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...¸ χουµε για πρώτη φορά στην µεταπολεµική περίοδο µια τόσο ισχυρή αποσύνδεση ανάµεσα
στην οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση. Παρά το γεγονός, δηλαδή, ότι η οικονοµία πα-

ρουσιάζει θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης και τα κέρδη αυξάνονται, η περίοδος της πλήρους απασχόλησης
φαίνεται πλέον να βαίνει προς το τέλος της…

...Ó’ αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζονται νέες δραστηριότητες του κράτους. Η υποτιθέµενη µείωσητης παρουσίας του στη διαµόρφωση και ρύθµιση των κοινωνικών σχέσεων είναι στην πραγ-
µατικότητα µια µετατόπισή του από τις λειτουργίες που επιτελεί το «κοινωνικό κράτος» ή «κράτος πρό-
νοιας» σ’ αυτές της ρύθµισης της απορύθµισης των εργασιακών σχέσεων. Το κράτος δραστηριοποιείται
όχι τόσο στον τοµέα εξασφάλισης της αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης, όσο στην απορύθµιση των
όρων και συνθηκών αξιοποίησής της από το κεφάλαιο. Μετατοπίζεται, επιπλέον, το κέντρο βάρος του
αστικού κράτους από την πολιτική της εξασφάλισης
όρων απασχόλησης στην πολιτική απορύθµισης
των υπαρχουσών νοµικών και οικονοµικών µορφών
απασχόλησης και στην προώθηση νέων ευέλικτων
µορφών και σχέσεων εργασίας, µε τις οποίες η κα-
ταπολέµηση της ανεργίας παύει πλέον να θεωρεί-
ται στόχος άµεσης και πρώτιστης προτεραιότητας.
Μετατόπιση που στην Ευρώπη γίνεται έντονη στη
µετά το Μάαστριχτ περίοδο.

Ð ροτεραιότητα αποκτούν πλέον, όπως θα δεί-
ξουµε και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, οι ονοµαστικοί στόχοι, οι στόχοι δηλαδή
που προωθεί η νεοφιλελεύθερη οικονοµική σκέψη,
όπως η καταπολέµηση του πληθωρισµού και των
δηµόσιων ελλειµµάτων, αντί των πραγµατικών στό-
χων οικονοµικής ανάπτυξης, όπως ανάπτυξη, επεν-
δύσεις, απασχόληση. Το αποτέλεσµα είναι η απασχόληση να θεωρείται, πλέον, ένα µέγεθος το οποίο
µπορεί να µεταβάλλεται µε αρνητική φορά, προκειµένου να επιτευχθούν οι ονοµαστικοί - νοµισµατικο-
πολιτικοί στόχοι. Η καταπολέµηση του πληθωρισµού θεωρείται ο στόχος στον οποίο θα πρέπει να υπο-
ταχθεί η πολιτική απασχόλησης και να αποκτήσει η αγορά εργασίας την ανάλογη ευελιξία (όπως µε τη
νοµιµοποίηση του καθεστώτος των υπο-απασχολουµένων, την πληρωµή των νεοεισερχοµένων στην
αγορά εργασίας µε µισθούς κάτω του ελάχιστου επιτρεπτού των συλλογικών συµβάσεων, µε τη θεσµο-
θέτηση της απασχόλησης χωρίς κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τη διευκόλυνση της πολιτικής απολύ-
σεων των επιχειρήσεων -µέτρα τα οποία διασπούν το υποκείµενο της µισθωτής εργασίας και δυσκολεύ-
ουν περισσότερο την πάλη του για προώθηση µιας πολιτικής πλήρους απασχόλησης)…

*      Πριν 10 χρόνια κυκλοφόρησε η ελληνική έκδοση του βιβλίου του Jeremy Rifkin «Το τέλος της εργασίας»
(Εκδόσεις «Λιβάνη»). Το απόσπασµα που δηµοσιεύουµε, αντί άρθρου, ανήκει στον πρόλογο εκείνης της
έκδοσης, που έγραψε ο Νίκος Κοτζιάς και κατά την άποψή µας αποδίδει τα όσα σήµερα παρακολουθούµε να
συµβαίνουν γύρω µας.

Το τέλος της εργασίας *


