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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
  

Δημοσίευση Κειμένου Πολιτικής (Policy brief) 17 με τίτλο: 
«Η επόμενη φάση της κρίσης στην Ελλάδα» 

 
 

Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας 
ΓΣΕΕ ανακοινώνει τη δημοσίευση του Κειμένου Πολιτικής 17/Ιούνιος 2018, με τίτλο   
«Η επόμενη φάση της κρίσης στην Ελλάδα».  
 
Συγγραφέας: Γιώργος Αργείτης, Επιστημονικός Δ/ντής ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Καθηγητής, Οικονομικό 
Τμήμα ΕΚΠΑ. 
 
Η συγκεκριμένη ανάλυση εστιάζει στην επόμενη φάση της κρίσης στην Ελλάδα.  
Στις μέρες μας αναπτύσσεται πλέον μια διαρκώς εντεινόμενη αντιπαράθεση για το ζήτημα 
της «επόμενης μέρας», μετά το τέλος του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. 
Κυβέρνηση και θεσμικοί δανειστές φαίνεται να υποστηρίζουν δύο φαινομενικά 
διαφορετικές επιλογές προϋποθέσεων για την αναχρηματοδότηση του ελληνικού χρέους 
από τις αγορές, οι οποίες σχηματικά εκφράζονται στον δημόσιο διάλογο ως «καθαρή 
έξοδος» και «προληπτική γραμμή στήριξης» αντίστοιχα. Ωστόσο, και τα δύο αφηγήματα 
εξόδου της χώρας στις αγορές δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητα για 
το μέλλον. 
 

 
Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στο ακόλουθο link:  https://goo.gl/sTgtVT  
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Περισσότερες πληροφορίες                                                                                                                                                      

για το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 

Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ αποτελεί έναν χώρο έρευνας και 

δράσης που απευθύνεται στους εργαζομένους, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους φορείς χάραξης πολιτικής και στο σύνολο των 

πολιτών. Στόχος του είναι να προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες αναλύσεις για μια σειρά κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων 

που βρίσκονται στο επίκεντρο της τρέχουσας συγκυρίας και που έχουν άμεση σχέση με τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας. Το 

Παρατηρητήριο είναι σημείο συνάντησης και δημιουργικού διαλόγου πληθώρας ερευνητών, με απώτερο στόχο την ανάδειξη 

διαστάσεων των σύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων που έχουν ιδιαίτερη αξία για την οπτική των εργαζομένων και 

των συνδικάτων. Παράλληλα, η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια καταγραφής πολιτικών που 

δύνανται να συνεισφέρουν με ουσιαστικό τρόπο στην επίλυση των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην τρέχουσα 

περίοδο ο κόσμος της εργασίας.  

Η δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: α) στην οικονομία και την ανάπτυξη, β) στο κοινωνικό 

κράτος και το μέλλον της εργασίας και γ) στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε περιβάλλον δημοκρατίας και ισότητας. Ο 

πρώτος τομέας αφορά τα αίτια και τις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, τις σύγχρονες προκλήσεις που έχει να 

αντιμετωπίσει ο δημόσιος τομέας και η δημοσιονομική πολιτική στην Ελλάδα, καθώς και τις αλλαγές που είναι αναγκαίο να 

πραγματοποιηθούν στο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Ο δεύτερος τομέας αναφέρεται στην ασκούμενη κοινωνική πολιτική, στα 

ζητήματα της φτώχειας και των ανισοτήτων, στις εργασιακές σχέσεις και στο θεσμικό πλαίσιο των αγορών εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνει στην ανάλυση της τρέχουσας συγκυρίας και στην αποδόμηση που επιχειρείται σε μια σειρά δικαιωμάτων και κατακτήσεων των 

εργαζομένων. Τέλος, ο τρίτος τομέας επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων, τις 

ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις της ανεργίας, τον κοινωνικό αποκλεισμό και το ρατσισμό που βιώνει σημαντική μερίδα των 

εργαζομένων και των ανέργων στη χώρα. 

Είναι προφανές ότι οι τρεις προαναφερθέντες τομείς έχουν επικαλύψεις μεταξύ τους. Μέσα από τα κείμενά του το Παρατηρητήριο 

επιδιώκει να αναδείξει αυτές τις επικαλύψεις και να φέρει στην επιφάνεια τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την πολύπλευρη 

ανάλυση των σύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες  

Φαίη Αθουσάκη, 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108202257          
e-mail: f.athousaki@inegsee.gr            
    
 

 

 

 
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ  
Ιουλιανού 24  
10434 Αθήνα            
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e-mail: paratiritirio@inegsee.gr               
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