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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ

Η αγορά εργασίας στη Φινλανδία χαρακτηρίζεται από τη γήρανση του
πληθυσµού και την πιθανότητα στο τέλος της δεκαετίας η Φινλανδία να
αντιµετωπίσει έλλειµµα εργατικού δυναµικού. Σήµερα µόνο το 5% του
συνολικού εργατικού δυναµικού απασχολείται στην πρωτογενή
παραγωγή, ενώ η µεταποίηση και ο κατασκευαστικός τοµέας
απασχολούν περίπου το ¼. Η ανεργία κατά τα τελευταία χρόνια έχει
παραµείνει σταθερά στο 9% περίπου. Το επίπεδο απασχόλησης
κυµαίνεται πάνω από το 67% (ενώ ο µέσος όρος στην Ε.Ε. των 15 ήταν
λίγο πάνω από το 64%) και ο βαθµός απασχόλησης των γυναικών
θεωρείται εξαιρετικά υψηλός σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η παρούσα Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της συνολικής
απασχόλησης κατά 100.000 ανθρώπους και σε µακροπρόθεσµη βάση
επιδιώκει να πετύχει το 75% µέχρι το 2011. Κατά την άποψη του κ.
Hellsten ο στόχος είναι υπερβολικά φιλόδοξος και δύσκολα επιτεύξιµος.
Χαρακτηριστικό στοιχείο στο συνδικαλιστικό τοπίο της χώρας είναι ότι
έχει αυξηθεί το ποσοστό των υψηλόβαθµων και εξειδικευµένων
στελεχών που οργανώνονται συνδικαλιστικά, ενώ και οι εργοδοτικές
ενώσεις παρουσιάζουν αντίστοιχη οργάνωση.
Έχει εφαρµοσθεί το τριµερές σύστηµα κοινωνικού διαλόγου µε επιτυχία
και µε το Κράτος να έχει ρόλο παρατηρητή και να επιδιώκει συµφωνίες
τριετείς στον εισοδηµατικό τοµέα.
Κίνητρο για την εξασφάλιση
συµφωνίας αποτελούν οι φορολογικές µειώσεις, ενώ αντίθετα
επαπειλούνται φορολογικές αυξήσεις εάν δεν καθίσταται δυνατόν να
επιτευχθούν εισοδηµατικές συµφωνίες που εξασφαλίζουν την
ανταγωνιστικότητα.
Το κόστος εργασίας έχει διατηρηθεί υπό έλεγχο παρόλο που έχει
αυξηθεί στην Φινλανδία σε ελαφρά µεγαλύτερο ρυθµό από το µέσο
ευρωπαϊκό όρο. Παρόλο που δεν υπάρχει καθεστώς ελάχιστου µισθού,
οι εργασιακές συµφωνίες καθορίζουν τους ελάχιστους µισθούς ανά
κλάδο που κατά νόµο πρέπει να εφαρµόζονται. Την τελευταία δεκαετία
απεργίες στη βιοµηχανία είναι πολύ σπάνιες και οι χαµένες µέρες
εργασίας είναι πολύ λιγότερες από ότι στη δεκαετία του ’80.
Κατά την άποψη των εργοδοτών η εισοδηµατική πολιτική πρέπει να
βασίζεται στην αποτελεσµατικότητα και στην κερδοφορία των εταιριών,
ενώ παράλληλα πρέπει να ελαφρυνθεί η φορολόγηση της εργασίας.
Επίσης πρέπει να µειωθούν τα οφέλη που παρέχονται στους ανέργους
όταν η περίοδος ανεργίας εκτείνεται επί µακρόν.
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∆εν είναι αρκετά ικανοποιηµένες οι φινλανδικές επιχειρήσεις από τη
συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές και πιστεύουν ότι πρέπει να
βελτιωθεί ειδικότερα σε ότι αφορά την κατάρτιση των ανέργων. Πρέπει
να σηµειωθεί ότι η εργοδοτική πλευρά αντιτίθεται στην δωρεάν
επιδότηση της εργασίας καθώς πιστεύει αντίθετα ότι πρέπει να
συνδέεται µε κίνητρα για την εκπαίδευση.
Σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Φινλανδίας η ικανοποίηση των
παρακάτω 5 παραγόντων θα βελτιώσει το εργασιακό πλαίσιο στη χώρα
και µπορεί να συµβάλει στον διπλασιασµό του ρυθµού ανάπτυξης σε
λίγα χρόνια.
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Η ενίσχυση της παραγωγικότητας στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο
τοµέα, παρόλο που την τελευταία δεκαετία η µέση
παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στη µεταποίηση ήταν
υψηλότερη από εκείνη στην Αµερική.
Ο κυβερνητικός στόχος για αύξηση του ποσοστού απασχόλησης
στο 75% έως το 2011 θα ήταν πιο ρεαλιστικό εάν επεκταθεί έως το
2020.
Χρειάζεται να τεθεί ως µακροπρόθεσµος στόχος η επέκταση της
διάρκειας ετών εργασίας κατά 4 έτη (σήµερα είναι 35 έτη κατά
µέσο όρο ενώ από το 2005 θα αναθεωρηθεί το συνταξιοδοτικό
σύστηµα).
Θεωρείται σκόπιµο να εξετασθεί η επέκταση των ωρών εργασίας
και πιστεύεται ότι ο στόχος της αύξησης κατά 10% θα δώσει
ώθηση στην οικονοµία.
Η Φινλανδία ειδικότερα θα χρειασθεί να προσελκύσει
περισσότερους οικονοµικούς µετανάστες στα επόµενα χρόνια.
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