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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
  

Δημοςίευςη Κειμένου Πολιτικήσ (Policy brief) 17 με τίτλο: 
«Η επόμενη φάςη τησ κρίςησ ςτην Ελλάδα» 

 
 

Το Παρατηρητόριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελύξεων του Ινςτιτούτου Εργαςύασ 
ΓΣΕΕ ανακοινώνει τη δημοςύευςη του Κειμϋνου Πολιτικόσ 17/Ιούνιοσ 2018, με τύτλο   
«Η επόμενη φάςη τησ κρίςησ ςτην Ελλάδα».  
 
Συγγραφϋασ: Γιώργοσ Αργεύτησ, Επιςτημονικόσ Δ/ντόσ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Καθηγητόσ, Οικονομικό 
Τμόμα ΕΚΠΑ. 
 
Η ςυγκεκριμϋνη ανϊλυςη εςτιϊζει ςτην επόμενη φϊςη τησ κρύςησ ςτην Ελλϊδα.  
Στισ μϋρεσ μασ αναπτύςςεται πλϋον μια διαρκώσ εντεινόμενη αντιπαρϊθεςη για το ζότημα 
τησ «επόμενησ μϋρασ», μετϊ το τϋλοσ του τρύτου προγρϊμματοσ οικονομικόσ προςαρμογόσ. 
Κυβϋρνηςη και θεςμικού δανειςτϋσ φαύνεται να υποςτηρύζουν δύο φαινομενικϊ 
διαφορετικϋσ επιλογϋσ προώποθϋςεων για την αναχρηματοδότηςη του ελληνικού χρϋουσ 
από τισ αγορϋσ, οι οπούεσ ςχηματικϊ εκφρϊζονται ςτον δημόςιο διϊλογο ωσ «καθαρό 
ϋξοδοσ» και «προληπτικό γραμμό ςτόριξησ» αντύςτοιχα. Ωςτόςο, και τα δύο αφηγόματα 
εξόδου τησ χώρασ ςτισ αγορϋσ δημιουργούν ςημαντικούσ κινδύνουσ και αβεβαιότητα για 
το μϋλλον. 
 

 
Το πλόρεσ κεύμενο εύναι διαθϋςιμο ςτο ακόλουθο link:  

http://www.osetee.gr/uplds/File/2018/PLHRES%20KEIMENO.pdf 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

http://www.osetee.gr/uplds/File/2018/PLHRES%20KEIMENO.pdf


 
 
 
 
 
 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ                                                                                                                                                      

για το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινςτιτούτου Εργαςίασ τησ ΓΣΕΕ 

Το Παρατηρητόριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελύξεων του Ινςτιτούτου Εργαςύασ τησ ΓΣΕΕ αποτελεύ ϋναν χώρο ϋρευνασ και 

δρϊςησ που απευθύνεται ςτουσ εργαζομϋνουσ, ςτην ακαδημαώκό κοινότητα, ςτουσ φορεύσ χϊραξησ πολιτικόσ και ςτο ςύνολο των 

πολιτών. Στόχοσ του εύναι να προςφϋρει επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνεσ αναλύςεισ για μια ςειρϊ κοινωνικών και οικονομικών ζητημϊτων 

που βρύςκονται ςτο επύκεντρο τησ τρϋχουςασ ςυγκυρύασ και που ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη με τα ςυμφϋροντα του κόςμου τησ εργαςύασ. Το 

Παρατηρητόριο εύναι ςημεύο ςυνϊντηςησ και δημιουργικού διαλόγου πληθώρασ ερευνητών, με απώτερο ςτόχο την ανϊδειξη 

διαςτϊςεων των ςύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών φαινομϋνων που ϋχουν ιδιαύτερη αξύα για την οπτικό των εργαζομϋνων και 

των ςυνδικϊτων. Παρϊλληλα, η ερευνητικό του δραςτηριότητα εντϊςςεται ςε μια ευρύτερη προςπϊθεια καταγραφόσ πολιτικών που 

δύνανται να ςυνειςφϋρουν με ουςιαςτικό τρόπο ςτην επύλυςη των ςημαντικών προβλημϊτων που αντιμετωπύζει ςτην τρϋχουςα 

περύοδο ο κόςμοσ τησ εργαςύασ.  

Η δραςτηριότητα του Παρατηρητηρύου επικεντρώνεται ςε τρεισ βαςικούσ τομεύσ: α) ςτην οικονομύα και την ανϊπτυξη, β) ςτο κοινωνικό 

κρϊτοσ και το μϋλλον τησ εργαςύασ και γ) ςτην ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ςε περιβϊλλον δημοκρατύασ και ιςότητασ. Ο 

πρώτοσ τομϋασ αφορϊ τα αύτια και τισ επιπτώςεισ τησ πρόςφατησ οικονομικόσ κρύςησ, τισ ςύγχρονεσ προκλόςεισ που ϋχει να 

αντιμετωπύςει ο δημόςιοσ τομϋασ και η δημοςιονομικό πολιτικό ςτην Ελλϊδα, καθώσ και τισ αλλαγϋσ που εύναι αναγκαύο να 

πραγματοποιηθούν ςτο αναπτυξιακό πρότυπο τησ χώρασ. Ο δεύτεροσ τομϋασ αναφϋρεται ςτην αςκούμενη κοινωνικό πολιτικό, ςτα 

ζητόματα τησ φτώχειασ και των ανιςοτότων, ςτισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ και ςτο θεςμικό πλαύςιο των αγορών εργαςύασ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη 

δύνει ςτην ανϊλυςη τησ τρϋχουςασ ςυγκυρύασ και ςτην αποδόμηςη που επιχειρεύται ςε μια ςειρϊ δικαιωμϊτων και κατακτόςεων των 

εργαζομϋνων. Τϋλοσ, ο τρύτοσ τομϋασ επικεντρώνεται ςε θϋματα που αφορούν την εκπαύδευςη και την κατϊρτιςη των εργαζομϋνων, τισ 

ποιοτικϋσ και ποςοτικϋσ διαςτϊςεισ τησ ανεργύασ, τον κοινωνικό αποκλειςμό και το ρατςιςμό που βιώνει ςημαντικό μερύδα των 

εργαζομϋνων και των ανϋργων ςτη χώρα. 

Εύναι προφανϋσ ότι οι τρεισ προαναφερθϋντεσ τομεύσ ϋχουν επικαλύψεισ μεταξύ τουσ. Μϋςα από τα κεύμενϊ του το Παρατηρητόριο 

επιδιώκει να αναδεύξει αυτϋσ τισ επικαλύψεισ και να φϋρει ςτην επιφϊνεια τα οφϋλη που μπορεύ να προκύψουν από την πολύπλευρη 

ανϊλυςη των ςύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών φαινομϋνων.  

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ  

Φαύη Αθουςϊκη, 
Τηλϋφωνο επικοινωνύασ: 2108202257          
e-mail: f.athousaki@inegsee.gr            
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