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Εναρκτήρια Συνεδρίαση:

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην εµβάθυνση
της οικονοµικής δηµοκρατίας

 
Κυρίες και Κύριοι καληµέρα και από εµένα,

Με την κρίση να διαρκεί περισσότερο απ' ό,τι αναµενόταν,
σήµερα, ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου και του τρόπου
δράσης της κοινωνίας των πολιτών είναι πιο αναγκαίος
από ποτέ, για να καταστούν οι πολίτες πραγµατικοί και
βασικοί πρωταγωνιστές στους δύσκολους καιρούς που
διανύουµε. Κυρίως όµως, για να αναζωπυρωθεί κάτι που
φαίνεται να έχει εξασθενήσει τόσο στη χώρα µας όσο και
στην Ευρώπη: ο κοινωνικός διάλογος.

Για την ΟΚΕ µάλιστα, που αποτελεί το συνταγµατικά
κατοχυρωµένο βήµα του οργανωµένου κοινωνικού
διαλόγου, η προώθησή του αποτελεί βασική επιδίωξη.

Πλέον απέχουµε πολύ από την εποχή, που ο όρος
«κοινωνικός διάλογος» ταυτιζόταν µε τις συλλογικές
διαπραγµατεύσεις, µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων,
για την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων εργασίας.

Σήµερα, ο κοινωνικός διάλογος είναι µια ευρύτερη
διαδικασία διαβούλευσης.

Η θεσµοθέτησή του και η ανάπτυξή του στο βαθµό αυτό
αποτελεί µια κατάκτηση.

Μια δηµοκρατική κατάκτηση των κοινωνικών φορέων, των
οικονοµικών συλλογικοτήτων- εργαζοµένων και
εργοδοτών- που έχει συνδεθεί τόσο µε τον εξευρωπαϊσµό
της χώρας, όσο και µε τον εκσυγχρονισµό των
διαδικασιών και των λειτουργιών, οι οποίες έως τότε
επηρεάζονταν σηµαντικά από παρεµβάσεις κοµµατικές ή
κρατικές.

Η κατάκτηση, λοιπόν, αυτή σηµατοδότησε και τη
συµβολική σύγκλιση των δυνάµεων του κεφαλαίου, της
εργασίας αλλά και του κράτους, ως προς τον στόχο της
εµβάθυνσης της οικονοµικής και πολιτικής διακυβέρνησης.

Η πολιτική ατζέντα έπαψε να είναι προνόµιο της
αλληλεπίδρασης κράτους-κόµµατος, αλλά άρχισε να
συγκροτείται µέσα από την αλληλεπίδραση κράτους-
οργανωµένων συµφερόντων, συλλογικοτήτων µε κοινά



συµφέροντα.  

Οι συλλογικότητες αυτές συµµετείχαν πραγµατικά στην
παραγωγή κρατικών πολιτικών, συνδέθηκαν σε
ευρωπαϊκό επίπεδο µε αδελφές οργανώσεις µεταφέροντας
από τη µια πλευρά στην άλλη καλές πρακτικές,
ενισχύοντας, επίσης, την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Όλα αυτά όµως πριν την κρίση. Με την κρίση ο θεσµός
του κοινωνικού διαλόγου παρακάµφθηκε µπροστά στην
οικονοµική αναγκαιότητα.

Παρά τις σθεναρές αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων,
οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις έχουν
παγώσει, ενώ όλες οι αποφάσεις αυτά τα χρόνια
λαµβάνονται είτε ερήµην των κοινωνικών εταίρων, είτε σε
ένα πλαίσιο ad hoc νοµιµοποίησης µιας ειληµµένης
κυβερνητικής απόφασης.

Η επίκληση του κοινωνικού διαλόγου είναι πολλές φορές
ψευδεπίγραφη.

Στην ανατροπή αυτής της κατάστασης οφείλουµε να
στοχεύσουµε και να πλαισιώσουµε τον θεσµό µε ένα νέο
νόηµα.

Αν λοιπόν θέλουµε να προσδιορίσουµε τον ρόλο των
κοινωνικών εταίρων στην εµβάθυνση της οικονοµικής
δηµοκρατίας, χρειάζεται πρώτα να παραδεχθούµε όλοι και
να συµφωνήσουµε ότι η υλοποίηση ενός οικονοµικού
προγράµµατος δεν µπορεί να παρακάµπτει τους θεσµούς
και τις διαδικασίες µιας δηµοκρατικής πολιτείας.

Να συµφωνήσει και η πολιτεία ότι δεν µπορεί να
σχετικοποιεί µια πολιτική σκοπιµότητα και από
θεµατοφύλακας ενός θεσµού να φτάνει να τον απαξιώνει
και να αµισβητεί τη σηµασία του.

Γιατί τότε αµφισβητείται και η ίδια η δηµοκρατία.

Αν µέχρι τώρα, µέσα στα χρόνια της κρίσης, οι κοινωνικοί
εταίροι παλεύουν να διασώσουν και να υπερασπιστούν
τον κοινωνικό διάλογο µέσα σε συνθήκες "έκτακτης
ανάγκης", από εδώ και πέρα η πολιτεία οφείλει να
αναλάβει τις πρωτοβουλίες για να αναδείξει ξανά ότι ο
κοινωνικός διάλογος είναι θεµελιώδης δηµοκρατική και
αναπτυξιακή προϋπόθεση.

Δηµοκρατική γιατί συµβάλλει στη σύνθεση και
αναπτυξιακή γιατί διαµορφώνει τη συναίνεση.

Με αυτές τις σκέψεις και µε τη βαθιά µου πεποίθηση ότι ο
κοινωνικός διάλογος είναι µια πραγµατική κατάκτηση,
θεωρώ ότι µπορούµε και πρέπει να του δώσουµε ένα νέο
περιεχόµενο, αυτό της δηµοκρατικής και αναπτυξιακής
προϋπόθεσης.



Διότι, ακόµη κι αν καταφέρουµε να βγούµε από τα
µνηµόνια, τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
ελληνική κοινωνία δεν θα λυθούν αυτόµατα. Η ουσιαστική
αντιµετώπισή τους θα έλθει µέσα από την ενίσχυση του
κοινωνικού διαλόγου, µε την ενεργή και ουσιαστική
συµµετοχή ολόκληρης της κοινωνίας.

Άλλωστε, στις χώρες που ο κοινωνικός διάλογος είναι είναι
συστηµατικός και ουσιαστικός, υπάρχει και οικονοµική
ανάπτυξη και κοινωνική ευηµερία και κυρίως κοινωνική
συνοχή και κοινωνική ειρήνη.

Εύχοµαι να τα καταφέρουµε.

Ευχαριστώ.

 


