµατα 

- Αναγκαίες ∆ράσεις, οι οποίες µπορούν να αναληφθούν από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας  

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού 

Επιµελητηρίου, και πιο συγκεκριµένα της Επιτροπής Εργασιακών και Ασφαλιστικών Θεµάτων, να συµβάλλει –ως 

θεσµικός φορέας- στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονοµίας. 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Επιτροπή ετοίµασε και κοινοποίησε στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας 

(σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο 2012, βλ. Παράρτηµα Α) συγκεκριµένες πρακτικές και άµεσα 

πραγµατοποιήσιµες προτάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται σε 3 Άξονες: 

Άξονας 1: Αναµόρφωση της Αγοράς Εργασίας 

Άξονας 2: Συνεργασία ∆ηµόσιου – Ιδιωτικού Τοµέα 

Άξονας 3: Ανάπτυξη Ταλέντων 

 

Οι τρεις αυτοί άξονες, στους οποίους διαχρονικά επικεντρώνεται η προβληµατική για την αποτελεσµατικότητα της 

Αγοράς Εργασίας και, εν τέλει, για την ίδια την ανταγωνιστικότητα της Οικονοµίας της χώρας µας, αποτέλεσαν και τη 

βασική θεµατολογία του Συνεδρίου, η οποία αναπτύχθηκε στις ακόλουθες τρεις ενότητες:  

▪ Η Αγορά Εργασίας Σήµερα & Αύριο  

▪ Η Ένταξη των Νέων στην Αγορά Εργασίας – Αποτελεσµατική Συνεργασία ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα   

▪ Ανάπτυξη και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου ∆υναµικού στην Ελλάδα. 
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Κάθε ενότητα περιλάµβανε keynote speech ενός διακεκριµένου οµιλητή και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην 

οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι του συνόλου των stakeholders (πολιτική, πανεπιστηµιακή και επιχειρηµατική 

κοινότητα, φορείς εργοδοτών, εργατικών σωµατείων, απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης, εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα, MKOς), µε στόχο τη σύνθεση απόψεων και την εξαγωγή γόνιµων συµπερασµάτων. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας τις εισαγωγικές τοποθετήσεις, τις κεντρικές οµιλίες και τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που 

ακολούθησαν προέκυψαν τα παρακάτω βασικά συµπεράσµατα: 

1. ∆ηµιουργία θέσεων Απασχόλησης χωρίς Ανάπτυξη είναι όνειρο θερινής νυκτός.  Επίσης Ανάπτυξη χωρίς 

υγιείς επενδύσεις δεν υπάρχει. Στο πλαίσιο αυτό, έννοιες που πρέπει να µας απασχολήσουν είναι οι εξής: 

- ∆ηµιουργία ενός Επιχειρηµατικού Οικοσύστηµατος το οποίο θα προάγει την εξέλιξη µε συλλογικότητα κι όχι 

πεπαλαιωµένες αντιπαλότητες και στεγανά. 

- Ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικότητας (εντός και εκτός των επιχειρήσεων). 

- Το ρυθµιστικό πλαίσιο να τίθεται µετά από διάλογο µε την υγιή αγορά και όχι µόνο από τον νοµοθέτη και το στείρο 

κοµµάτι του συνδικαλισµού, ώστε να προωθεί: 

  - την κοινωνική συνοχή,  

  - τις µεταβάσεις στην αγορά εργασίας,  

  - την ευελιξία,  

  - την ασφάλεια,  

  - την ανταγωνιστικότητα,  

  - την ασφάλεια και υγιεινή (εντός + εκτός),  

  - την απασχολησιµότητα  

και να µειώνει:  

- τον καταµερισµό της αγοράς (σε έχοντες και µη, σε εντός  και εκτός, µε προσόντα και χωρίς),  

- την αδήλωτη εργασία,  

- την εισφοροδιαφυγή,  

- την φοροδιαφυγή, 

-  τη διαρθρωτική ανεργία. 

2. Το βασικό και κρισιµότερο µακρο-οικονοµικό µέγεθος στο οποίο ΠΡΕΠΕΙ να εστιαστεί η Ανάπτυξη είναι η 

Απασχόληση. Καθώς το ζήτηµα της Απασχόλησης άπτεται όλων των τοµέων της Οικονοµίας δεν θα έπρεπε να 

αποτελεί αντικείµενο σχεδιασµού αποκλειστικά του Υπ. Εργασίας. Οι αβέβαιοι καιροί απαιτούν συλλογικότητα, 

συγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο (top down), αλλά και ατοµική ευθύνη για την επιτυχία/επίτευξη του προσδοκώµενου 

αποτελέσµατος στο ζήτηµα της Απασχόλησης, το οποίο µας αφορά σαφώς ως οικονοµικό µέγεθος, αλλά πολύ 

περισσότερο ως παράγοντας διατήρησης κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας (Duncan Campbell, International 

Labor Organization). 
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3. Η δηµιουργία του talent pool που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν και να είναι 

παραγωγικές απαιτεί:  

- Ειλικρινή και συστηµατική συνεργασία i) σχολείου και αγοράς, µε στόχο την οµαλή µετάβαση από το σχολείο στην 

εργασία ii) Υπηρεσιών Απασχόλησης και iii) του 3
ου

 τοµέα  (ΜΚΟ) µε στόχο την απασχολησιµότητα και την 

αξιοπρέπεια καθ’ όλο τον εργασιακό βίο.  

- Προσαρµογή του ρυθµιστικού πλαισίου που να ενισχύει τις µεταβάσεις.  

- Κουλτούρα/ διάχυση της γνώσης σχετικά µε την ανάληψη ευθυνών/ρίσκου/συνεργασία/ασφάλεια ανάµεσα στα 

µεσοδιαστήµατα µεταξύ απασχόλησης. 

- Συνεργασία φορέων προσφοράς και ζήτησης εργασίας 

- Ενίσχυση του ρόλου του  Συνδικαλισµού, του Σχολείου και Ακαδηµαϊκών Φορέων για διάλογο, κοινές πρακτικές και 

έρευνες.  

- Ορθολογική χρήση Χρηµατοδοτικών Εργαλείων και στρατηγικών πρωτοβουλιών (PARES, ΕΣΠΑ,κλπ) 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, οι προτάσεις της Επιτροπής στην πολιτική ηγεσία αφορούν την ανάληψη των 

παρακάτω δράσεων, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες αν θέλουµε να υπάρξει ουσιαστική παρέµβαση στα ζητήµατα της 

Απασχόλησης: 

1. Ενίσχυση της Ανάπτυξης µέσω της δηµιουργίας υποδοµών και θεσµικού περιβάλλοντος που να προάγει τον 

διαφανή και µη γραφειοκρατικό έλεγχο στην απασχόληση, ώστε να µειωθεί η αδήλωτη εργασία και να 

παταχθεί ο αθέµιτος ανταγωνισµός που δηµιουργείται εξ αιτίας της. 

Παράδειγµα: Το Επιµελητήριο να συγκεντρώσει τα πλέον καυτά και προβληµατικά θέµατα σχετικά µε τη 

λειτουργία της απασχόλησης – έτσι όπως απεικονείζεται από τα µέλη του – και αφού επεξεργαστείι τις 

απαντήσεις να προτείνει συγκεκριµένες δράσεις για την επανεξέταση των διαδικασιών και των µέσων που 

εφαρµόζονται αυτές.  

2. ∆ηµιουργία ενός Επιχειρηµατικού Οικοσυστήµατος µέσω  

- Μείωσης του Κόστους Εργασίας και Ασφαλιστικών εισφορών, µε ισοδύναµο την πάταξη της 

  Εισφοροδιαφυγής 
 

- Αυξησης της Παραγωγικότητας, µε έµφαση στην τεχνολογία 

- Άρση Γραφειοκρατικών εµποδίων που αποθαρρύνουν τις επενδύσεις των καλών εργοδοτών 

- ∆ηµιουργία και διάχυση θετικού κλίµατος και κουλτούρας προς το επιχειρείν εντός και εκτός εταιρειών  

3. Εκσυγχρονισµός και εξορθολογισµός του Ρυθµιστικού Πλαισίου 

4. Συνεργασία Ιδιωτικών και ∆ηµόσων Υπηρεσιών Απασχόλησης για την εναρµόνιση της προσφοράς-ζήτησης σε ό,τι 

αφορά τα ταλέντα και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού. 

5. Επανεξέταση της επιδοµατικής πολιτικής προς Ενεργές Πολιτικές Απασχόλησης βασισµένες στο αποτέλεσµα και 

όχι τη διαδικασία, µε τη συνεργασία των υγιών παραγωγικών φορέων από τη στιγµή του σχεδιασµού των προτάσεων.  

 
 
 
 
 
 
 
 


