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Εισοδηματικές ανισότητες και μοντέλα απασχόλησης στην Ευρώπη πριν
και μετά την ύφεση:
Βασικά σημεία της έκθεσης του Eurofound, Μάρτιος 2017
Τα στοιχεία για την οικονομία
και την αγορά εργασίας των
ευρωπαϊκών χωρών την περίοδο
2005-2014 αντανακλούν σε
μεγάλο βαθμό την διαδρομή και
τον αντίκτυπο της μεγάλης
ύφεσης του 2009.
Συμπεράσματα της έκθεσης του
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη
Βελτ ίωση τ ων Συνθηκών
Διαβίωσης και Εργασίας :
Πριν το 2009, το ΑΕΠ και τα
επίπεδα απασχόλησης είχαν
ανοδική τάση για όλα τα κράτη
μέλη, ενώ η ανεργία είχε
μειωτικές τάσεις παντού. Από το
2009, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
συμπιέστηκε και παραμένει
χαμηλότερα από τα προ-κρίσης
επίπεδα για τις μισές
τουλάχιστον χώρες της ΕΕ των
28. Αυτό προκάλεσε σοβαρούς
κραδασμούς στην αγορά
εργασίας με σοβαρές μεταβολές
στα επίπεδα απασχόλησης (τα
οποία παραμένουν σε
χαμηλότερα από τα προ κρίσης
δεδομένα για τις μισές χώρες τις
ΕΕ των 28) και την ανεργία να
ανεβαίνει σε ολόκληρη την
Ευρώπη με τις χώρες της
περιφέρειας να πλήττονται
περισσότερο. Επιπλέον η έκθεση
διαπιστώνει σημαντικές
διαφορές μεταξύ των χωρών
μελών, με βασικότερη τη
διαφορά μεταξύ χωρών πυρήνα
και περιφέρειας, τόσο πριν όσο
και μετά στον αντίκτυπο της
κρίσης. Τα κράτη μέλη της Αν.
Ευρώπης προ κρίσης βρέθηκαν
σε μια πορεία ταχείας σύγκλισης
με γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης,
ενώ για την ΕΕ των 15 οι ρυθμοί
ήταν μέτριοι και ακόμη πιο
χαμηλοί για τις χώρες της

Μεσογείου. Το ίδιο ίσχυε και με
τα επίπεδα της απασχόλησης,
όπου αυξάνονταν περισσότερο
για τις χώρες της Αν Ευρώπης,
πιο μέτρια στις χώρες της
ηπειρωτικής Ευρώπης και στις
Σκανδινα βικές και πολύ
χαμηλότερα για τις μεσογειακές

(η ηπειρωτική Ευρώπη, οι
σκανδιναβικές χώρες και η Μ.Β)
φάνηκαν πιο ανθεκτικές στην κρίση.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν υπέστη
σημαντικές μεταβολές μεταξύ 2008 2014 και η απασχόληση συνέχισε να
αυξάνει και μετά το 2009 σε κάποιες
χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης και
την ΜΒ.

Ελ λά δα : Με τα βολή σ τ α
ποσοστά του πληθυσμού στα 3
οικονομικά στρώματα μεταξύ
2005- 2013: Ανώτερα
εισοδηματικά στρώματα
Μεσαία στρώματα
Χαμηλά
εισοδηματικά
στρώματα

Το εισόδημα των νοικοκυριών
αυξήθηκε σχετικά περισσότερο στην
Αν. Ευρώπη και ιδιαίτερα για τα
χαμηλότερα εισοδήματα στην
κατανομή .

Το ξέσπασμα της ύφεσης
ανέστρεψε τη σχέση πυρήνα
περιφέρειας: η πραγματική
οικονομία επηρεάστηκε σε όλες
τις χώρες αλλά ιδιαίτερα στην
ευρωπαϊκή περιφέρεια δηλαδή
τις ανατολικές ευρωπαϊκές και
τις μεσογειακές χώρες. Κάποιες
χώρες της Αν. Ευρώπης
επανήλθαν γρήγορα στους
π ρ ο η γο ύμ ε νο υς ρ υ θ μο ύς
σύγκλισης αντίθετα οι χώρες
της μεσογείου παρέμειναν σε
κατάσταση πίεσης.
Αποτέλεσμα ήταν η συνεχής
υποχώρηση των επιπέδων
απασχόλησης στις χώρες της
μεσογείου αλλά και της
Βαλτικής ενώ οι χώρες που
ανέκαμψαν ήταν κυρίως η
Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία
και η Σλοβακία. Από την άλλη οι
χώρες του Ευρωπαϊκού πυρήνα

Συνοπτικά η κρίση έσπρωξε προς τα
κάτω ή μείωσε τους ρυθμούς
αύξησης των πραγματικών
εισοδημάτων των νοικοκυριών στα
χαμηλότερα στρώματα και αυτό
συνέβη παντού, αλλά ιδιαίτερα στις
μεσογειακές χώρες στη Βαλτική και
στην πρώτη φάση της κρίσης και στις
αγγλοσαξονικές χώρες.
Επιπλέον η ύφεση συρρίκνωσε τα
μεσαία στρώματα: Στα προ κρίσης
χρόνια το εισόδημα των μεσαίων
στρωμάτων είχε αυξητικές τάσεις για
τα 2/3 των ευρωπαϊκών χωρών. Από
το 2009 η τάση αυτή ανακόπηκε και
παρατηρείται σημαντική
αποδυνάμωση των μεσαίων
στρωμάτων κυρίως στην περιφέρεια .
Τέλος η έκθεση καταλήγει ότι και σε
χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία
και η Σουηδία τα μεσαία
εισοδηματικά στρώματα επλήγησαν
τόσο πριν την κρίση, την περίοδο
2005-2009 όσο και κατά τη
διάρκεια της κρίσης 2009—2014.
Κατεβάστε την έκθεση εδώ

Στην Ελλάδα τα στοιχεία για το
διάστημα μεταξύ 2005 - 2013
δείχνουν ότι το ποσοστό του
π λ ηθ υ σ μο ύ σ τ α μ εσ α ί α
στρώματα μειώνεται από 60%
το 2009 που είναι στο
μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού, κατά 8 και πλέον
μονάδες το 2013. Αντίστοιχα
το 2013 τα πιο χαμηλά
ε ι σ ο δη μ α τ ι κά σ τ ρ ώ μ α τ α
έφτασαν στο 35% του
πληθυσμού.
Πηγή: Eurofound, 2017
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‘Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ’
Μεγάλη εκστρατεία της ETUC για αύξηση των αμοιβών & ισότητα στα κέρδη
Ενώ οι μεγάλοι
επιχειρηματικοί όμιλοι
ανέκαμψαν από την
κρίση το 1% της
εισοδηματικής κορυφής
εξακολουθεί να
συγκεντρώνει όλα τα
κέρδη, ενώ οι μισθοί
των εργαζομένων
παρέμειναν
χαμηλότερα και από τα
προ κρίσης επίπεδα

Από την ανακοίνωση της ETUC για
τα γεγονότα πίσω από την κρίση
των μισθών:

Η οικονομική ύφεση και η
ανεργία αποδυνάμωσαν την
διαπραγματευτική δύναμη
συνδικάτων και εργαζομένων
και επανέφεραν τη συνταγή
πολιτικών και τραπεζιτών
υποτίμησης των μισθών —
αφ ού δε ν μ πο ρε ί να
υποτιμηθεί το νόμισμα . Χώρες
όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία,
η Ισπανία και η Λετονία ήταν
και είναι τα μεγάλα θύματα
αυτής της πολιτικής ενώ τα
ίδια μέτρα επεκτάθηκαν και
στη Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο.
Προς τέρψη των εργοδοτών η
πολιτική μείωσης των μισθών
με πρόσχημα την ανάκαμψη,
επικράτησε ως φυσικό
επακόλουθο και έφτασε να

αποτελεί την κανονικότητα της
ευρωπαϊκής πολιτικής και
οικονομικής σκέψης. Οκτώ
χρόνια μετά και το
αποτέλεσμα είναι οι μισθοί να
λιμνάζουν
- μόλις 1,6%
αύξηση στην ΕΕ το 2016. ενώ
ακόμη και ο ΟΟΣΑ και η ΕΚΤ
έφτασαν να συνιστούν αύξηση
των αμοιβών για την
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής
οικονομίας.
Η αύξηση της ανισότητας
αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα της
ε π οχ ή ς
μ α ς .
Η
παραγωγικότητα αυξάνει
αλλά ο κόσμος της εργασίας
απολαμβάνει το ελάχιστο από
αυτά που παράγει. Τα 20
τελευταία χρόνια, η
παραγωγικότητα της εργασίας

Μεταβολή των αμοιβών 2000-2016 κατά εργαζόμενο/η στην Ευρώπη

Ενισχύστε την εκστρατεία
των συνδικάτων #OurPayRise
payrise.eu

Η πτώση των μισθών δεν επέφερε
μόνο μείωση στη ζήτηση, αλλά
συγχρόνως αύξησε τις ανισότητες
οικονομικές και κοινωνικές, τα
ποσοστά των φτωχών εργαζόμενων
και των κοινωνικά αποκλεισμένων,
και πίεσε για αύξηση της κοινωνικής
δαπάνης φέρνοντας σε αδιέξοδο τα
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.
Απαιτείται αύξηση των θεσπισμένων
κατώτατων αμοιβών και διαφάνεια
και έλεγχος των συστημάτων
ορισμού των κατώτατων μισθών από
τους κοινωνικούς εταίρους

αυξήθηκε κατά τουλάχιστον
30% ενώ οι πραγματικοί
μισθοί κατά 20%. Αυτό
σημαίνει ότι κάπου στη
διαδρομή οι εργαζόμενοι/ες
έχασαν το 10% κέρδους από
το κεφάλαιο. Οι επιχειρήσεις
παίζουν τα κέρδη στις
χρηματιστηριακές αγορές,
αυξάνοντας τα ρίσκα
κερδοσκοπίας και μειώνοντας
τα κεφάλαια για επενδύσεις,
για μισθούς και για την
πραγματική οικονομία. Οι
αμοιβές των επενδυτών και
των
μεγαλοστελεχών
αυξάνονται συνεχώς όπως
αυξάνονται και οι πιο χαμηλά
αμειβόμενες
θέσεις
εργασίας.Οι εργαζόμενοι
πρέπει να λάβουν το μερίδιο
τους στα κέρδη. Πηγή: Etuc

Η επέκταση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, η
ενδυνάμωση των συνδικάτων η
στήριξη των κλαδικών
διαπραγματεύσεων, η προστασία
των προσωρινά απασχολούμενων
και η κατάργηση των συμβάσεων
μηδενικών ωρών είναι
προαπαιτούμενα για τη αύξηση
των μισθών

Οι μισθοί ως % του ΑΕΠ στην Ευρώπη
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Αλληλεγγύη στους διωκόμενους συναδέλφους μηχανικούς
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΕ- ΑΔΕΔΥ
Η ποινική δίωξη που έχει
ασκηθεί εις βάρος μελών της
Αντιπροσωπείας
και
της
Διοικούσας του ΤΕΕ (μεταξύ
αυτών
και
του
Γενικού
Γραμματέα της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ,
Δ. Πετρόπουλου και του πρώην
Προέδρου, Αθ. Μπούμη) που
συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις
στο ΕΤΑΑ το 2013-2014, ενάντια
στην επονείδιστη μνημονιακή
πολιτική
εις
βάρος
των
μηχανικών και όλων των
εργαζομένων, ισοδυναμεί με
κήρυξη
πολέμου
στις
συνδικαλιστικές ελευθερίες και
στην συλλογική δράση.
Πρόκειται
για
εκδικητική,
επιλεκτική
και
παντελώς
ανυπόστατη στοχοποίηση μελών
του ΤΕΕ, που διά της παρουσίας
τους στο ΕΤΑΑ την περίοδο 2013
– 2014, εφάρμοζαν συλλογικές
αποφάσεις των συνδικαλιστικών
τους φορέων.

Στο πρόσωπο των διωκόμενων
για άσκηση «παράνομης βίας»
κατά
των
ανεκδιήγητων,
παράνομων και καταχρηστικών
επιλογών διοίκησης του ΕΤΑΑ,
ουσιαστικά διώκονται
οι
αγώνες
όλων
όσων
αντιστάθηκαν και αντιστέκονται
στις μνημονιακές πολιτικές.
Οι διώξεις αυτές είναι σε πλήρη
συμφωνία
με
όλο
το
αντιδραστικό
πλαίσιο
ποινικοποίησης
της
συνδικαλιστικής δράσης και
περιστολής
δημοκρατικών
δικαιωμάτων που συνοδεύουν
τις
μνημονιακές
πολιτικές
(παράνομες
απεργίες
–
απαγορεύσεις συγκεντρώσεων
– χιλιάδες κατηγορούμενοι για
τη συμμετοχή τους στους
κοινωνικούς αγώνες).
Καταγγέλλουμε
την
ποινικοποίηση
των
συνδικαλιστικών,
κοινωνικών
και πολιτικών κινητοποιήσεων

και καλούμε την εισαγγελία
Πρωτοδικών να αποσύρει τις
ανυπόστατες κατηγορίες και να
βάλει την υπόθεση στο αρχείο.
Η ΕΕ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα
μέλη του ΓΣ, τα μέλη των ΔΣ
των Σωματείων και των
Ομοσπονδιών, να εκφράσουν
έμπρακτα την αλληλεγγύη τους
στους
διωκόμενους
συναδέλφους μηχανικούς και να
δώσουν το «παρών» στη
συγκ έ ντρ ωση
πο υ
θα
πραγματοποιηθεί
την
Τρίτη,
28
Μαρτίου,
στις
09:00,
στο
3ο
Μ ο ν ο μ ε λ έ ς
πλημμελειοδικείο
Αθηνών,
στα
Δικαστήρια
Ευελπίδων (Κτήριο 9, Ισόγειο,
Αίθουσα 2).

Η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και το ΚΠ σας καλούν στην εκδήλωση
«Εξελίξεις στις Εργασιακές Σχέσεις και στην Κοινωνική Ασφάλιση »
την Τρίτη, 28 Μαρτίου στην Ξάνθη
Η Εκτελεστική Επιτροπή της

Μενέλαος

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,

Κοινωνικό

Διδάκτορας

και

Πολιτικής .

το

Πολύκεντρο

το

Θεοδωρουλάκης
Κοινωνικής

Καλούνται τα Νομαρχιακά
Τμήματα Δράμας, Καβάλας,
Ροδόπης

Νομαρχιακό Τμήμα Ξάνθης

και

Έβρου

να

ενημερώσουν τα μέλη τους

διοργανώνουν εκδήλωση -

Παρεμβάσεις θα γίνουν από τα

για να συμμετάσχουν στην

συζήτηση με θέμα:

μέλη

εκδήλωση.

«Εξελίξεις στις Εργασιακές

Επιτροπής

της

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:

Σχέσεις και στην Κοινωνική

Γιάννης Πάιδας,

Μπάμπης

Ασφάλιση».

Λυμπεράς και Γιάννης Μετόκης

Εισηγητές στην εκδήλωση

Η

είναι: ο Γιάννης Κουζής,

πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28

Καθηγητής

Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00,

Σχέσεων

Εργασιακών
στο

Πανεπιστήμιο
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της

Εκτελεστικής

ε κ δ ή λ ω σ η

θ α

Πάντειο

στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης

και

(Μεγ. Ρεύματος 18).

ο

Πρόκειται για εκδικητική,
επιλεκτική και παντελώς
ανυπόστατη στοχοποίηση
μελών του ΤΕΕ
Καταγγέλλουμε την
ποινικοποίηση των
συνδικαλιστικών,
κοινωνικών και πολιτικών
κινητοποιήσεων

