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Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε από τον Matthias Knuth µετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής για υποβολή προσφορών. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαµβάνονται στην µελέτη αυτή είναι πληροφορίες 
και απόψεις του συντάκτη και δεν αντανακλούν οπωσδήποτε τις επίσηµες θέσεις της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε 
αυτήν την µελέτη. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, ή οποιοδήποτε άτοµο ενεργεί για λογαριασµό της, δεν 
φέρει καµία ευθύνη για την ενδεχόµενη χρησιµοποίηση των πληροφοριών που περιέχει η µελέτη.  



 

 

Σύνοψη 

Από το 2002 µέχρι το 2005, πραγµατοποιήθηκαν στη γερµανική αγορά εργασίας ευρύτατες µεταρ-
ρυθµίσεις, οι οποίες αντικρούουν τη διαδεδοµένη άποψη περί «γερµανικής µεταρρυθµιστικής ακαµ-
ψίας». Ωστόσο, οι µεταρρυθµίσεις αυτές αφορούσαν σε πολύ περιορισµένο βαθµό το εργατικό δίκαιο 
µε τη στενή του έννοια. Ο βασικός στόχος ήταν η αναδιάρθρωση του συστήµατος κοινωνικών παρο-
χών και δραστηριοποίησης των ανέργων και των ευρισκόµενων σε εργάσιµη ηλικία απόρων, µέσω 
µίας στρατηγικής του τύπου «προτεραιότητα στην εργασία». Οι µεταρρυθµίσεις αυτές προκάλεσαν 
έντονες αντιπαραθέσεις και µετέβαλλαν το πολιτικό τοπίο στη Γερµανία.  
Λίγο µετά τις µεταρρυθµίσεις εµφανίστηκε µία αντίστροφη τάση στην γερµανική αγορά εργασίας. Η 
ανεργία µειώθηκε, ο αριθµός των θέσεων εργασίας µε ασφαλιστική κάλυψη αυξήθηκε και η γερµανι-
κή αγορά εργασίας αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτική στην χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση 
του 2008/2009. 'Εκτοτε, η επιτυχία της γερµανικής οικονοµίας έχει λάβει διαστάσεις που προκαλούν 
αυξανόµενη ανησυχία όσον αφορά τις οικονοµικές ανισορροπίες στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα όµως, 
αυξάνονται οι προσπάθειες των γειτονικών ευρωπαϊκών κρατών να µιµηθούν τη Γερµανία σε αυτήν 
την υποτιθέµενη πορεία προς την επιτυχία και να εφαρµόσουν "διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις" γερ-
µανικού τύπου, ελπίζοντας να επιτύχουν µε αυτόν τον τρόπο παρόµοια αποτελέσµατα. 

Η χρονική σύµπτωση τρέφει την αντίληψη ότι είναι οι µεταρρυθµίσεις που προκάλεσαν τη στροφή 
στην γερµανική αγορά εργασίας και ότι είναι αβάσιµη η κριτική σχετικά µε τις αρνητικές της συνέ-
πειες, δεδοµένου ότι υπήρξε αποτελεσµατική ως προς τον βασικό στόχο. Στην πραγµατικότητα, όµως, 
τα αποτελέσµατα των µεταρρυθµίσεων της αγοράς εργασίας ήταν πολύ πιο περιορισµένα απ' ό,τι πι-
στεύεται γενικά. Η µείωση της ανεργίας οφείλεται στο φθίνον απόθεµα σε εργατικό δυναµικό, στην 
επιβράδυνση της παραγωγικότητας και στην κατανοµή του όγκου της εργασίας σε περισσότερους 
εργαζόµενους. Η αναντιστοιχία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας δεν περιορί-
στηκε. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της γερµανικής αγοράς εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης 
2008/2009 οφείλονται περισσότερο σε συγκυρίες και µηχανισµούς που προσανατολίζονται µάλλον 
προς την επάνοδο στο παραδοσιακό πρότυπο της ''συντονισµένης'' εθνικής οικονοµίας (Hall και 
Soskice 2004), παρά στο νεοφιλελεύθερο πνεύµα των µεταρρυθµίσεων της αγοράς εργασίας. Αλλά 
και οι αρνητικές επιπτώσεις της µεταρρύθµισης ήταν λιγότερο σοβαρές από ό,τι ισχυρίζονται οι επικρι-
τές της: η στασιµότητα και η αυξανόµενη ανισότητα των µισθών, η επέκταση της κατηγορίας των 
χαµηλόµισθων και η αύξηση των άτυπων σχέσεων εργασίας ανταποκρίνονται µεν απόλυτα στη λογι-
κή των µεταρρυθµίσεων, αλλά οι τάσεις αυτές είχαν εµφανιστεί µερικά χρόνια νωρίτερα. Ορισµένες 
µάλιστα, εξασθένισαν µετά τις µεταρρυθµίσεις. Αντίθετα, φαινόµενα όπως η αύξηση του δανεισµού 
εργαζοµένων και της ολιγόωρης απασχόλησης καταλογίζονται στις µεταρρυθµίσεις, τόσο ως προς το 
περιεχόµενο όσο και ως προς τη χρονική στιγµή.  

Για τον λόγο αυτόν, θεωρούµε ότι, παράλληλα µε τις µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας, γνωστές 
και µε την ονοµασία „Hartz“, πρέπει να εξεταστούν και δύο ακόµη θεµελιώδεις θεσµικές αλλαγές: η 
µεταρρύθµιση της ηλικίας συνταξιοδότησης και η φθίνουσα δεσµευτικότητα των συλλογικών συµβάσε-
ων. Η αποδυνάµωση του συστήµατος συλλογικών συµβάσεων εργασίας ευθύνεται σε πολύ µεγαλύ-
τερο βαθµό για την στασιµότητα των πραγµατικών µισθών, τις αυξανόµενες µισθολογικές ανισότη-
τες, και κυρίως για την διευρυνόµενη απόκλιση µισθών µεταξύ του τοµέα της παραγωγής και του 
τοµέα των υπηρεσιών, από ό,τι η µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας. Από αυτήν την άποψη, είναι 
αµφισβητήσιµο αν η επιτυχία των εξαγωγών της Γερµανίας οφείλεται πράγµατι στη συγκράτηση των 
µισθών, η οποία ήταν λιγότερο σηµαντική στον τοµέα της βιοµηχανίας προϊόντων εξαγωγής από ό,τι 
στον τοµέα των υπηρεσιών, και τίθεται το ερώτηµα µήπως µία στρατηγική περισσότερο προσανατο-
λισµένη προς την εσωτερική ζήτηση θα είχε συντελέσει, σε τελική ανάλυση, σε µεγαλύτερη αύξηση 
της απασχόλησης . – Η µεταρρύθµιση της ηλικίας συνταξιοδότησης συνέβαλε στη µεγαλύτερη αύξη-
ση της απασχόλησης ηλικιωµένων στη Γερµανία από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ. 
Επιπλέον, κατά την περίοδο της κρίσης του 2008/2009, αφαίρεσε από τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα 



 

 

της παραδοσιακής προσαρµογής του απασχολούµενου προσωπικού µέσω προγραµµάτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και τις ανάγκασε να προσφεύγουν σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό στην ευελιξία εντός 
παρά εκτός της επιχείρησης, όσον αφορά την απασχόληση εργατικού δυναµικού. Ωστόσο, σε ό,τι 
αφορά τη σύναψη νέας σύµβασης εργασίας, οι δυνατότητες των ηλικιωµένων δεν αυξήθηκαν σε σύ-
γκριση µε αυτές των νεώτερων. Η αύξηση της απασχόλησης ηλικιωµένων σηµαίνει ουσιαστικά ότι 
αυξάνεται το όριο ηλικίας των εργαζόµενων σε υφιστάµενες σχέσεις εργασίας και ότι οι εργαζόµενοι 
παραµένουν στην επιχείρηση µέχρι µία πολύ πιο προχωρηµένη εργασία από ό,τι προηγούµενες γε-
νεές. 

Τελικά, τί αποµένει από τη µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας; Προφανώς, επιτάχυνε τη µετάβαση 
από την ανεργία στην απασχόληση. Ωστόσο, δεν βελτιώθηκαν οι δυνατότητες απασχόλησης για τους 
µακροχρόνια άνεργους. Το φαινόµενο της επιτάχυνσης περιορίζεται στους βραχυπρόθεσµα άνεργους, 
οι οποίοι συνεχίζουν να λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας και δεν θέλουν να καταλήξουν στο καθεστώς 
του επιδόµατος κοινωνικής πρόνοιας που χορηγείται ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Για τον ίδιο λόγο 
έχει αυξηθεί ο φόβος των εργαζοµένων για την ανεργία, καθώς και η προθυµία τους για παραχωρή-
σεις, µε αποτέλεσµα, προκειµένου να διατηρήσουν τη θέση τους, να προβαίνουν σε µεγαλύτερες θυ-
σίες από ό,τι κατά το παρελθόν. Έτσι αντιµετωπίστηκε η κρίση του 2008/2009. Αυτός ο φόβος µειώ-
νει, ωστόσο, και την προθυµία των εργαζοµένων για ανάληψη κινδύνων. Η κινητικότητα των εργαζο-
µένων µειώθηκε, παρά την οικονοµική ανάκαµψη και την άνοδο της απασχόλησης. Το µέσο διάστη-
µα παραµονής στην ίδια σχέση εργασίας σηµείωσε άνοδο, παρά τον πολλαπλασιασµό των "ελαστι-
κών" µορφών απασχόλησης. Εποµένως, επιδεινώθηκαν οι δυνατότητες ανακατανοµής της εργασίας 
στην γερµανική αγορά. Σε αυτό συµβάλλει µάλλον, εκτός από την αποθαρρυντική επίδραση της µε-
ταρρύθµισης της αγοράς εργασίας, και το γεγονός ότι ο αρχικός µισθός που καταβάλλεται σε νέα 
σχέση εργασίας ακολουθεί φθίνουσα πορεία. 

Οι µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας συνέβαλαν συνεπώς ώστε τα µηνύµατα σχετικά µε την µετα-
βαλλόµενη σχέση προσφοράς και ζήτησης (µειούµενο εργατικό δυναµικό µε ταυτόχρονη αύξηση της 
απασχόλησης) να µην έχουν φθάσει ακόµη στους παράγοντες της αγοράς και να µην έχουν καµία 
αντανάκλαση στην αξία της εργατικής δύναµης, παρά τα αυξανόµενα παράπονα για την έλλειψη ερ-
γατικού δυναµικού. Το αποτέλεσµα είναι µείωση της πίεσης για εξορθολογισµό, επιβράδυνση της 
παραγωγικότητας και αδυναµία πραγµατοποίησης επενδύσεων, παρά το διαθέσιµο πλεόνασµα κεφα-
λαίων.  

Για τους λόγους αυτούς, το γερµανικό παράδειγµα στο σύνολό του, δεν είναι παράδειγµα προς µίµη-
ση. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι ορισµένα µεµονωµένα στοιχεία του δεν θα µπορούσαν να χρησι-
µοποιηθούν για να συµπληρώσουν τις πιθανές µεταρρυθµιστικές επιλογές σε άλλες χώρες.  
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