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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης των 

τελευταίων ετών στην Ελλάδα σε επίπεδο ανεργίας και απασχόλησης καθώς και την 

κινητικότητα (επαγγελµατική και γεωγραφική) ως συντελεστή απασχόλησης. Για την 

καλύτερη προσέγγιση του θέµατος αξιοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν στοιχεία της 

Ελληνικής Στατικής Αρχής ( ΕΛ.ΣΤΑΤ ) από το 2009 έως και το α΄τρίµηνο του 2015 

που αφορούν τόσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας όσο και τις µεταβολές που 

συντελέστηκαν στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. 

Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται η έννοια και τα είδη της ανεργίας καθώς και 

θεωρητικές προσεγγίσεις για τις αιτίες όξυνσης του φαινοµένου καθώς και οι συνέπειες  

που αυτό επιφέρει. Εν συνεχεία, αναλύονται τα χαρακτηριστικά της ανεργίας (ανεργία 

ανά φύλο, ηλικιακή οµάδα, περιφέρεια και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας) µε 

έµφαση στα χρόνια λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης. 

Παρουσιάζονται, επίσης, τα είδη της κινητικότητας και η σηµασία της στους κόλπους 

της Ε.Ε, η ποσοτική διάσταση του φαινοµένου καθώς και οι προοπτικές και τα 

προβλήµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή της. Τέλος, παρέχεται µια συνοπτική 

θεώρηση της ανεργίας και της κινητικότητας µε συµπεράσµατα και προτάσεις για το 

ρόλο της κινητικότητας στην αύξηση της απασχόλησης. 

 

Λέξεις- κλειδιά : ανεργία, απασχόληση, κινητικότητα, οικονοµική κρίση 
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Abstract 

 

This essay examines the impacts of the economic (debt) crisis on the Greek economy, in 

terms of unemployment and mobility (labour and geographical). For this purpose, a 

series of data has been employed and handled, derived from Hellenic Statistical 

Authority (ELSTAT), concerning both unemployment and changes in all sectors of 

economic activity, from 2009 to the first quarter of 2015.   

More specifically, the current study presents the concepts and types of unemployment, 

the theoretical approaches of the phenomenon, as well as the impacts it bears on various 

economic measures.  Furthermore, the essay analyses the characteristics of 

unemployment (distribution of unemployment by sex, age, region and production 

sectors) focusing on the years before and during the economic depression. It presents 

also, the types and the quantitative dimension of mobility, its importance within EU, as 

well as the prospects and the problems that emerge. Finally, it gives a brief overview of 

unemployment and mobility with conclusions and recommendations regarding the role 

of mobility in the increase of employment. 

 

Key- words: unemployment, employment, mobility, economic (debt) crisis.  
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Κεφάλαιο 1
ο 

Εισαγωγή 

 

 Η ανεργία αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα σηµαντικότερα κοινωνικά 

προβλήµατα της Ελλάδας αλλά και του συνόλου των χωρών της Ε.Ε. Ήδη από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’90 η άνοδος της ανεργίας στην Ευρώπη κατέστησε αναγκαία 

την εφαρµογή µια κοινής πολιτικής απασχόλησης που αποσκοπούσε στην αύξηση της 

απασχόλησης, στην κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων και των εργαζοµένων και στην 

ενίσχυση πιο ευέλικτων µορφών εργασίας έτσι ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 Η οικονοµική κρίση του 2008 κατέστησε πιο επιτακτική την ανάγκη για άµεση 

αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας καθώς έφερε στην επιφάνεια τα δοµικά 

προβλήµατα αλλά και  τις ανισότητες των χωρών της Ευρώπης. Μία από τις λύσεις που 

προτάθηκαν για την καταπολέµηση της υψηλής ανεργίας ήταν αυτή της κινητικότητας 

των εργαζοµένων (επαγγελµατικής και γεωγραφικής).  Η προσωρινή φύση του µέτρου 

της κινητικότητας καθώς και τα νοµικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά 

εµπόδια που ανακύπτουν δεν επιλύουν το πρόβληµα της χαµηλής απασχόλησης καθώς 

έρχονται σε αντίθεση µε τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας που 

διαφοροποιείται µεταξύ των χωρών. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση της Ελλάδας, τα 

χαρακτηριστικά τη ανεργίας των δεκαετιών που προηγούνται της οικονοµικής κρίσης 

υποδηλώνουν ότι πρόκειται για διαρθρωτικού χαρακτήρα η οποία σταδιακά 

µετατρέπεται  σε κυκλική ανεργία ως αποτέλεσµα της οικονοµικής ύφεσης. Τα 

διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας επιδεινώνονται και δεν µπορούν να 

επιλυθούν µεµονωµένα µε την εφαρµογή µέτρων µακροοικονοµικής πολιτικής για την 

αύξηση της ζήτησης ή µε την εφαρµογή µέτρων που στοχεύουν στην ευελιξία της 

εργασίας ( η κινητικότητα εντάσσεται στα µέτρα αυτά) όταν σχεδόν το σύνολο της 

οικονοµίας βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.  

 Αυτό που κρίνεται απαραίτητο είναι ο συνδυασµός πολιτικών που αφενός 

στοχεύουν στην επίλυση των διαρθρωτικών προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας 

και αφετέρου αξιοποιούν την κινητικότητα ως προσωρινό µέτρο που θα συµβάλει στην 

ανάκαµψη της οικονοµίας. 
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Κεφάλαιο 2ο 

Η έννοια και τα είδη της Ανεργίας 

 

2.1 Η έννοια της ανεργίας  

 

Η κοινωνική αναγνώριση και καθιέρωση της έννοιας της ανεργίας, συνδέεται 

πρακτικά, µε τη θέσπιση νοµικών και διοικητικών διαδικασιών διαχείρισης της 

χειρωνακτικής εργασίας ήδη από το τέλος του προηγούµενου αιώνα και πιο 

συστηµατικά µετά την οικονοµική κρίση του 1929 και τον δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο.  

«Αν και ιστορικά έχουν υπάρξει πολλοί ορισµοί για την ανεργία, αυτοί εµφανίζουν 

δυσκολίες καθώς στηρίζονται στο συνδυασµό δύο κριτηρίων : της αντικειµενικής θέσης 

ότι ένα άτοµο δεν κατέχει εργασία και ενός ηµι-υποκειµενικού κριτηρίου 

συµπεριφοράς, ότι δηλαδή βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας».(Σκούτελης, 1996 σ. 37-

38) 

 Ανεργία υπάρχει στην οικονοµία, όταν ο παραγωγικός συντελεστής εργασίας δεν 

απασχολείται πλήρως. Η ανεργία µετριέται µε το ποσοστό του εργατικού δυναµικού 

που αδυνατεί να βρει κατάλληλη απασχόληση. Ειδικότερα, άνεργοι είναι τα άτοµα 

εκείνα που είναι διατεθειµένα να εργαστούν µε την αµοιβή και γενικότερα µε τις 

συνθήκες που ισχύουν στην αγορά για το είδος της εργασίας που προσφέρουν και δε 

µπορούν να βρουν απασχόληση ( Αγαπητός, 2000). 

Ειδικότερα, η ελληνική Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (Ε.Ε.∆.)
1
 που διεξάγει στη 

χώρα µας η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) θέτει συγκεκριµένα κριτήρια όσο 

αφορά τον ορισµό της ανεργίας. Άνεργοι ορίζονται τα άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω, 

τα οποία :  

� δεν εργάζονται, δηλαδή δεν εργάστηκαν ούτε µία ώρα την τελευταία 

ηµερολογιακή εβδοµάδα πριν από την ηµέρα της έρευνας ούτε είχαν µία 

εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά λόγω ασθένειας, άδειας ταξιδιού 

αναψυχής, απεργίας, καιρικών συνθηκών, επισκευής µηχανηµάτων ή 

καταστήµατος,  

                                                           

1
 Από το 1998 η Ε.Ε.Δ διεξάγεται τρεις φορές το χρόνο 
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� ζητούν εργασία, είτε ως µισθωτοί, είτε για να αρχίσουν µία δική τους 

απασχόληση,  

� είναι διαθέσιµα και µπορούν να αναλάβουν αµέσως την εργασία που τυχόν θα 

έβρισκαν (µέσα σε δύο εβδοµάδες),  

� είχαν κάνει (στη διάρκεια των τεσσάρων εβδοµάδων πριν από την έρευνα) 

κάποιες συγκεκριµένες ενέργειες για να βρουν εργασία (π.χ. γράφτηκαν σε 

γραφεία Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, απευθύνθηκαν σε εργοδότες ή σε γνωστούς 

τους, παρακολουθούσαν αγγελίες σε εφηµερίδες).  

Χρειάζεται, ωστόσο, να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις ως προς τα παραπάνω. Όταν 

γίνεται αναφορά σε άτοµα που αναζητούν εργασία, νοείται µόνο η αµειβόµενη εργασία. 

Ανεργία δε σηµαίνει έλλειψη εργασίας εν γένει αλλά έλλειψη αµειβόµενης εργασίας. 

Το κριτήριο της άµεσης διαθεσιµότητας προς εργασία αποκλείει από τους άνεργους 

αυτούς που αναζητούν εργασία και παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης ή τις 

ανενεργές γυναίκες µε µικρά παιδιά που δεν µπορούν να αναλάβουν µέσα σε δύο 

εβδοµάδες αµειβόµενη εργασία. Τέλος, ο ορισµός της απασχόλησης και της ανεργίας 

αποκλείει από τους ανέργους πολλούς από αυτούς που αναγκάζονται να εργάζονται 

ευκαιριακά ή πολύ λίγες ώρες της εβδοµάδα. 

Συνεπάγεται, εποµένως, πως η µέτρηση της ανεργίας παρουσιάζει δυσκολίες, όπως θα 

δούµε παρακάτω, καθώς δεν υπάρχουν αυστηρά όρια µεταξύ απασχόλησης και 

ανεργίας, καθώς και επίσης µεταξύ ανεργίας και ανενεργού κατάστασης
2
. 

Για λόγους  οικονοµικής ανάλυσης ο πληθυσµός διακρίνεται σε οικονοµικά ενεργό 

και σε οικονοµικά µη ενεργό. Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός αποτελεί το εργατικό 

δυναµικό της οικονοµίας και περιλαµβάνει τα άτοµα εκείνα τα οποία είναι ικανά προς 

εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν. Τα άτοµα που δεν µπορούν να 

εργαστούν, για παράδειγµα µικρά παιδιά, ηλικιωµένοι, ασθενείς, στρατιώτες, δεν 

ανήκουν στο εργατικό δυναµικό και αποτελούν τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό. 

Με βάση τις παραπάνω διακρίσεις, εργατικό δυναµικό ορίζεται το σύνολο των ατόµων 

τα οποία µπορούν και επιθυµούν να εργαστούν, απασχολούµενοι θεωρούνται τα άτοµα 

τα οποία εργάζονται, άνεργοι είναι τα άτοµα τα οποία µπορούν και θέλουν να 

εργαστούν αλλά δεν βρίσκουν απασχόληση και το µη-εργατικό δυναµικό είναι το 

                                                           

2
 Βλ. www.panteion.gr  
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µέρος του ενήλικου πληθυσµού που απασχολείται µε δραστηριότητες όπως τα οικιακά, 

οι συνταξιούχοι, άτοµα που ασθενούν σοβαρά ώστε να απέχουν από την εργασία ή δεν 

ψάχνουν για εργασία. Το ποσοστό ανεργίας προκύπτει από τον αριθµό των ανέργων 

διαιρούµενο µε το σύνολο του εργατικού δυναµικού ενώ το άθροισµα των 

απασχολούµενων και των ανέργων είναι ίσο µε το σύνολο του εργατικού δυναµικού. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική συναντάται, επίσης,  και όρος 

«αποθαρρυµένοι εργαζόµενοι» (discouraged workers) που αναφέρεται σε πρόσωπα που 

επιθυµούν να δουλέψουν, αλλά δεν έχουν κάνει καµιά προσπάθεια στις τελευταίες 

τέσσερις εβδοµάδες, είτε γιατί δεν υπάρχουν εργασίες, είτε γιατί αδυνατούν να 

προσληφθούν σε κάποια εργασία, εξαιτίας ενός προσωπικού παράγοντα, όπως η ηλικία, 

το φύλο ή η έλλειψη ειδίκευσης. Αφού οι «αποθαρρυµένοι εργαζόµενοι» δεν έχουν 

προσπαθήσει συστηµατικά να βρουν εργασία, υπολογίζονται σαν να βρίσκονται έξω 

από το εργατικό δυναµικό. Με βάση διεθνείς εκτιµήσεις, αν υπολογιστεί αυτή η 

κατηγορία, τότε η επίσηµη καταγραφή της ανεργίας θα πρέπει να αυξηθεί κατά 1% -

1,5% περίπου ( Κατσανέβας, 2001). 

Συνεπώς, ανεργία καλείται το οικονοµικοκοινωνικό φαινόµενο κατά το οποίο 

υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας. Υπάρχει εποµένως, διαθέσιµο και 

πρόθυµο εργατικό δυναµικό στην αγορά εργασίας αλλά δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες 

θέσεις για να τις πληρώσει. Σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία εµφανίζεται το 

φαινόµενο της ανεργίας, άλλοτε σε µεγαλύτερο και άλλοτε σε µικρότερο βαθµό, κυρίως 

όµως πλήττει τις ευπαθείς και αδύναµες κοινωνικές οµάδες. 

 

 

2.2 Τα είδη της Ανεργίας 

 

Στην οικονοµική βιβλιογραφία η ανεργία κατατάσσεται σε διάφορα είδη, 

καθένα από τα οποία προκαλείται από διαφορετικούς παράγοντες και κατά συνέπεια, 

απαιτείται και διαφορετική αντιµετώπισή τους. Στη συνέχεια παραθέτουµε τα διάφορα 

είδη ανεργίας, τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά από όλες τις σχολές οικονοµικής 

σκέψης. Τα είδη, λοιπόν, της ανεργίας είναι τα εξής: 

Ανεργία τριβής. Πρόκειται για την ανεργία η οποία θεωρείται αναπόφευκτη διότι 

παρουσιάζεται ακόµα και όταν η αγορά εργασίας βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους 

απασχόλησης.  Σε κάθε οικονοµία  υπάρχει πάντα ένα ποσοστό ανεργίας τριβής γιατί 
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συνεχώς νέα άτοµα εισέρχονται στην αγορά εργασίας, ενώ άλλα µετακινούνται από µια 

εργασία σε άλλη και µπορεί να µεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστηµα έως ότου βρουν 

την κατάλληλη απασχόληση. Η ανεργία τριβής παρατηρείται όταν ένας αριθµός 

ατόµων αφήνει την δουλεία του οικιοθελώς (ηθεληµένη ανεργία) και αναζητά άλλη, 

όταν εργαζόµενοι απολύονται και αναζητούν εργασία ενώ ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις 

ζητούν προσωπικό (Κατσανέβας, 2001). 

Οφείλεται, εποµένως, στην εκούσια αλλαγή απασχόλησης του εργατικού δυναµικού. 

Εξαιτίας όµως της ατελούς ή αναποτελεσµατικής λειτουργίας του µηχανισµού της 

εργασίας (ατελής πληροφόρηση και ατελής κινητικότητα της εργασίας), συνήθως 

απαιτείται κάποιο χρονικό διάστηµα µεταξύ εγκατάλειψης µιας εργασίας και της 

απασχόλησης σε κάποια άλλη, ακόµη και όταν αυτή είναι διαθέσιµη. Έτσι λοιπόν, 

πάνω σε µόνιµη βάση, κάποιο ποσοστό εργατικού δυναµικού δεν απασχολείται εξαιτίας 

αυτού του λόγου, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης της συγκεκριµένης οικονοµίας. 

Η ανεργία τριβής είναι αναπόφευκτο υποπροϊόν της οικονοµικής δραστηριότητας και 

µπορεί να συνυπάρχει µε κάποια άλλη ή άλλες µορφές ανεργίας, γεγονός που 

δυσχεραίνει την εκτίµηση του µεγέθους της. Επίσης, µπορεί να οφείλεται στη 

γεωγραφική απόσταση µεταξύ της περιοχής όπου υπάρχει ανεργία και αυτής όπου 

υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας (Βαβούρας, 1998) 

Αυτού του είδους η ανεργία πλήττει περισσότερο τους νέους, γιατί αφενός ένα µεγάλο 

µέρος τους είναι νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας και αφετέρου αποφασίζουν 

ευκολότερα να αφήσουν µια εργασία για να ψάξουν για κάποια καλύτερη. Η 

συµπεριφορά τους αυτή µπορεί να ερµηνευτεί από το γεγονός ότι δε βρίσκουν συχνά 

από την αρχή της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους την απασχόληση που τους 

ταιριάζει ή επιδιώκουν να πειραµατιστούν µε διάφορες εργασίες πριν κατασταλάξουν 

κάπου. Επιπλέον, η ανεργία τριβής πλήττει σε µεγάλο βαθµό και τις γυναίκες, αφού 

συνεχώς αυξάνεται ο αριθµός εκείνων που εισέρχονται ή επανεισέρχονται στην αγορά 

εργασίας. (Πετράκη-Κώττη Α, Κώττης Γ., 2000) 

Επίσης στην κατηγορία αυτή υπάγονται άτοµα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

µόνο κατά διαστήµατα και όχι ολόκληρο το χρόνο, όπως για παράδειγµα οι φοιτητές 

που δουλεύουν τα καλοκαίρια προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν τις σπουδές τους. 

(Πουρναράκης Ε., Χαντζηκωνσταντίνου Γ., 2004) 

Στην κινητικότητα µεταξύ διαφόρων θέσεων εργασίας προστίθεται και η κινητικότητα 

µεταξύ ανενεργού και ενεργού πληθυσµού. Όσο µεγαλύτερη είναι η κινητικότητα των 
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εργαζοµένων τόσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός τους, που διέρχεται από την αγορά 

εργασίας προς αναζήτηση νέας και τόσο µεγαλύτερος είναι και ο αριθµός εισόδου στην 

ανεργία. Η ανεργία τριβής είναι συµβατή µε την πλήρη απασχόληση και µε συνθήκες 

πληθωρισµού σε µια οικονοµία λόγω της αυξηµένης ζήτησης. Πρόκειται για ηθεληµένη 

ανεργία, η οποία καλυτερεύει τελικά τη θέση του ατόµου, αλλά κι εκείνη της εθνικής 

οικονοµίας γιατί αυξάνει την παραγωγικότητα κατευθύνοντας τους εργαζοµένους προς 

τις εργασίες για τις οποίες έχουν τα περισσότερα κίνητρα, συµβάλλοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο στην άριστη χρησιµοποίηση του συντελεστή εργασίας. Αυτή η αύξηση της 

παραγωγικότητας µε τη σειρά της αυξάνει την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών 

µειώνοντας έτσι τις πληθωριστικές πιέσεις.  

Σε αντίθεση µε την διαρθρωτική ανεργία, η οποία είναι µακροχρόνιου χαρακτήρα, η 

ανεργία τριβής δεν συνεπάγεται ότι οι άνεργοι πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα ή να 

µετακινηθούν σε άλλη περιοχή για να βρουν απασχόληση. Η διαφορά που χαρακτηρίζει 

την ανεργία τριβής από τα άλλα είδη ανεργίας είναι η διάρκειά της η οποία είναι 

βραχυχρόνια (Πετρινιώτη, 1989).  

Κυκλική ή κεϋνσιανή ανεργία. Η κυκλική ανεργία συνδέεται στενά µε τις 

αυξοµειώσεις του οικονοµικού κύκλου, τους βραχυχρόνιους ή µακροχρόνιους. Σε 

περιόδους ανόδου του οικονοµικού κύκλου, η ανεργία µειώνεται καθώς η επέκταση της 

κατανάλωσης και της παραγωγής ωθεί τις επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό µε 

συνέπεια να µειωθεί η ανεργία.  

Η κυκλική ανεργία έχει στενά συνδεθεί µε την θεωρία του Keynes για τη 

µακροοικονοµική ισορροπία στη βραχυχρόνια περίοδο. Σύµφωνα µε αυτή, η ανεργία 

ελλιπούς ζήτησης είναι µια θεωρία ακούσιας ανεργίας και µπορεί να καταπολεµηθεί µε 

τον κατάλληλο κρατικό παρεµβατισµό και τη χρησιµοποίηση σωστής δηµοσιονοµικής 

και νοµισµατικής πολιτικής. 

Η κεϋνσιανή προσέγγιση πιστεύει ότι η λύση του προβλήµατος βρίσκεται στο επίπεδο 

της συνολικής ζήτησης και αµφισβητεί τη θεώρηση ότι η υπεύθυνη για την ανεργία 

είναι η ανελαστικότητα των µισθών και ότι η πτώση τους αρκεί για την απορρόφηση 

της ανεργίας. Πάντως 1% αύξηση του ΑΕΠ είναι πιθανό να οδηγήσει σε µικρότερη 

µείωση της ανεργίας επειδή µέρος αυτής της αύξησης πραγµατοποιείται µέσω 

υπερωριών των υφιστάµενων εργαζοµένων και επιπλέον καθώς η ανεργία µειώνεται 

άτοµα µη εγγεγραµµένα ως άνεργοι αρχίζουν να ψάχνουν για απασχόληση αυξάνοντας 

έτσι το ποσοστό ανεργίας. Επειδή αυτό το είδος της ανεργίας ακολουθεί τους 
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οικονοµικούς κύκλους έχει αντίστροφη σχέση µε τον πληθωρισµό δηλαδή όταν είναι 

αυξηµένη, ο πληθωρισµός είναι χαµηλός και αντιθέτως. 

Η κυκλική ανεργία, που αποκαλείται επίσης και «ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης» µπορεί 

να παρουσιάσει µεγάλες διακυµάνσεις από χρόνο σε χρόνο ανάλογα µε τις διαχρονικές 

διακυµάνσεις του οικονοµικού κύκλου. Ειδική περίπτωση της κυκλικής ανεργίας είναι 

η εποχική ανεργία, η οποία συνδέεται µε τις διακυµάνσεις της οικονοµίας που 

οφείλονται στις εποχικές µεταβολές. Στην Ελλάδα η δοµή της οικονοµίας είναι τέτοια, 

ώστε να κυριαρχούν τοµείς µε έντονη εποχικότητα, όπως η γεωργία, η ναυτιλία, ο 

τουρισµός και η οικοδοµή. Κατά συνέπεια, ανάλογα υψηλή είναι και η εποχική 

διακύµανση ενός σηµαντικού µέρους της απασχόλησης και της ανεργίας. Κατά κανόνα, 

στην ευρύτερη θερινή περίοδο αυξάνεται η απασχόληση και πέφτει η ανεργία, ενώ 

συµβαίνει το αντίθετο στους χειµερινούς µήνες (Κατσανέβας, 2001).  

∆ιαρθρωτική ανεργία. Η  τεχνολογική εξέλιξη µπορεί να προκαλέσει µεταβολές στη 

βιοµηχανία και να έχει ως συνέπεια την παρακµή κάποιων τοµέων σε όφελος νέων 

αναπτυσσόµενων τοµέων. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και από την εµφάνιση νέων 

ανταγωνιστών που περιορίζουν σοβαρά τη ζήτηση εργασίας σε µια χώρα. Όποιες και να 

είναι τελικά οι αιτίες, οι διαρθρωτικές µεταβολές της παραγωγής προκαλούν 

αναπόφευκτα αύξηση της ανεργίας. Οι επιχειρήσεις σταµατούν τις δραστηριότητες ή 

µειώνουν τον όγκο παραγωγής και κατά συνέπεια τις θέσεις εργασίας. Παράλληλα, οι 

προερχόµενοι άνεργοι από τους τοµείς σε κρίση διαθέτουν ανεπαρκή προσόντα 

ακατάλληλα για τις νέες δραστηριότητες σε ανάπτυξη. Άλλοι διαρθρωτικοί παράγοντες 

που επιδρούν στην προσφορά και τη ζήτηση εργασίας είναι η δηµογραφική σύνθεση 

του ενεργού πληθυσµού, οι διάφορες ρυθµίσεις και θεσµικά µέτρα που επηρεάζουν τη 

λειτουργία της αγοράς εργασίας και ειδικά η σχετική νοµοθεσία προστασίας της 

εργασίας και τα συστήµατα αποζηµίωσης και παροχών ανεργίας. Επίσης, η 

υποκατάσταση εργασίας από κεφάλαιο, µπορεί να αποτελέσει πηγή διαρθρωτικής 

ανεργίας. Η διαρθρωτική ανεργία µπορεί να οριστεί, λοιπόν, ως η συνιστώσα της 

ανεργίας που δεν µειώνεται µε την οικονοµική ανάκαµψη και η οποία συνεπώς δεν 

µπορεί να επηρεαστεί κατ’ ευθείαν από τη µακροοικονοµική πολιτική (Σκούτελης, 

1996).  

Πρόκειται για ανεργία η οποία είναι αποτέλεσµα µακροχρόνιων µεταβολών και 

την αντιµετωπίζουν κυρίως οι νεοεισερχόµενοι, οι οποίοι δεν έχουν τις γνώσεις και 

δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες. ∆ηλαδή, στην περίπτωση αυτή της διαρθρωτικής 
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ανεργίας ενώ προσφέρονται θέσεις εργασίας, οι άνεργοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τις 

καταλάβουν, είτε γιατί τα προσόντα τους δεν είναι αυτά που ζητούν οι εργοδότες, είτε 

γιατί οι εργοδότες βρίσκονται σε άλλη αγορά εργασίας. Το πρόβληµα της διαρθρωτικής 

ανεργίας διογκώνεται εξαιτίας των τεχνολογικών µεταβολών (∆εδουσόπουλος, 2000)  

Χαρακτηριστικό δε της διαρθρωτικής ανεργίας είναι ότι αυτή δεν οφείλεται 

στην ανεπαρκή συνολική ζήτηση, αλλά στη διαρκή µεταβολή των προτύπων ζήτησης 

και στην αδυναµία του εργατικού δυναµικού να προσαρµόζεται σχετικά γρήγορα στη 

µεταβολή αυτή, στην έλλειψη δηλαδή ικανοποιητικού βαθµού επαγγελµατικής και 

γεωγραφικής κινητικότητας του εργατικού δυναµικού. Βασική αιτία εµφάνισης της 

διαρθρωτικής ανεργίας θεωρούνται οι ατέλειες της αγοράς εργασίας. Είναι εποµένως, 

εντονότερη στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες, όπου η αγορά εργασίας παρουσιάζει 

περισσότερες ατέλειες (Βαβούρας 1998).  

Το είδος αυτό, λοιπόν, είναι συνυφασµένο µε την έννοια της δυναµικής 

οικονοµίας, η οποία προσαρµόζεται σε νέα δεδοµένα τα οποία δηµιουργούνται είτε από 

τη διαθεσιµότητα παραγωγικών συντελεστών, είτε από την εισαγωγή νέων 

τεχνολογικών καινοτοµιών (Πουρναράκης, 1997) 

Όµως, η διαρθρωτική ανεργία δεν πρέπει να συγχέεται µε τη διάρθρωση της ανεργίας, 

δηλαδή µε την κατανοµή της ανεργίας µεταξύ των διακριτών οµάδων που απαρτίζουν 

το εργατικό δυναµικό ή µε τα ξεχωριστά ποσοστά ανεργίας που αντιµετωπίζει κάθε 

τµήµα αυτού. Η διαρθρωτική ανεργία εµφανίζεται συγκεκριµένα όταν η διάρθρωση της 

προσφοράς εργασίας διαφέρει από τη διάρθρωση της ζήτησης εργασίας ως προς τις 

δεξιότητες του εργατικού δυναµικού, τη χωροταξική κατανοµή και άλλα 

χαρακτηριστικά του (∆εδουσόπουλος, 2000) 

Τεχνολογική ανεργία. Με τον όρο τεχνολογική ανεργία θεωρείται κάθε ανεργία η 

οποία οφείλεται στην άµεση αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από µηχανές. 

Προκαλείται δηλαδή από την αλλαγή των τεχνικών µεθόδων της παραγωγής οι οποίες 

οδηγούν στην υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από σύγχρονα µηχανήµατα στο 

βαθµό που η χρησιµοποίησή τους µειώνει το κόστος παραγωγής και έτσι καθίσταται 

πιο συµφέρουσα από τη χρήση ανθρώπινων πόρων. Ο αριθµός των εξειδικευµένων 

τεχνικών και των χειριστών που θα κληθούν να λειτουργήσουν και να συντηρήσουν τις 

µηχανές, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα ροµπότ είναι πολύ µικρότερος από 

τον αριθµό των εργαζόµενων που χάνει τελικά τη χειρωνακτική εργασία του. Κατά 

κανόνα, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός εξοικονοµεί εργασία από τη στιγµή που η 
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παραγωγή των ίδιων προϊόντων απαιτούν λιγότερο εργατικό δυναµικό 

(∆εδουσόπουλος, 2000).  

Τα κυριότερα εννοιολογικά προβλήµατα της τεχνολογικής ανεργίας στα εξής:  

� Μολονότι η τεχνολογική µεταβολή αναφέρεται συνήθως στην εισαγωγή νέων 

µηχανηµάτων, αρκετοί οικονοµολόγοι συµπεριλαµβάνουν στην έννοιά της και 

αλλαγές στη δοµή της οικονοµικής δραστηριότητας γενικότερα.  

� Η τεχνολογική ανεργία δεν προκαλείται κάθε φορά που ανακαλύπτεται και 

χρησιµοποιείται µια νέα µηχανή στην παραγωγική διαδικασία αλλά όταν αυτή 

εφαρµοστεί σε µεγάλη κλίµακα και δράσει διαβρωτικά στον εργασιακό τοµέα.  

� Η προαναφερθείσα καινοτοµία πρέπει εκτός από ευρέως, να εφαρµοστεί και 

ταχύτατα, ούτως ώστε να µην υπάρχουν περιθώρια προσαρµογής στα νέα 

δεδοµένα.  

Το σύνολο των οικονοµολόγων θεωρεί πως η τεχνολογική ανεργία δεν υπάρχει σε µια 

καθαρή µορφή αλλά συνοδεύει ή συνοδεύεται από άλλες µορφές ανεργίας όπως την 

κυκλική, τη διαρθρωτική ή την ανεργία ως αποτέλεσµα των µικρών ρυθµών 

µεγέθυνσης. Εξάλλου, η τεχνολογική ανεργία εξαρτάται από τους παράγοντες που 

προσδιορίζουν τους ρυθµούς και το εύρος της τεχνολογικής µεταβολής. Θα πρέπει 

επίσης να διευκρινιστεί πως το πρόβληµα της τεχνολογικής ανεργίας δεν προκύπτει από 

την τεχνολογία αυτή καθεαυτή, αλλά από τον τρόπο χρησιµοποίησής της 

(∆εδουσόπουλος, 2000).  

Εποχιακή ανεργία. Είναι εκείνη που οφείλεται στο χαµηλότερο επίπεδο οικονοµικής 

δραστηριότητας που συµβαίνει σε ορισµένους κλάδους της οικονοµίας συγκεκριµένες 

εποχές του χρόνου (∆εδουσόπουλος, 2000). Οι διακυµάνσεις αυτές δεν έχουν σχέση µε 

τον οικονοµικό κλάδο αλλά εµφανίζονται συστηµατικά κάθε χρόνο ανάλογα µε την 

εποχή, άρα και είναι προβλέψιµες (Πετρινιώτη, 1989).  Χαρακτηριστικό της εποχιακής 

ανεργίας είναι ότι επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο και είναι προσωρινή και µικρής 

σχετικά διάρκειας. Ωστόσο η εποχική ανεργία δεν θεωρείται σοβαρό οικονοµικό 

πρόβληµα γιατί µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την εύρεση συµπληρωµατικής 

απασχόλησης ώστε να µην µένουν άνεργοι για µεγάλη περίοδο (Πετράκη-Κώττη Α., 

Κώττης Γ., 2000).  

 Σε ορισµένες περιπτώσεις, όµως, που το εποχιακό εργατικό δυναµικό δεν επαρκεί για 

την εκτέλεση αυτών των εργασιών, τότε οι εποχιακά εργαζόµενοι έχουν µεγαλύτερες 

αποδοχές τους µήνες που απασχολούνται ώστε να καλύπτονται εισοδηµατικά κατά την 
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περίοδο της εποχικής ανεργίας. Αυτό συµβαίνει για παράδειγµα σε ορισµένες 

τουριστικές ασχολίες. 

Ηθεληµένη ή εκούσια ανεργία. Ένας άνεργος είναι εκούσια άνεργος όταν, ενώ του 

έχει προσφερθεί µια εργασία που µπορεί να αναλάβει, συνεχίζει να ψάχνει για µια 

καλύτερη δουλειά µε υψηλότερο µισθό, χωρίς να αποδεχτεί την προσφορά που του 

έγινε. Ωστόσο, η κλασσική άποψη για την ανεργία, θεωρεί την ανεργία ως ηθεληµένη, 

ενώ σύγχρονες θεωρήσεις επανέφεραν τη δεκαετία του 1970, κυρίως µε τον 

οικονοµολόγο E.S Phelps, την κλασική άποψη που ήθελε την ανεργία ακούσια 

(∆εδουσόπουλος, 2000).  

Αθέλητη ή ακούσια ανεργία. Ένας άνεργος είναι ακούσια άνεργος, όταν θα ήταν 

πρόθυµος να εργαστεί σε µια εργασία για την οποία έχει τα κατάλληλα προσόντα και µε 

τον τρέχοντα µισθό ή και µε χαµηλότερο, αλλά δε µπορεί να βρει µια τέτοια δουλειά. Η 

αθέλητη, συνεπώς, ανεργία αναφέρεται στον άνθρωπο εκείνο που επιθυµεί να δουλέψει 

αλλά η προσπάθειά του να βρει εργασία δεν έχει αποτέλεσµα. Σε σηµαντικό βαθµό η 

ανεργία αυτής της µορφής έχει ταυτιστεί µε την ανεργία εξαιτίας ελλιπούς συνολικής 

ζήτησης για προϊόντα (∆εδουσόπουλος, 2000).  

 

Πίνακας 1: Είδη ανεργίας, αίτια και προϋποθέσεις τους 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΤΡΙΒΗΣ  

Αναζήτηση εργασίας.  

Ατελής πληροφόρηση 

Ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας  

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ 

(1)  

∆ιαρθρωτικές αλλαγές 

στο παραγωγικό 

σύστηµα  

Ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας  

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ 

(2)  

Ατέλειες λειτουργίας 

αγοράς εργασίας  

Έλλειψη θέσεων εργασίας  

ΚΥΚΛΙΚΗ  Ελλιπής ζήτηση κατά 

τις καθοδικές φάσεις 

του οικονοµικού 

κύκλου  

Έλλειψη θέσεων εργασίας  
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  Υποκατάσταση της 

ανθρώπινης εργασίας από 

µηχανές  

Ο ρυθµός µεγέθυνσης του προϊόντος της 

οικονοµίας είναι χαµηλότερος του ρυθµού 

αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας.  

 

 

ΠΗΓΗ : ∆εδουσόπουλος, Η κρίση στην αγορά εργασίας, Αθήνα, 2000 

 

Συχνά στη βιβλιογραφία συναντώνται έννοιες συναφής προς την ανεργία και 

την απασχόληση. Η πιο συχνή είναι αυτή της υποαπασχόλησης, που σηµαίνει ότι ένα 

άτοµο, παρ’ όλο που µπορεί και επιθυµεί να απασχολείται πλήρως µε το ισχύον ωράριο 

της εβδοµαδιαίας εργασίας, στην πραγµατικότητα απασχολείται λιγότερες ώρες. Η 

περίπτωση αυτή αφορά ιδιαίτερα τους αγρότες, τους αυτοαπασχολουµένους ή τους 

ελεύθερους επαγγελµατίες (Κατσανέβας, 2001) 

Ένας άλλος όρος που χρησιµοποιείται είναι αυτός της αστικής ανεργίας, η 

οποία αναφέρεται στον αριθµό και στα ποσοστά των άνεργων αποκλειστικά στις 

αστικές περιοχές. Η µερική απασχόληση, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας 

(International Labour Office; ILO, 2010), αφορά κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα 

που παρέχεται σε τακτική και εθελοντική βάση για ορισµένο αριθµό ωρών ανά ηµέρα ή 

ανά εβδοµάδα, αριθµός που είναι σηµαντικά χαµηλότερος από τον κανονικό εργάσιµο 

χρόνο (Τζεκίνης Χ., Κουτρούκης Θ., 1994 ).  

Συχνά εµφανίζεται ακόµη η έννοια της ετεροαπασχόλησης, που αναφέρεται σε 

άτοµα τα οποία, ενώ απέκτησαν µια συγκεκριµένη εκπαίδευση, απασχολούνται σε 

διαφορετικό κλάδο. Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερη οξύτητα σε χώρες όπως 

η Ελλάδα, όπου υπάρχει έντονη ανισορροπία ανάµεσα στη ζήτηση και την προσφορά 

ειδικοτήτων εξ αιτίας της αδυναµίας των εκροών του εκπαιδευτικού συστήµατος να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Έτσι, ενώ σε 

ορισµένα επαγγέλµατα και ειδικότητες υπάρχει υπερπροσφορά εργασίας που δεν 

καλύπτεται από τη ζήτηση, το αντίθετο συµβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Το φαινόµενο 

αυτό συνδέεται και µε τη διαρθρωτική ανεργία.  

Γνωστή είναι  και η έννοια  πολυαπασχόληση, ο οποίος σηµαίνει ότι ένας 

εργαζόµενος απασχολείται ταυτόχρονα και σε δεύτερη ή σε περισσότερες εκτός της 

κύριας εργασίες. Εκτιµάται ότι 15-20% των απασχολουµένων εµπίπτει σ’ αυτή την 
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κατηγορία. Η ίδια περίπτωση αφορά κυρίως τους εργαζόµενους σε εποχικά 

επαγγέλµατα όπως ο τουρισµός, η γεωργία, η οικοδοµή, που στην Ελλάδα έχουν 

αυξηµένη παρουσία, καθώς και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (Κατσανέβας, 2001). 

Τέλος, συχνή αναφορά γίνεται επίσης και στην ανεργία µακράς διάρκειας που 

αναφέρεται στους εργαζόµενους οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν εργασία και 

βρίσκονται εκτός απασχόλησης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα 

τους νέους, τις γυναίκες, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τους ανειδίκευτους και τους 

ηλικιωµένους εργαζόµενους που έχουν χάσει προηγούµενη εργασία τους. Οι παραπάνω 

κατηγορίες εργαζοµένων είναι οι πρώτες που πλήττονται από την ανεργία, ενώ 

βρίσκουν σοβαρά εµπόδια για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Οι άνεργοι 

µακράς διάρκειας µπορεί, µετά από ιδιαίτερα παρατεταµένα διαστήµατα εκτός 

απασχόλησης, να υπαχθούν τελικά στην κατηγορία των αποθαρρυµένων εργαζοµένων, 

οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται πλέον ότι µετέχουν στο εργατικό δυναµικό 

(Κατσανέβας, 2001). 

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουµε πως η 13η Συνδιάσκεψη των 

Στατιστικολόγων της Εργασίας ταξινόµησε το 1982 την ανεργία στις εξής κατηγορίες 

µε κριτήριο τη διάρκειά της:  

1. Βραχυχρόνια ανεργία: που διαρκεί έως 6 µήνες.  

2. Ανεργία µέσης διάρκειας: που διαρκεί από 6 έως 12 µήνες.  

3. Μακροχρόνια ή χρόνια ανεργία: που διαρκεί από 12 µήνες και άνω.  

4. Μεγάλη ή µακροχρόνια ανεργία: που διαρκεί πάνω από 24 µήνες.  

 

Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι όσο µεγαλύτερο είναι το χρονικό 

διάστηµα κατά το οποίο παραµένει κάποιος άνεργος, τόσο δυσκολότερη καθίσταται και 

η επαγγελµατική του αποκατάσταση. Αυτό συµβαίνει γιατί αφενός χάνει τις δεξιότητές 

του και τη διάθεση για εργασία και αφετέρου γιατί οι εργοδότες δείχνουν 

επιφυλακτικότητα και απροθυµία να προβούν σε πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων 

(∆εδουσόπουλος, 2000).  
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2.3 Η Μέτρηση της Ανεργίας 

 

« Το ποσοστό ανεργίας και ο ακριβής προσδιορισµός του αριθµού ανέργων 

στην Ελλάδα, έχει γίνει αντικείµενο πολλών συζητήσεων, αντιφατικών απόψεων, αλλά 

και θέµα πολιτικής αντιπαράθεσης. Από παλαιότερα υπήρχε σοβαρή σύγχυση για το 

όλο πρόβληµα, που οφείλεται σε ένα βαθµό, στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 

οικονοµίας και στην αρκετά διαφοροποιηµένη, από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

δοµή της απασχόλησης.  

Το κύριο πρόβληµα εστιάζεται στο µεγάλο αριθµό των αυτοαπασχολουµένων 

(κυρίως αγροτών αλλά και ελεύθερων επαγγελµατιών, εµπόρων κ.λπ.), για τους 

οποίους δεν είναι στατιστικά εύκολο να προσδιοριστεί πότε είναι άνεργοι και πότε όχι. 

Η δυσκολία, δηλαδή, βρίσκεται στο ότι δεν υπάρχει αποδεκτός επιστηµονικός ορισµός 

για την κατάσταση ανεργίας του γιατρού, του δικηγόρου, του αγρότη, των ελεύθερων 

επαγγελµατιών ή αυτοαπασχολουµένων που δεν εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας. 

Οµοίως η αυξηµένη παρουσία στην ελληνική οικονοµία ορισµένων κλάδων µε 

έντονες εποχικές διακυµάνσεις, όπως η γεωργία, ο τουρισµός, η οικοδοµή, καθώς και η 

εκτεταµένη παραοικονοµία, συνιστούν συναφή προβλήµατα της απασχόλησης αλλά και 

των στατιστικών ανεργίας. Όταν γίνεται µια στατιστική δειγµατοληψία για τον 

προσδιορισµό των ανέργων, ευνόητο είναι ότι έχει µεγάλη σηµασία η εποχική 

συγκυρία, µια και συνήθως, κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες, παρατηρείται αύξηση 

των ευκαιριών απασχόλησης, ενώ το αντίθετο συµβαίνει το χειµώνα» (Κατσανέβας 

2001 σ. 248-250). 

Επιπλέον, η ύπαρξη δραστηριοτήτων, που διαφεύγουν των επισήµων 

κανονισµών και εγγραφών, αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλων των κοινωνικών 

συστηµάτων. Φαίνεται ότι στην περίπτωση των βιοµηχανικών κοινωνιών, η κρίση 

ευνόησε την ανάπτυξη της και της παράνοµης εργασίας. Η παράνοµη εργασία 

εντάσσεται στον ενεργό πληθυσµό, στην πράξη όµως τοποθετείται στους ανέργους ή το 

µη ενεργό πληθυσµό ανάλογα µε τους κανονισµούς της χώρας. Όλες οι ρυθµίσεις ή οι 

κανονισµοί εµπεριέχουν την εξαπάτηση και το πρόβληµα είναι να υπολογιστεί ο 

βαθµός της.  

Ωστόσο οι ειδικοί έχουν συµφωνήσει ότι το ποσοστό ανεργίας µιας οικονοµίας 

προκύπτει από τη διαίρεση της ανεργίας προς το εργατικό δυναµικό, δηλαδή από το 
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ποσοστό του εργατικού δυναµικού που είναι αναπασχόλητο. Ως εργατικό δυναµικό 

µιας χώρας ορίζεται το σύνολο των ατόµων που ήδη απασχολούνται και των ατόµων 

που ζητούν ενεργά να απασχοληθούν (Πουρναράκης, 1997). 

 Έτσι προκύπτει ότι οι άνεργοι προσδιορίζονται σύµφωνα µε τη σχέση:  

 

Άνεργοι = Εργατικό δυναµικό – Απασχολούµενοι 

 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, ότι η ανεργία 

δεν αποτελεί έλλειψη εργασίας γενικά αλλά έλλειψη αµειβόµενης εργασίας. Για το 

λόγο αυτό διαφέρουν και οι άνεργοι από τους άεργους οι οποίοι είτε δεν έχουν 

αναζητήσει ποτέ εργασία, είτε έχουν παραιτηθεί από την αναζήτηση» ( Πετρινιώτη 

1989 σσ. 277). 

Έτσι λοιπόν το ποσοστό ανεργίας εξαρτάται όχι µόνο από τον αριθµό των 

ανέργων, αλλά και από το µέγεθος του εργατικού δυναµικού και υπολογίζεται ως εξής:  

 

    

                          ποσοστό    ανεργίας  =   
ά������∗	



      ������ό ������ό       
 

 

Βέβαια, ο ακριβής προσδιορισµός του ποσοστού ανεργίας είναι δύσκολος και το 

ύψος του συνήθως υποτιµάται καθώς υπάρχει κρυµµένη ανεργία (αγρότες, 

αυτοαπασχολούµενοι, οικογενειακές επιχειρήσεις) και επικρατεί η υπόθεση του 

αποθαρρυµένου δυνάµει εργαζόµενου (πολλοί έχουν απογοητευτεί και δε δηλώνουν ότι 

ψάχνουν για δουλειά). Έτσι, µπορεί να σηµειωθεί αύξηση της απασχόλησης χωρίς 

αντίστοιχη µείωση της ανεργίας. Ποσοστό ανεργίας άνω του 3% είναι ανησυχητικό 

σηµάδι, µε ποικίλες κοινωνικές και οικονοµικές αρνητικές επιπτώσεις, γιατί παράγεται 

λιγότερο από το µέγιστο δυνατό και υπάρχει απώλεια προϊόντος-εισοδήµατος µε 

αποτέλεσµα την υποκατανάλωση – υποεπένδυση. Το κοινωνικό αυτό κόστος 

συνεπάγεται υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου και της παραγωγικής ικανότητας 

ολόκληρης της χώρας (Αγαπητός, 2008). 

Εκτός από τον παραπάνω τύπο µέτρησης της ανεργίας, υπάρχουν και άλλοι δύο τρόποι 

µέτρησής της που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις περισσότερες χώρες:  

• Οι έρευνες δηµοσκόπησης του πληθυσµού.  
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• Η εγγραφή των αιτούντων εργασίας από τους υπεύθυνους οργανισµούς.  

Όσον αφορά τους εγγεγραµµένους ανέργους στα γραφεία του ΟΑΕ∆, επίσης γεννιέται 

το ερώτηµα για το ποιος αριθµός θα υπολογιστεί ως ετήσιος αριθµός ανέργων: ο µέσος 

µηνιαίος αριθµός ανέργων ή το σύνολο των ατόµων που γράφηκαν ως άνεργοι στα 

µητρώα του ΟΑΕ∆. Γεγονός είναι, πάντως, πως, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας στη δοµή 

της ελληνικής οικονοµίας, κυρίαρχο πρόβληµα για τη χώρα µας είναι, εκτός από την 

ανοιχτή ανεργία, η υποαπασχόληση, η ετεροαπασχόληση και η εποχική ανεργία. Αλλά 

η σύγχυση γύρω από τις στατιστικές ανεργίας οφειλόταν στο παρελθόν και σε άλλα 

αίτια: στην ηθεληµένη ανεπάρκεια των στατιστικών ανεργίας και ίσως στην πολιτική 

σκοπιµότητα που στόχευε στην απόκρυψη των πραγµατικών διαστάσεων του 

προβλήµατος (Κατσανέβας, 2001). 

Βέβαια τώρα πια οι εγγραφές είναι πλέον λεπτοµερείς και συχνές, αλλά 

παρουσιάζουν το µεγάλο µειονέκτηµα να αντανακλούν τις συνθήκες λειτουργίας του 

οργανισµού αλλά και τις συµπεριφορές των ανέργων έναντι της εγγραφής. Και φυσικά 

κατά καιρούς, ακόµα και σήµερα, δηµιουργούνται αµφιβολίες ως προς την εγκυρότητα 

και την τιµιότητα των στατιστικών που αναφέρονται στην ανεργία. Οι ανακρίβειες 

αυτές είναι αποτέλεσµα των ατελειών των µεθόδων µέτρησης και των αβεβαιοτήτων 

των ορισµών, πράγµα που οδηγούν αρκετές φορές την κεντρική διοίκηση της πολιτικής 

εξουσίας στην αποσιώπηση του πραγµατικού ποσοστού της ανεργίας. Στις 

περισσότερες χώρες οι στατιστικές υπηρεσίες υπολογίζουν τα ποσοστά ανεργίας 

µηνιαίως βασιζόµενες σε αντιπροσωπευτική δειγµατοληψία ενός αριθµού νοικοκυριών. 

Τα αποτελέσµατα γενικεύονται εν συνέχεια µε ολόκληρο το εργατικό δυναµικό και έτσι 

υπολογίζεται ένα ποσοστό ανεργίας για την οικονοµία.  

Εν κατακλείδι, οι αντιθέσεις και οι αβεβαιότητες στη µέτρηση της ανεργίας δεν 

αντανακλούν τις µεθοδολογικές ατέλειες µέτρησης ή την πολιτική βούληση 

εξαπάτησης. Η κύρια δυσκολία έγκειται στο εύρος των κατηγοριών που ξεφεύγουν από 

µια ξεκάθαρη οριοθέτηση του πληθυσµού µεταξύ ανεργίας, ενεργού και µη ενεργού 

πληθυσµού. 
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Κεφάλαιο 3ο 

Θεωρητικές προσεγγίσεις της ανεργίας 

 

3.1 Τα αίτια της Ανεργίας  

 

∆ηµογραφικές εξελίξεις 

Σύµφωνα µε τον Σκούτελη (1996) η ανεργία θεωρήθηκε ως το αποτέλεσµα 

έλευσης στην αγορά εργασίας ενός αυξανόµενου ενεργού πληθυσµού ηλικίας 15-65 

ετών. Η εξέλιξη αυτού του πληθυσµού εξαρτάται αφενός από τη φυσιολογική αύξηση 

του γενικού πληθυσµού και αφετέρου από το µεταναστευτικό κίνηµα ειδικά από την 

επίδραση του λεγόµενου baby boom, µετά τον πόλεµο, την αύξηση των µεταναστών, 

αλλά και από την επίδραση στην αγορά εργασίας της συµπεριφοράς ορισµένων 

κατηγοριών πληθυσµού: γυναίκες, νέοι, ηλικιωµένοι εργαζόµενοι.  

Η κλασική δηµογραφική µετάβαση για την Ελλάδα, όπως και για όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες, ξεκίνησε µε την ξαφνική πτωτική πορεία της θνησιµότητας στις 

αρχές του 19
ου

 αιώνα και, ακολούθως, την πτωτική τάση της γονιµότητας τη δεκαετία 

του 1980 (Μπαλούρδος, 1997). Αναλυτικότερα, από το 1920 και µέχρι τα µέσα της 

δεκαετίας του 1930 σηµειώνεται πτωτική τάση όσον αφορά τη γονιµότητα στην 

Ελλάδα, όπως άλλωστε συνέβη και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εν συνεχεία, αρχίζει 

µια αυξητική πορεία στα επίπεδα γονιµότητας µεταξύ 1934-1939. Ο Β΄ Παγκόσµιος 

πόλεµος ανακόπτει αυτή την πορεία, η οποία κάνει την επανεµφάνισή της µετά το τέλος 

του πολέµου. Κατά τη µεταπολεµική περίοδο, η εξέλιξη της γονιµότητας 

χαρακτηρίστηκε από µια σχετική σταθερότητα των ετήσιων δεικτών την περίοδο 1950-

1980, η οποία συνοδεύτηκε από µια συνεχή και ιδιαίτερα σηµαντική πτώση τη δεκαετία 

1980-2000 ( Κοτζαµάνης 1996, 1997, 2000 ,2004 , Μπάγκαβος, 2003). 

Παράλληλα, το φαινόµενο της µετανάστευσης αποτέλεσε µια σηµαντική 

παράµετρο της αύξησης του ελληνικού πληθυσµού. Μέχρι το 1975, η Ελλάδα 

αποτελούσε κυρίως χώρα αποστολής µεταναστών, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τη 

φυσική αύξηση του πληθυσµού, αφού οι µετανάστες ήταν στην πλειοψηφία τους άτοµα 

νεαρής ηλικίας. Στη συνέχεια, όµως, η Ελλάδα µετατρέπεται από χώρας εκροής σε 

χώρα εισροής µεταναστών. Αυτή η µεταβολή πρωτοεµφανίζεται στο β΄ µισό της 

δεκαετίας του 1970, συνεχίζεται στη δεκαετία του 1980 και εντείνεται στη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας του 20
ου

 αιώνα.  
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Η γήρανση από άποψη ηλικιακής δοµής, η στασιµότητα και η συρρίκνωση του 

µεγέθους του πληθυσµού σε συνδυασµό µε την εισροή µεταναστών που αυξάνουν το 

ποσοστό συµµετοχής στην αγορά εργασίας αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την 

αγορά εργασίας. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Φωτάκη (2001), όσο η δηµογραφική 

γήρανση περιορίζει τα διαθέσιµα αποθέµατα πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας, τόσο οι 

διαρθρωτικές αδυναµίες στη αγορά εργασίας θα λειτουργούν σαν περιορισµός στην 

αύξηση της απασχόλησης, µε άµεσο κίνδυνο τη διατήρηση ή την αύξηση της 

διαρθρωτικής ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, αφού θα υφίσταται έντονες αναντιστοιχίες 

µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Εποµένως, η συρρίκνωση του πληθυσµού 

εργάσιµης ηλικίας δεν σηµαίνει και µείωση της ανεργίας. Αντιθέτως, δηµιουργείται η 

ανάγκη για προσαρµογή τόσο των θέσεων εργασίας στο εργατικό δυναµικό όσο και του 

εργατικού δυναµικού στις θέσεις εργασίας. 

 

Ποιοτικές µεταβολές στην προσφορά εργασίας   

Η παρούσα ερµηνεία αύξησης τη ανεργίας βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση µε 

την προηγούµενη στο µέτρο που τονίζει το ρόλο της προσφοράς εργασίας. Η διαφορά 

έγκειται στο ότι λαµβάνει υπόψη, όχι τις ποσοτικές µεταβολές της προσφοράς, αλλά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά: Άλλοτε είναι η µη προσαρµογή των χαρακτηριστικών 

(εξειδίκευση) των ανέργων σε σχέση µε τις " ανάγκες της οικονοµίας " που 

ενοχοποιείται, άλλοτε πρόκειται για τις συµπεριφορές των αιτώντων εργασία και τις 

στρατηγικές τους στην εξερεύνηση της αγοράς εργασίας (Σκούτελης 1996). 

Στην Ελλάδα ο κύριος όγκος προσφοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια 

προερχόταν από τους επαγγέλµατα και κλάδους που επηρεάστηκαν άµεσα από την 

οικονοµική ύφεση όπως του εµπορίου, της µεταποίησης, των κατασκευών, των 

ξενοδοχείων και των εστιατορίων. Παράλληλα, οι ανάγκες της οικονοµίας έθεσαν εκτός 

αγοράς εργασίας ειδικότητες στις οποίες είχε επέλθει κορεσµός ( ανθρωπιστικές, 

νοµικές επιστήµες, επιστήµες της εκπαίδευσης). 

 

Ανεργία από έλλειψη προσαρµογής 

Η συγκεκριµένη θεωρητική προσέγγιση αποτελεί επέκταση της προηγούµενης 

συνδυάζοντας τις ποιοτικές µεταβολές στην αγορά εργασίας και την κινητικότητα στην 

εργασία. Η δυναµική των βιοµηχανικών οικονοµιών, τόσο σε περίοδο κρίσης όσο και 

σε περίοδο ανάκαµψης, ακολουθείται από συνεχή τροποποίηση των δοµών της 
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απασχόλησης: µεταβολές των εξειδικεύσεων από την επίδραση των τεχνολογικών 

αλλαγών, αναδιανοµή κατά κλάδο λόγω του άνισου ρυθµού ανάπτυξής τους, 

γεωγραφική αναδιανοµή της οικονοµικής δραστηριότητας µεταξύ περιοχών ή σε 

διεθνές επίπεδο.  

Η ανισότητα µεταξύ εξειδικεύσεων και χαρακτηριστικών των εργαζοµένων σε 

σχέση µε τις απαιτήσεις των προσφεροµένων και προσφάτως δηµιουργηθέντων θέσεων 

εργασίας εξηγεί τη µη χρησιµοποίηση µερικών κατηγοριών εργαζοµένων. Η 

υπευθυνότητα έγκειται, λοιπόν, στη κακή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος µε 

την ευρεία έννοια είτε πρόκειται για την αρχική βασική γενική και επαγγελµατική 

εκπαίδευση, είτε για την συνεχή κατάρτιση.  

Από την άλλη πλευρά, η κινητικότητα απαιτεί ένα χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο 

διαδοχικών απασχολήσεων, διάρκεια η οποία είναι µεγαλύτερη όταν οι εργασίες είναι 

αποµακρυσµένες και η πληροφόρηση των αιτώντων εργασία λιγότερο καλή. Το 

αποτέλεσµα ισούται µε τη δηµιουργία ανεργίας τριβής, κυρίως οφειλόµενης στις 

ατέλειες της οργάνωσης της αγοράς εργασίας και στα διάφορα εµπόδια στη 

κινητικότητα.  

Η ύπαρξη αυτών των παραγόντων µη προσαρµογής είναι προφανής και 

συµµετέχει στην εξήγηση της παράτασης της διάρκειας ανεργίας για µερικές 

κατηγορίες εργαζοµένων, τους λιγότερο εξειδικευµένους ή τους δύσκολα 

µετακινούµενους (Σκούτελης, 1996).  Η περιορισµένη επαγγελµατική και γεωγραφική 

κινητικότητα, στην περίπτωση της Ελλάδας, σε συνδυασµό µε την αδυναµία του 

εκπαιδευτικού συστήµατος να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

οδήγησαν στην αύξηση των ποσοστών ανεργίας υποδηλώνοντας τη διαρθρωτική φύση 

της ανεργίας πριν από την οικονοµική κρίση χρέους. 

 

Η θεωρία της ανεργίας διερεύνησης( Job Search): ηθεληµένη ανεργία 

Μια γενική και φιλόδοξη θεωρία ερµηνεία της σύγχρονης ανεργίας γεννήθηκε 

από µερικούς νέο-φιλελεύθερους οικονοµολόγους µε την εγκατάλειψη της υπόθεσης 

για τέλεια πληροφόρηση στην αγορά εργασίας και ερµηνεύει την ανεργία ως συνέπεια 

των ατοµικών στρατηγικών αναζήτησης εργασίας. Σύµφωνα µε την παραπάνω θεωρία, 

σε µια συγκεκριµένη αγορά εργασίας, εκείνος που αναζητάει εργασία ή µια καλύτερη 

εργασία δεν διαθέτει παρά µόνο µερική πληροφόρηση για το σύνολο των διαθέσιµων 

θέσεων εργασίας γι' αυτόν. Στη δεδοµένη στιγµή, η καλυτέρευση της πληροφόρησης 
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είναι ένα µέσον εξεύρεσης πλέον ικανοποιητικής εργασίας. Η αναζήτηση αυτή της 

πληροφόρησης η οποία απαιτεί χρόνο, θα µπορούσε, λογικά, να παρατείνει την περίοδο 

ανεργίας ή ακόµα να γίνει και κάποιος άνεργος, εάν αυτό θα του επέτρεπε να 

ανακαλύψει ευκαιρίες πλεονεκτούσης εργασίας. Η ανεργία τότε θα ήταν το αποτέλεσµα 

εκλογικευµένης ατοµικής επιλογής : ο προς αναζήτηση εργασίας, συγκρίνει από το ένα 

µέρος το κόστος αναζήτησης (απώλεια εισοδήµατος από την ανεργία, κόστος 

απόκτησης πληροφόρησης, κόστος κινητοποίησης….) και το προφανές όφελος 

(συµπληρωµατικό εισόδηµα από απόκτηση καλύτερης θέσης εργασίας χάριν της 

αναζήτησης).  

Αποτελεί γεγονός ότι η µη πλήρης πληροφόρηση επιβραδύνει την επαφή µεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας·  οι προς αναζήτηση εργασία αρνούνται θέσεις µε την 

ελπίδα να βρούνε καλύτερες αργότερα, οι άνεργοι χρησιµοποιούν τους κανόνες 

αποζηµιώσεων από την ασφάλιση ανεργίας για να επιµηκύνουν τη διάρκεια. Γενικά 

είναι αδιαµφισβήτητο ότι οι άνεργοι προσπαθούν, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, 

να καθορίσουν µια στρατηγική αναζήτησης εργασίας, αλλά είναι, επίσης, 

αδιαµφισβήτητο, µε την ίδια λογική της θεωρίας job search, ότι η κρίση προκαλεί στα " 

λογικά" άτοµα ελάττωση της διάρκειας της ηθεληµένης ανεργίας (∆εδουσόπουλος 

2000). Η αύξηση των ποσοστών ανεργίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν θα 

µπορούσε να θεωρηθεί αποτέλεσµα της ανεργίας διερεύνησης, ωστόσο, σε περιόδους 

οικονοµικής οµαλότητας ή ανάπτυξης αποτελεί παράγοντα επιµήκυνσης του χρόνου 

ανεργίας. 

 

Τεχνολογία και απώλεια θέσεων εργασίας   

Από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης, οι συνέπειες της τεχνολογικής 

εξέλιξης και προόδου στην απασχόληση και την ανεργία αποτελούν κλασικό σηµείο 

διαµάχης. Συχνά, προλέγουν ότι το επόµενο κύµα τεχνολογικών αλλαγών θα 

προκαλέσει µαζική ανεργία και µεγάλη πτώση των πραγµατικών µισθών. Έχουµε 

πολλά πρακτικά παραδείγµατα εργατικών εξεγέρσεων εξαιτίας του φόβου καταστροφής 

θέσεων εργασίας από την εισαγωγή νέων µηχανών. 

H ιστορία όµως απέδειξε ότι, τουλάχιστον µέχρι τώρα, σε µακροπρόθεσµη 

θεώρηση, η αυξανόµενη παραγωγικότητα ακολουθήθηκε από αύξηση των πραγµατικών 

µισθών·  η τεχνολογική πρόοδος συµβάδισε µε την επιτάχυνση της µεγέθυνσης της 

οικονοµίας, την καλυτέρευση του επιπέδου ζωής και την αύξηση της απασχόλησης.  
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Ίσως, η τεχνολογική πρόοδος να είναι δυνατόν να προκαλέσει µαζική ανεργία 

άλλα µόνο σ ' έναν κόσµο όπου όλες οι επιθυµίες θα είχαν ικανοποιηθεί ή όπου η 

ζήτηση θα βρισκόταν σε καθεστώς συνεχούς περιορισµού, κάτι που δεν έχει συµβεί 

ποτέ µέχρι τώρα. Ιστορικά, όµως στις βιοµηχανικές χώρες η αύξηση της παραγωγής 

συµβάδισε µε την επέκταση της απασχόλησης και την αύξηση της παραγωγικότητας 

που ουσιαστικά συνδέθηκαν µε την τεχνολογική πρόοδο.  

Σε περιόδους επιβράδυνσης της οικονοµικής δραστηριότητας, όταν η αύξηση 

της ανεργίας συµπίπτει µε την εµφάνιση και εφαρµογή νέων τεχνολογιών σ' όλη την 

οικονοµία, πάντα γίνεται προσπάθεια να θεωρηθεί η τεχνολογική πρόοδος ως πηγή 

ανεργίας. Η τάση αυτή είναι µεγαλύτερη όσο ο ρυθµός της τεχνολογικής προόδου 

επιταχύνει τις διαρθρωτικές µεταβολές και η µαζική διάχυση της στις διάφορες χώρες 

εντείνει τον διεθνή ανταγωνισµό και επιδρά σοβαρά στους παράγοντες που καθορίζουν 

τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα (Μητροπούλου, 2006).  

Μελέτη του ευρωπαϊκού ινστιτούτου Bruegel υποστήριξε πως περισσότερες από 

τις µισές θέσεις εργασίας σε όλη την Ε.Ε, και συγκεκριµένα το 54% κατά µέσο όρο 

κινδυνεύουν να χαθούν εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου. Ανάµεσα στις χώρες που 

διατρέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκεται και η Ελλάδα και αυτό γιατί τα πλέον 

πρόσφατα επιτεύγµατα αφορούν τοµείς όπως η τεχνητή νοηµοσύνη και η ροµποτική, 

που µπορούν να πλήξουν κυρίως τις χαµηλά αµειβόµενες θέσεις των ανειδίκευτων 

εργατών ή των εργατών περιορισµένης ειδίκευσης. Εποµένως, η τεχνολογική πρόοδος 

επηρεάζει τα ποσοστά ανεργίας και απαιτείται µια διαρκής αναπροσαρµογή στο ζήτηµα 

της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης. 

 

 

∆ιεθνοποίηση, ανταγωνισµός, ελεύθερες συναλλαγές 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανεργία µεταξύ των µη εξειδικευµένων εργατών 

αυξήθηκε κατά πολύ, ενώ οι ίδιοι εργαζόµενοι έχουν υποστεί αντιστοίχως µείωση των 

πραγµατικών µισθών τους. Παράλληλα, µερικές χώρες εκτός ΟΟΣΑ , κυρίως στη 

νοτιοανατολική Ασία, έγιναν σηµαντικοί παραγωγοί και εξαγωγείς βιοµηχανικών 

προϊόντων. Πολλοί αναλυτές, συνδέοντας τα παραπάνω δύο φαινόµενα, δέχονται ότι η 

αύξηση των εισαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων από αυτές τις χώρες, που παράγονται 

από εργαζόµενους µικρής εξειδίκευσης, δρα αρνητικά στη ζήτηση της συγκεκριµένης 

κατηγορίας εργαζοµένων στο εσωτερικό των χωρών του οργανισµού. Παρόµοια, αυτή 
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η εξέλιξη επιταχύνεται από την πρακτική επιχειρήσεων που εγκαταλείπουν τις χώρες 

του ΟΟΣΑ και εγκαθίστανται σε άλλες χώρες για να ωφεληθούν από το χαµηλό κόστος 

εργασίας. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού, οι 

ελεύθερες ανταλλαγές, οι εισαγωγές από χώρες χαµηλού κόστους του συντελεστή 

εργασίας, θεωρούνται, λοιπόν, από πολλούς ως µια από τις αιτίες αύξησης της ανεργίας 

(Μητροπούλου, 2006).  

  

 

 

3.2 Συνέπειες της Ανεργίας  

 

Η στέρηση του πρωταρχικού δικαιώµατος και συνάµα της ανάγκης του 

ανθρώπου για εργασία έχει άµεσες και δυσάρεστες επιπτώσεις τόσο στον ατοµικό όσο 

και το συλλογικό βίο. Οι συνέπειες της ανεργίας είναι πολυάριθµες καθώς η κατάσταση 

της µπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνη όχι µόνο για τον άνεργο αλλά και για την 

οικογένειά του αφού, εκτός από την έλλειψη εισοδήµατος, µειώνει την κοινωνική θέση, 

δηµιουργεί προβλήµατα αυτοσεβασµού και οικογενειακών τριβών. Η ανεργία ωθεί 

πολλές φορές στην εξαθλίωση και στο κοινωνικό περιθώριο καθώς τα άτοµα χάνουν τη 

δυνατότητα να αποκτούν νέες δεξιότητες και να µπορούν να ενταχθούν ξανά στην 

παραγωγή όταν αυξηθεί και πάλι η ζήτηση εργασίας.  

Οι αρνητικές συνέπειες σχετίζονται επίσης και µε το γεγονός της µειούµενης 

παραγωγής και εισοδήµατος. Στην περίπτωση αυτή οι χαµένες µονάδες αγαθών και 

υπηρεσιών που δε διατίθενται στην οικονοµία, µεταφράζονται σε έναν αριθµό 

εργαζοµένων που δεν µπορούν να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας.  

Μάλιστα, η οικονοµική θεωρία έχει ποσοτικοποιήσει τη σχέση ανεργίας και 

προϊόντος µέσω της σχέσης κατά Okun. Η σχέση αυτή αναφέρει ότι για κάθε 

ποσοστιαία µονάδα αύξησης της ανεργίας το εισόδηµα µειώνεται κατά 3 (ή 2 κατ’ 

άλλους) ποσοστιαίες µονάδες. Το γεγονός ότι απαξιώνεται το ανθρώπινο κεφάλαιο της 

οικονοµίας, πολύ περισσότερο στην περίπτωση που τα άνεργα άτοµα παραµένουν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα µακριά από την αγορά εργασίας (µακροχρόνιοι άνεργοι) έχει 

ως αποτέλεσµα να απαξιώνονται οι ικανότητες των ατόµων αυτών, µιας και στο 

σηµερινό δυναµικό κόσµο η παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται από έντονες 

αλλαγές, (Απέργης, 2005).  
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Σε περιόδους παρατεταµένης ύφεσης το κοινωνικό κόστος της ανεργίας 

µεγεθύνεται ακόµη περισσότερο µε την αύξηση της εγκληµατικότητας, την κρίση των 

θεσµών αρωγής και µε την γενική υποχώρηση της κοινωνικής συνοχής. Η µακροχρόνια 

ανεργία θεωρείται ευρέως ως η βασική αιτία της φτώχειας, πριν από τον αλκοολισµό, 

τη διάλυση της οικογένειας και την τοξικοµανία.  

Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ανεργία έχει τρεις βασικές συνέπειες: 

• Προκαλεί απώλεια παραγωγικών δυνάµεων, δηλαδή της εργασίας των ανέργων, 

η οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία.  

• Σηµαίνει απώλεια εισοδήµατος για τον άνεργο και την οικογένειά του.  

• Επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, λόγω της παροχής των επιδοµάτων 

ανεργίας προς τους ανέργους.   

Επίσης, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε η ανεργία κλονίζει την εµπιστοσύνη προς την 

πολιτεία και υποθάλπει την αδιαφορία για τα πολιτικά και κοινωνικά δρώµενα. Ωθεί 

πολλά άτοµα, οικογένειες ολόκληρες, στην εξαθλίωση και στο κοινωνικό περιθώριο 

γιατί χάνουν τη δυνατότητα να αποκτούν νέες δεξιότητες, να µπορούν να ενταχθούν 

ξανά στην παραγωγή όταν αυξηθεί και πάλι η ζήτηση εργασίας.  

Το βασικότερο είναι, ίσως, ότι χάνουν τη δυνατότητα να λειτουργούν κοινωνικά. Έτσι 

λοιπόν καταστρέφεται η παραγωγική δύναµη µελλοντικών γενεών εργαζοµένων οι 

οποίοι αποµακρύνονται από την αγορά εργασίας και την παραγωγή σε τέτοιο βαθµό 

που, στην επόµενη περίοδο ανάπτυξης, η οικονοµία καταλήγει να πάσχει από έλλειψη 

εργατικών χεριών την ίδια στιγµή που πολλά άτοµα είναι άνεργα.  

   Τέλος, όσον αφορά τον παράγοντα εκπαίδευση αποδεικνύεται ότι τα παιδιά των 

φτωχών νοικοκυριών εµφανίζουν µεγαλύτερη εκπαιδευτική στασιµότητα απ’ ότι τα 

παιδιά των µη φτωχών, «κληρονοµώντας», κατά κάποιο τρόπο το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των γονιών τους. Αποδείχθηκε επίσης ότι ακόµη και στην περίπτωση που φτάνουν στο 

ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης µε τα παιδιά των µη φτωχών οικογενειών δεν έχουν τις ίδιες 

µε αυτά ευκαιρίες για επαγγελµατική αποκατάσταση και κοινωνική ανέλιξη. Το 

πρόβληµα της ανεργίας είναι αλληλένδετο µε το ευρύτερο πρόβληµα της φτώχειας 

χωρίς όµως να ταυτίζεται µε αυτό. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των 

φτωχών είναι η έλλειψη µόνιµης απασχόλησης, η συχνή αλλαγή στον τοµέα 

απασχόλησης και η αβεβαιότητα (Πατέλης, 1997). 
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Κεφάλαιο 4ο 

Η διάρθρωση στης ανεργίας στην Ελλάδα 1982-2004 

 

Η εµφάνιση της ανεργίας προϋποθέτει τη συνύπαρξη πολλών παραγόντων. Η 

Ελλάδα πάντοτε διέθετε σχετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας, γεγονός που οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στη µικρή παραγωγική βάση, στη διάρθρωση της οικονοµίας αλλά και στην  

έλλειψη εξειδίκευσης του εργατικού δυναµικού. Ωστόσο, η ανοδική πορεία της 

ανεργίας τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην οικονοµική κρίση η οποία κατάφερε να 

µετατρέψει µια διαρθρωτικής φύσεως ανεργία σε κυκλική. 

Πριν την οικονοµική κρίση, η Ελλάδα αποτελούσε µια αναπτυγµένη χώρα µε 

υψηλό επίπεδο διαβίωσης και υψηλό δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης  µε αποτέλεσµα να 

κατατάσσεται 22η στον κόσµο το 2010 , και 22η στον δείκτη του The Εconomist το 

2005 όσον αφορά την ποιότητα ζωής παγκοσµίως (The Economist 2010) . Με βάση τα 

στοιχεία της Eurostat το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν ίσο µε το 94% του 

µέσου όρου της ΕΕ το 2008 (Eurostat, 2008).  

Μέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του ΄70, η ανεργία στην Ελλάδα κυµαίνονταν 

σε επίπεδα , της τάξεως του 4-5% (Παπαϊωάννου, 2012). Ωστόσο, τη δεκαετία 1996-

2005 , σηµειώθηκε µια αισθητή άνοδος των 5-7% µονάδων, µε την ανεργία να αγγίζει 

ποσοστά της τάξεως του 10-12 %. Παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης η ανεργία 

κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα της µεταπολιτευτικής  περιόδου και διατηρήθηκε έτσι 

κυρίως λόγω της έντασης των ρυθµών ιδιοποίησης από το κεφάλαιο, του επιπλέον 

παραγόµενου πλούτου και της σηµαντικής αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. 

Το χρονικό διάστηµα από το Νοέµβριο του 2006 έως τον Μάρτιο του 2007, η 

ανεργία παρέµεινε σταθερή σε ποσοστό 8,6%. 

Οι κυριότεροι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονοµίας 

ήταν ο τουρισµός, η ναυτιλία, η βιοµηχανική παραγωγή τροφίµων και η επεξεργασία 

καπνού , η υφαντουργία , τα χηµικά , τα προϊόντα µετάλλου, η µεταλλευτική και η 

µονάδες διύλισης πετρελαίου.  

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες όπου παρουσιάζονται τα ποσοστά ανεργίας 

στην Ελλάδα από το 1982 έως το 2014, µε έµφαση στα χρόνια που προηγούνται άµεσα 

της κρίσης (2004-2008) και τα χρόνια κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009-2014). 
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4.1 Η ανεργία στην Ελλάδα την περίοδο 1982-1996 

 

Τα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία στη χώρα µας είναι γεγονός ότι δεν 

θεωρούνται αξιόπιστα, τουλάχιστον ως προς το παρελθόν, από διεθνείς φορείς όπως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας και ο ΟΟΣΑ. Οι φορείς αυτοί, µε 

εξαίρεση την περίοδο 1984-1990, καθώς και µετά το 1994, δεν συµπεριλαµβάνουν 

συνήθως την Ελλάδα στις κυριότερες στατιστικές σειρές που εκδίδουν. Έτσι έχουν 

εγερθεί πολλές αµφιβολίες για την οµοιογένεια και τη συγκρισιµότητα των στατιστικών 

ανεργίας στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι που να συζητείται η 

ανάγκη να θεσπιστούν γενικά αποδεκτοί κανόνες για το ίδιο ζήτηµα. 

Όµως ανεξάρτητα από τα παραπάνω, παραθέτουµε την εξέλιξη των ποσοστών 

ανεργίας συµφωνά µε εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ για την χρονική περίοδο 1982-1994 στην 

Ελλάδα, στις χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έστω κι αν τα σχετικά 

στοιχεία θα πρέπει να συγκρίνονται µεταξύ τους µε αρκετή επιφύλαξη, η πορεία της 

ανεργίας στην Ελλάδα αυτή τη συγκεκριµένη περίοδο ακολουθεί, µε µικρές 

διακυµάνσεις, την αντίστοιχη πορεία των µέσων όρων των χωρών του ΟΟΣΑ και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Πίνακας 2: Η ανεργία της περιόδου 1982-1996 

ΕΤΟΣ ΟΟΣΑ ΕΕ ΕΛΛΑ∆

Α 

ΕΤΟΣ ΟΟΣΑ ΕΕ ΕΛΛΑ∆

Α 

1982  7,8 8,8 5,8 1990 6,2 8,2 7,0 

1983  8,3 9,8 7,9 1991 6,9 8,8 7,7 

1984  7,9 10,3 8,1 1992 7,6 10 8,7 

1985  7,8 10,4 7,8 1993 8 11,1 9,7 

1986  7,8 10,4 7,4 1994 8,1 11,5 10,1 

1987  7,4 10,3 7,4 1995 7,8 11,1 10 

1988  6,8 9,6 7,7 1996 7,6 10,6 10,1 

1989  6,3 8,7 7,5   

 

ΠΗΓΗ: Θ. Κατσανέβας, (2001), Οικονοµική της εργασίας και εργασιακές σχέσεις 
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Για την ίδια περίοδο 1983- 1986, ο µέσος όρος της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση εξελίσσεται σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα, όπως παρατηρούµε και από τον 

παραπάνω πίνακα. 

Μεταξύ 1986 και 1990, η πορεία των µέσων όρων της ανεργίας στις χώρες του ΟΟΣΑ 

βρίσκεται σε χαµηλότερα επίπεδα απ’ αυτήν της Ελλάδας.  

Την περίοδο 1990-1994, η πορεία του ίδιου δείκτη στη χώρα µας αυξάνει µε 

ανησυχητικούς ρυθµούς, παράλληλα µε την αντίστοιχη, αν και σε χαµηλότερα επίπεδα, 

αύξηση του ίδιου δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1994, η ανεργία στην Ελλάδα, για 

πρώτη φορά τα τελευταία 10-15 χρόνια τουλάχιστον, πλησιάζει τα αντίστοιχα µέσα 

ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κατσανέβας 2001). 

 

4.2 Η ανεργία την περίοδο 1998-2000 

 

Όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3) τα ποσοστά της 

ανεργίας για το 1998 είναι 11,2%, ενώ το 1999 αυξάνεται στα 12,1% κατά 0,9 

ποσοστιαίες µονάδες δηλαδή από τον προηγούµενο χρόνο για να ξαναπέσει το 2000 

στο 11,3%, µια µείωση της τάξεως των 0,8 ποσοστιαίων µονάδων, λίγο, δηλαδή, πιο 

πάνω από το ποσοστό του 1998. Τα αντίστοιχα ποσοστά του εργατικού δυναµικού ως 

ποσοστό επί της % του συνολικού αριθµού άνω των 15 χρονών δεν παρουσιάζουν 

αυξοµειώσεις. Έτσι παρατηρούµε ότι το 1998 το ποσοστό ήταν 52,1%, το 1998 52,3% 

ενώ το 2000 το ποσοστό ήταν ίδιο µε το ποσοστό του 1998 δηλαδή 52,1%.  

Βέβαια αυτό που παρατηρούµε για το 1998 είναι ότι ενώ το Α΄ τρίµηνο είναι 

11,8%, σταθεροποιείται στο Β΄ και Γ΄ τρίµηνο µε ποσοστό 10,8% για να αυξηθεί πάλι 

το ∆΄ τρίµηνο στο 11,4%.  
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Πίνακας 3: Ποσοστά ανεργίας κατά τρίµηνο επί του συνόλου του εργατικού δυναµικού 

 1998-2000 

 

 ΤΡΙΜΗΝΑ Σύνολο 

Εργατικού 

∆υναµικού 

Ποσοστό Εργατικού 

∆υναµικού (%) επί του 

συνολικού πληθυσµού (15 

ετών και άνω) 

Άνεργοι  Ποσοστό 

ανεργίας  

(%) 

1998 Α 4.494,6 52,0 532,1 11,8 

Β 4.512,8 52,1 489,2 10,8 

Γ 4.549,8 52,3 491,3 10,8 

∆ 4.545,8 52,2 519,0 11,4 

1999 Α 4.599,6 52,7 558,9 12,2 

Β 4.583,7 52,4 543,3 11,9 

Γ 4.577,9 52,2 536,4 11,7 

∆ 4.583,2 52,1 580,4 12,7 

2000 Α 4.590,2 52,1 565,0 12,3 

Β 4.617,2 52,3 519,3 11,2 

Γ 4.630,5 52,3 504,7 10,9 

∆ 4.609,4 52,0 504,9 11,0 

 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

 

4.3 Η ανεργία την περίοδο 2001-2004  

 

Η σηµαντικότερη µεταβολή στην οικονοµική πορεία της Ελλάδας µετά το 1990 

είναι η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Οι βασικότεροι µακροοικονοµικοί της δείκτες 

παρουσιάζουν αύξηση ή αυξοµειώσεις µε θετικό όµως αποτέλεσµα .Η ανεργία αποτελεί 

και αυτή οικονοµικό µέγεθος που δείχνει και την πορεία της εκάστοτε χώρας τόσο στο 

εσωτερικό της όσο και σε σχέση µε τις άλλες χώρες-µέλη της ΕΕ.  

Ο πρωταρχικός σκοπός της ΟΝΕ είναι η σταθερότητα των τιµών και κατά 

πόσον  η επιδίωξη αυτής της σταθερότητας οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας. Το ζήτηµα 

έχει ευρύτερη σηµασία αν ληφθεί υπόψη ότι συχνά οι φορείς της οικονοµικής πολιτικής 



   

33 

 

αποδέχονται ότι η δηµιουργία κάποιου, όχι βέβαια υψηλού ρυθµού πληθωρισµού, είναι 

αναγκαία για την αύξηση της απασχόλησης. Εάν µια οικονοµία χαρακτηρίζεται από 

υποαπασχόληση των παραγωγικών της συντελεστών, µια αύξηση του γενικού επιπέδου 

των τιµών πιθανόν να έχει θετικές επιδράσεις στην οικονοµική της µεγέθυνση και κατά 

συνέπεια και στην απασχόληση, και τούτο γιατί, µε ονοµαστικούς µισθούς οι οποίοι 

καθορίζονται µε συλλογικές συµβάσεις και αυξάνονται µε ρυθµούς χαµηλότερους από 

τον πληθωρισµό, διευρύνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων, εφόσον η προσαρµογή των 

τιµών των προϊόντων τους είναι εύκολη. Έτσι, κατά µια άποψη, µια µικρή και συνεχής 

αύξηση του γενικού επιπέδου των τιµών είναι αναγκαία για την επιτυχία και τη 

διατήρηση της πλήρους απασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών (Βαβούρας, 

1994).  

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω (Πίνακας 4) τα στοιχεία 

που αφορούν την ανεργία τη συγκεκριµένη περίοδο, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της 

ένταξης της χώρας µας στην ΟΝΕ, µέχρι και το 2004, χρονιά που σηµατοδοτείται από 

την ανάληψη των Ολυµπιακών αγώνων από την Ελλάδα. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι το 

2002 και το 2003 τα ποσοστά µειώνονται σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά το 2001 

ενώ ξανά το 2004 έχουµε τα ίδια ποσοστά µε αυτά του 2001. 

 

Πίνακας 4: Ποσοστά ανεργίας κατά τρίµηνο επί του συνόλου του εργατικού δυναµικού  

2001-2004 

 

 ΤΡΙΜΗΝΑ Σύνολο 

εργατικού 

δυναµικού  

Ποσοστό 

εργατικού 

δυναµικού 

(%) επί του 

συνολικού 

πληθυσµού 

( 15 ετών 

και άνω) 

Άνεργοι Ποσοστό 

Ανεργίας 

(%) 

2001 Α 4.591,6 51,7 515,4 11,2 

Β 4.581,6 51,5 478,4 10,4 

Γ 4.582,6 51,4 468,6 10,2 
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∆ 4.565,2 51,1 513,4 11,2 

2002 Α 4.600,5 51,4 524,0 11,4 

Β 4.652,2 51,9 462,1 9,9 

Γ 4.682,5 52,2 458,9 9,8 

∆ 4.688,8 52,2 476,0 10,2 

2003 Α 4.712,2 52,4 487,7 10,4 

Β 4.728,4 52,5 441,8 9,3 

Γ 4.748,3 52,6 439,2 9,3 

∆ 4.748,9 52,6 471,1 9,9 

2004 Α 4.792,9 53,0 543,8 11,3 

Β 4.823,2 53,2 492,7 10,2 

Γ 4.827,5 53,2 485,9 10,1 

∆ 4.831,8 53,2 500,4 10,4 

 

ΠΗΓΗ :ΕΛ.ΣΤΑΤ 

 

 

Πίνακας 5: Πληθυσµός, εργατικό δυναµικό και απασχόληση (% ετήσια µεταβολή)  

2000-2003 

 

 2004 (σε 

χιλ. άτοµα)  

2000  2001  2002  2003  

Πληθυσµός 

ηλικίας 15 

ετών και άνω 

9.057 0,9 0,8 0,7 0,6 

Πληθυσµός 

ηλικίας 15-64 

7.127 0,5 0,3 0,2 0,1 

Εργατικό 

∆υναµικό 

4.823 0,7 -0,8 1,5 1,6 

Απασχόληση 4.330 1,4 0,1 2,1 2,3 

Πρωτογενής 

Τοµέας 

546 1,2 -7,2 -2,0 1,1 
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∆ευτερογενής 

Τοµέας 

974 -0,2 2,0 1,0 1,2 

Τριτογενής 

Τοµέας 

2.811 2,1 1,5 3,6 3,0 

% 

συµµετοχής 

στο εργατικό 

δυναµικό 

4.742 63,9 63,2 64,2 65,1 

% 

απασχόλησης 

4.250 56,6 56,5 57,7 58,9 

Ανεργία ως 

% του 

εργατικού 

δυναµικού 

493 11,2 10,4 9,9 9,3 

 

ΠΗΓΗ: Έκθεση τους ∆ιοικητή (2005) της Τραπέζης της Ελλάδος 

 

 

 Ένας επιπρόσθετος παράγοντας που συµβάλλει στην µείωση των ανέργων και 

κατ’ επέκταση και στην µείωση του ποσοστού της ανεργίας, σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια είναι και η αύξηση του ποσοστού της απασχόλησης. Όµως στην 

Ελλάδα παρατηρήθηκε στασιµότητα της απασχόλησης στη διάρκεια των ετών 1994-

2004, δηλαδή σε µια περίοδο ανάκαµψης της οικονοµίας. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

ελληνική ιδιαιτερότητα καθώς  η στασιµότητα της απασχόλησης έχει ως αποτέλεσµα τη 

διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα. Το 2004 διαµορφώθηκε στο 10,1%, 

ποσοστό από τα υψηλότερα της Ευρώπης των «15», το δεύτερο υψηλότερο µετά από 

αυτό της Ισπανίας και κατά πολύ υψηλότερο από το µέσο όρο της ΕΕ των «15», που 

διαµορφώθηκε στο 9%
3
 .  

Τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο,  η Ευρώπη οδηγήθηκε συνολικά σε ευνοϊκές 

συνθήκες για την απασχόληση. Κρίνοντας από την εµπειρία των χωρών που είχαν ήδη 

                                                           

3
 www.monthlyreview.gr  



   

36 

 

επιτύχει χαµηλά ποσοστά ανεργίας, η διατήρηση µακροχρόνιας οικονοµικής 

µεγέθυνσης είναι σε θέση να µειώσει την ανεργία σε επίπεδα που πλησιάζουν την 

πλήρη απασχόληση χωρίς να αναζωπυρωθεί ο πληθωρισµός.  Σύµφωνα µε µελέτη του 

Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ το 1998, η ένταξη της χώρας στην 

ΟΝΕ θα οδηγούσε σε µείωση της ανεργίας, πλην όµως, µε βραδείς ρυθµούς και χωρίς 

να µπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος εκ των προτέρων. Για τον λόγο αυτό είναι 

προτάθηκε  η ύπαρξη πρόσθετων µέτρων και πολιτικών για την µείωση της ανεργίας, 

ιδιαίτερα η συνέχιση της επενδυτικής προσπάθειας που έχει αρχίσει από τα µέσα της 

δεκαετίας του ’90 και η οποία δηµιούργησε νέες θέσεις εργασίας αλλά και διεύρυνε το 

παραγωγικό δυναµικό της χώρας έτσι ώστε να αυξάνονται οι δυνατότητες της 

οικονοµίας ταχύτερα επί µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (Ιωακείµογλου Η., Ρωµανίας 

Γ., 2000). 

 

 

4.4  Η ανεργία την περίοδο 2004-2008 

 

Για τη χρονική περίοδο 2004-2008 η καταγεγραµµένη ανεργία σύµφωνα µε το 

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 1 ανά τρίµηνο 

στο κάθε έτος, το οποίο σκιαγραφεί το ποσοστό ανεργίας τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Ευρωζώνη. 

Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι η ανεργία έχει µειωθεί στο χαµηλότερο 

επίπεδο από το 1990. Όµως σε σχέση µε την Ευρωζώνη παραµένει σε υψηλότερα 

επίπεδα και κυρίως το 2004 η διαφορά ήταν η µεγαλύτερη της τάξεως της 1,1 

ποσοστιαίας µονάδας. Το θετικό, όµως, είναι ότι αυτή η διαφορά όλο και µειώνεται τα 

επόµενα χρόνια και το 2008 έχουµε τη µικρότερη διαφορά της τάξεως της 0,1 

ποσοστιαίας µονάδας. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

∆ιάγραµµα 1: Ποσ

 

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονο

 

Μια πρώτη παρατήρ

επίπεδο από το 1990. Όµω

επίπεδα και κυρίως το 2

ποσοστιαίας µονάδας. Το θε

επόµενα χρόνια και το 2

ποσοστιαίας µονάδας. 
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ετών 2000-2007, ανήλθε συν

την µείωση του αριθµού των

των νεοεισερχόµενων ανέργ

άνοδο της απασχόλησης κατ

 

Ποσοστό ανεργίας Ελλάδας & Ευρωζώνης 2004

 

 

ικονοµίας &Οικονοµικών, Φάκελος Ελληνική Οικ

2008, Αθήνα, ∆εκέµβριος 2008 

αρατήρηση είναι ότι η ανεργία έχει µειωθεί στ

Όµως σε σχέση µε την Ευρωζώνη παραµένει

το 2004 η διαφορά ήταν η µεγαλύτερη της τά

Το θετικό, όµως, είναι ότι αυτή η διαφορά όλο κα

το 2008 έχουµε τη µικρότερη διαφορά της τά

ΙΝΕ- ΓΣΕΕ (2008) , η µείωση της ανεργίας στην

θε συνολικά σε 3 εκατοστιαίες µονάδες και προήλ

ού των νέων ανέργων 15-29 ετών, των µακροχρόνι

ανέργων. Η βελτίωση του 2007 στην Ελλάδα πρ

ης κατά 1,2%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µεταβολέ
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των απασχολούµενων στην Ελλάδα ακολουθούν πλέον ανοδική τάση µε αποτέλεσµα 

για την πενταετία 2003-2007 να ανέρχονται σωρευτικά σε περίπου 8%. 

Όσον αναφορά το ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας σε σχέση µε το αντίστοιχο της 

Ευρωζώνης την περίοδο 2004-2008, τα συµπεράσµατα που βγάζουµε, παρατηρώντας 

το παραπάνω διάγραµµα, είναι τα εξής:  

1) Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα δεν πέφτει ποτέ κάτω από το αντίστοιχο της 

Ευρωζώνης.  

2) Υπάρχει µία µείωση του ποσοστού στην Ελλάδα  µέχρι και το 2008 της τάξεως των 

2,5 ποσοστιαίων µονάδων και της Ευρωζώνης 1,5 µονάδων αντίστοιχα. Η Ελλάδα, 

εποµένως,  πέτυχε πιο σηµαντική µείωση του ποσοστού της.  

3) Ενώ το 2004 η µεταξύ τους διαφορά ήταν της τάξεως των 1,1 ποσοστιαίων µονάδων, 

µε την Ελλάδα να έχει 10,1% έναντι της Ευρωζώνης που είχε 9,0%, το 2008 η διαφορά 

αυτή µειώθηκε σηµαντικά σε 0,1 ποσοστιαίες µονάδες και µε το ποσοστό ανεργίας να 

κυµαίνεται στα 7,6% και 7,5% αντίστοιχα.  

4) Η µεγαλύτερη µείωση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα παρατηρείται µεταξύ 

των ετών 2005-2006 όπου η µείωση ανέρχεται στις 0,9 ποσοστιαίες µονάδες. 

Αντιθέτως,  η µεγαλύτερη µείωση στην Ευρωζώνη παρατηρείται τη χρονική περίοδο 

2006-2007µε µείωση 0,8 ποσοστιαίων µονάδων. 

Ωστόσο, αποτελεί σηµαντική εξέλιξη το γεγονός ότι η ουσιαστική µείωση της 

ανεργίας στο σύνολο της ΕΕ κατά το 2007, επήλθε για πρώτη φορά µετά από σειρά 

ετών κατά τα οποία δεν είχε σηµειωθεί καµία πρόοδος στην µείωση της ανεργίας. Η 

βελτίωση αυτή προήλθε από τις θετικές εξελίξεις στις µεγάλες χώρες της ΕΕ (στην 

Γερµανία, την Γαλλία και δευτερευόντως την Ιταλία) (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2008). 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 6) µπορούµε να δούµε και τα ποσοστά 

στα οποία κυµάνθηκε η ανεργία την περίοδο 2004-2008. 
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Πίνακας 6: Ποσοστά ανεργίας κατά τρίµηνο επί του συνόλου του εργατικού δυναµικού 

 2004-2008 

 

 ΤΡΙΜΗΝΑ Σύνολο 

Εργατικού 

∆υναµικού  

 

Ποσοστό Εργατικού  

∆υναµικού (%) επί του 

συνολικού  

Πληθυσµού (15 ετών και 

άνω)  
 

Άνεργοι Ποσοστό  

Ανεργίας 

2004 Α 4.792,9 53,0 543,8 11,3 

 Β 4.823,2 53,2 492,7 10,2 

 Γ 4.827,5 53,2 485,9 10,1 

 ∆ 4.831,8 53,2 500,4 10,4 

2005 Α 4.827,5 53,1 502,4 10,4 

 Β 4.848,8 53,3 466,9 9,6 

 Γ 4.855,3 53,3 469,8 9,7 

 ∆ 4.854,3 53,2 470,9 9,7 

2006 Α 4.873,1 53,3 473,1 9,7 

 Β 4.880,2 53,3 427,4 8,8 

 Γ 4.902,5 53,5 408,3 8,3 

 ∆ 4891,2 53,3 429,1 8,8 

2007 Α 4.906,9 53,4 445,7 9,1 

 Β 4917,9 53,4 398,0 8,1 

 Γ 4.926,8 53,5 387,5 7,9 

 ∆ 4.915,6 53,3 396,5 8,1 

2008 Α 4.918,2 53,3 406,5 8,3 

 Β 4.939,3 53,5 357,1 7,2 

 Γ 4.944,9 53,5 355,1 7,2 

 ∆ 4.946,3 53,5 392,7 7,9 

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ 
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 Επιπλέον στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της ανεργίας στην Ελλάδα, τέσσερα 

χρόνια πριν την οικονοµική κρίση, µάς παρέχει η κατανοµή των ανέργων µε βάση το 

φύλο και την ηλικία αλλά και η κατανοµή ανά περιφέρεια και ανά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας. Τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια διευκολύνουν στην 

κατανόηση των επιπτώσεων της οικονοµικής ύφεσης  την επόµενη εξαετία όσον αφορά 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας. 

  

Σύµφωνα µε το γράφηµα που ακολουθεί (Γράφηµα 2) τη χρονική περίοδο 2004-

2008 παρατηρείται µείωση των ποσοστών της ανεργίας των γυναικών από 16,3% το 

2004 σε 11,5% το 2008 και οµοίως των ανδρών από 6,7% σε  5,1% αντίστοιχα
4
. Η 

µείωση των ποσοστών ανεργίας είναι αισθητή µέσα στη συγκεκριµένη τετραετία και 

αγγίζει το ύψος των 3,5 ποσοστιαίων µονάδων συνολικά.  Ωστόσο, στη σύγκριση που 

προκύπτει µεταξύ ανδρών και γυναικών, η γυναικεία ανεργία είναι εµφανώς 

µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή των ανδρών γεγονός που την καθιστά διαχρονικό 

πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας. 
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ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ 

Όσον αφορά την κ

ανεργία των 15-24 είναι εµφ

η ηλικιακή οµάδα 15-19 ση

εντός της τετραετίας που φτ

χαµηλότερα ποσοστά ανεργί

και 21,2% το 2008. Οι άνεργ

το 2008 µε ποσοστό ανεργί

9,2% και 6,9% αντίστοιχα. Τ

5,3% το 2004 και 4% το 2

της νεανικής ανεργίας οφε

συγκεκριµένων ηλικιακών

δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµ

κυρίως από συνταξιούχους

κύριες παραγωγικές οµάδες

: Η ανεργία ανά φύλο την περίοδο 2004-2008

την κατανοµή των ανέργων ανά ηλικιακή οµά

αι εµφανής σε σύγκριση µε τις ηλικίες των 45-65

σηµειώνει ποσοστά του 33,9% το 2004 µε στα

ου φτάνει στο 26,2% το 2008. Αντίστοιχα, η οµά

ανεργίας συνολικά τα οποία είναι της τάξεως του

άνεργοι ηλικίας 25-29 αγγίζουν το 16% το 2004 κ

ανεργίας 13,1% ενώ οι ηλικίες 30-44 σηµειώνουν

οιχα. Τα χαµηλότερα ποσοστά σηµειώνονται στις

το 2008, και στις ηλικίες 65+ µε 1,1-0,8%. Τα υ

οφείλονται ως ένα βαθµό στο γεγονός ότι ο

ιακών οµάδων (15-24) ενδεχοµένως να φ

οβάθµια εκπαίδευση ενώ η ηλικιακή οµάδα 6

χους ή άτοµα που έχουν αποσυρθεί από τον εργα

οµάδες ηλικιών 25-64 σηµειώνουν υψηλά ποσο
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3: Η ανεργία ανά ηλικιακή οµάδα 2004-2008
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ς τάξεως του 9,3% το 2004 και 6,7% το 2008. Αν

πόλοιπες Περιφέρειες
7
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φηµα 5: Η ανεργία ανά περιφέρεια  2004-2008 
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8
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 Η οικονοµική κρίση που ακολούθησε την επόµενη εξαετία επηρέασε την ήδη 

υπάρχουσα ανεργία αλλά και διάφορους τοµείς της οικονοµίας που είχαν εµφανίσει 

πρόοδο τις προηγούµενες δεκαετίες. 
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Κεφάλαιο 5ο 

Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης από το 2009 έως σήµερα 

 

5.1 Η οικονοµική κρίση 

  

Η ανοδική πορεία της ανεργίας στην Ελλάδα από το 2009 έως σήµερα οφείλεται 

κυρίως στις επιπτώσεις της βαθιάς οικονοµικής ύφεσης που άρχισε ήδη να εκδηλώνεται 

από το 2008 αλλά έγινε αισθητή από το φθινόπωρο του 2009.  

Οικονοµική κρίση ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο µια οικονοµία 

χαρακτηρίζεται από µια διαρκή και αισθητή µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας 

(µακροοικονοµικά µεγέθη της οικονοµίας όπως απασχόληση , εθνικό προϊόν , τιµές, 

επενδύσεις κτλ.) . Ο βασικότερος δείκτης της οικονοµικής δραστηριότητας είναι οι 

επενδύσεις , οι οποίες , όταν αυξοµειώνονται , συµπαρασύρουν µαζί τους και τα 

υπόλοιπα οικονοµικά µεγέθη (Κουφάρης, 2010).  

Η οικονοµική κρίση αποτελεί µία από τις δύο φάσεις των οικονοµικών 

διακυµάνσεων και συγκεκριµένα τη φάση της καθόδου, όταν δηλαδή  η οικονοµική 

δραστηριότητα βρίσκεται σε µια συνεχή συρρίκνωση ( European Commission, 2009). 

Οι οικονοµικές διακυµάνσεις ορίζονται ως οι διαδοχικές αυξοµειώσεις της οικονοµικής 

δραστηριότητας µέσα σε µια οικονοµία. Ονοµάζονται αλλιώς και κυκλικές 

διακυµάνσεις ή οικονοµικοί κύκλοι. Οι Βρετανοί αποδίδουν το φαινόµενο µε τον όρο 

«business cycles», ακριβώς για να τονίσουν την ιδιαίτερη βαρύτητα των επενδύσεων 

στην εξέλιξη του οικονοµικού κύκλου. Από πολύχρονες στατιστικές παρατηρήσεις 

διαπιστώθηκε ότι οι οικονοµικοί κύκλοι διαρκούν 7 έως 11 χρόνια. (European 

Commission, 2009).  

 Η πρόσφατη οικονοµική κρίση δεν είναι ένα ανεξάρτητο και απρόσµενο 

φαινόµενο. Τα αίτια, η φύση και τα χαρακτηριστικά της συνδέονται µε την όλη ιστορία 

της µεταπολεµικής διαδικασίας συσσώρευσης του κεφαλαίου στον ανεπτυγµένο 

καπιταλισµό και συγκεκριµένα τη «χρυσή εποχή» της συσσώρευσης του κεφαλαίου, 

την κρίση της δεκαετίας του ΄70, τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίστηκε η κρίση 

αυτή, την εµπειρία της «νεοφιλελεύθερης» περιόδου και ιδίως της τελευταίας της 

φάσης, όταν και εντάθηκε το φαινόµενο της χρηµατιστικοποίησης της καπιταλιστικής 

οικονοµίας (Υπουργείο Οικονοµικών, 2010). 
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 Τα αίτια της κρίσης πρέπει να αναζητηθούν αφενός στα χρόνια διαρθρωτικά 

προβλήµατα και τις πολιτικές που εφαρµόστηκαν αλλά και στη διεθνή συγκυρία  της 

χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης που τα ανέδειξε µε εντονότερο και οξύτερο 

τρόπο. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονοµίας είναι η ύπαρξη 

διαρθρωτικών προβληµάτων πολύ πριν από την εµφάνιση της χρηµατοπιστωτικής και 

οικονοµικής κρίσης, τα οποία διογκώθηκαν τα τελευταία χρόνια µε την άσκηση 

πολιτικών στη κατεύθυνση των αυτορυθµιζόµενων αγορών (Μπούρας, Λυκούρας, 

2011). 

 Η κρίση στη χώρα µας έχει µεγαλύτερο βάθος και διάρκεια από ότι σε άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς γιατί η δοµή και τα διαρθρωτικά της 

προβλήµατα όχι µόνο είναι διαφορετικά, αλλά διατηρούνται και καθηµερινά γίνονται 

µεγαλύτερα και οξύτερα, αντί να αµβλύνονται, κάτω και από τις συνθήκες της διεθνούς 

κρίσης ( Busch, 1985). 

 Η παραγωγική βάση της ελληνικής οικονοµίας είναι ισχνή καθώς στηρίχθηκε σε 

αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε τοµείς όπως ο τουρισµός, η ναυτιλία και οι 

κατασκευές, κλάδοι οι οποίοι πλήττονται πρώτοι και µε ιδιαίτερη ένταση από την 

κρίση. Ακόµη, οι τράπεζες το πιο ισχυρό τµήµα του ελληνικού κεφαλαίου, οι οποίες 

λειτουργούσαν µε πρωτόγνωρους ρυθµούς πιστωτικής επέκτασης, τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό, µε την επέκτασή τους στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, µαζί µε άλλες µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, είναι εκτεθειµένες στην διεθνή 

κρίση µε την ανάληψη υψηλών κινδύνων, καθώς η κρίση πλήττει µε ιδιαίτερη 

σφοδρότητα τις χώρες αυτές. (Τσουλφίδης, 2010). 

Συνοπτικά στην Ελλάδα, η οικονοµική κρίση πήρε τις εξής διαστάσεις: 

 

• Οικονοµική κρίση. ∆εν παρουσιάζεται ανάπτυξη σε όλα τα οικονοµικά επίπεδα 

που διέπουν τη χώρα. 

• ∆ηµοσιονοµική κρίση. Η χώρα παρουσιάζει αδυναµία στη συγκέντρωση 

εσόδων και στην αποπληρωµή δανείων, γεγονός που την οδηγεί σε περαιτέρω 

δανεισµό. 

• Κοινωνική κρίση. Αδυναµία κάλυψης των απαραίτητων υποχρεώσεων του 

κράτους προς τους πολίτες του. 
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5.2  Η ανεργία στην Ελλάδα  

 

Τον Οκτώβριο του 2009 οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στους καταλόγους του 

ΟΑΕ∆ έφτασαν τις 615.831 από 398.633 που ήταν τον αντίστοιχο µήνα του 2008 

εγείροντας πολλά ερωτήµατα για την κοινωνική συνοχή αλλά και την 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών απασχόλησης οι οποίες εφαρµόστηκαν στη 

διάρκεια του πρώτου χρόνου της οικονοµικής κρίσης. Ο αριθµός των ανέργων µέχρι και 

το 2010 συνέχιζε να αυξάνει δραµατικά για δύο βασικούς λόγους. 

Πρώτον, λόγω της οριστικής παύσης της λειτουργίας πολλών εποχιακών 

επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων (τουρισµός, οικοδοµές, κ.α) αλλά και της σταδιακής 

εγγραφής «νέων» οµάδων ανέργων λόγω του περιορισµού των συµβάσεων έργου και 

ορισµένου χρόνου στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.   

Καθώς η παραγωγική βάση της χώρας συνεχίζει να συρρικνώνεται µε αµείωτο 

ρυθµό και η έλλειψη ρευστότητας στραγγαλίζει τις επιχειρήσεις, η ανεργία συνεχίζει να 

αυξάνεται µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς φτάνοντας σε ιστορικά ποσοστά του 27,3% το 2013 

µε κυριότερο πρόβληµα την ανεργία των νέων που αγγίζει το 55,5% και των γυναικών 

στο 31,6%. Σε επίπεδο Περιφερειών τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται 

στην Ήπειρο-∆. Μακεδονία (30,4%), στη Μακεδονία και Θράκη (28,8%) και στην 

Αττική (27,9%). 

Τη χειρότερη κατάσταση αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στους κλάδους των 

κατασκευών, του τουρισµού, της µεταποίησης και του εµπορίου. Πρόκειται για τους 

τοµείς της οικονοµίας που έχουν και τις περισσότερες δυσκολίες λόγω της οικονοµικής 

κρίσης, κάτι το οποίο µεταφράζεται και σε µειωµένη απασχόληση.  

 

Στο Γράφηµα 7 παρουσιάζεται η τριµηνιαία ανεργία της χρονικής περιόδου 

2009 έως και το Α΄τρίµηνο του 2015, η οποία κυµαίνεται από 9,5% το Α΄τρίµηνο του 

2009 για να καταλήξει σε ποσοστά της τάξεως του 26,6% το Α΄τρίµηνο του 2015. Τα 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εµφανίζονται το ∆΄τρίµηνο του 2013 και το Α΄τρίµηνο 

του 2014 της τάξεως του 27,8%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ το Β΄ και  



   

 

Γ΄ τρίµηνο του 2009 εµφαν

2009 αυτή ανεβαίνει σταδιακ

Όπως αναµένεται η ανεργία
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αντιστρόφως.( ∆ιάγραµµα 8

 

Γράφηµα 7: Τ

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ 
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ΠΗΓΗ: Eurostat 

 

 

5.3 Η ανεργία ανά ηλικιακή

 

Κατά τη διάρκεια τ

ηλικιακές οµάδες των 15-1
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10
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 (Γράφηµα 9). 
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αντίστοιχη περίοδο το 2008 ήταν στο 4%. Οµοίως και η ηλικιακή οµάδα των 65+ 

παρουσιάζει ποσοστά του 19,21% το 2013 ενώ το 2008 το ποσοστό αυτό βρισκόταν 

στο 0,8%. Το ζήτηµα που ανακύπτει µε βάση τα στοιχεία είναι διττό. Από το ένα 

σκέλος εµφανίζεται το πρόβληµα της νεανικής ανεργίας το οποίο επιδέχεται 

συγκεκριµένες δράσεις και µέτρα αντιµετώπισης (προγράµµατα εκπαίδευσης- 

κατάρτισης) ενώ από το άλλο ανακύπτει το ζήτηµα της ανεργίας της µέσης ηλικίας και 

των ηλικιωµένων το οποίο χρήζει διαφορετική αντιµετώπιση. Αν σε µια κοινωνία η 

οποία µαστίζεται από την ανεργία οι νέοι δυσκολεύονται να βρουν εργασία η 

κατάσταση για τα άτοµα πολύ µεγαλύτερης ηλικίας είναι δυσχερέστερη. 

  

Γράφηµα 9: Κατανοµή ανέργων (%) ανά ηλικιακή οµάδα  2009-2015 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ 

 

Η κατανοµή των ανέργων ανά φύλο παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε 

αυτά της προηγούµενης περιόδου. Η γυναικεία ανεργία είναι εκείνη που επηρεάστηκε 

περισσότερο από την ύφεση όπως προκύπτει από το Γράφηµα που ακολουθεί (Γράφηµα 

10) παρουσιάζοντας, όπως είναι αναµενόµενο, υψηλότερα επίπεδα ανεργίας από το 

2008.  
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Το 2009 η ανεργία των γυναικών ανέρχεται σε επίπεδα της τάξεως του 13,98% 

σχεδόν διπλάσια από αυτή των ανδρών που είναι στο 6,97% .Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός ότι η ψαλίδα µεταξύ ανδρών και γυναικών τείνει να κλείσει το 2013 µε τις 

γυναίκες να παρουσιάζουν ποσοστά ανεργίας της τάξεως του 31,35% και οι άντρες της 

τάξεως του 24,47 %
11

.  

 

 

Γράφηµα 10: Κατανοµή Ανέργων (%) ανά Φύλο 2009-2015 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ 

  

  

Στο Γράφηµα 11 προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών ανέργων 

εντοπίζεται στις νεανικές ηλικίες των 15-19 και 20-24 και αντιστοίχως και των 

γυναικών ( Γράφηµα 12). Το 2012 και το 2013 είναι οι χρονιές όπου σηµειώνονται τα 
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υψηλότερα ποσοστά ανεργίας ενώ από το 2014 παρατηρείται µια µικρή τάση 

υποχώρησης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ η γυναικεία ανεργία είναι 

µεγαλύτερη από την ανδρική, η ηλικιακή οµάδα των 65+ στις γυναίκες παρουσιάζει 

χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας από αυτή των ανδρών το 2014 και το Α΄τρίµηνο του 

2015. Αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται στο γεγονός της αποχώρησης των γυναικών από 

τον εργασιακό βίο λόγω συνταξιοδότησης. 

 

Γράφηµα 11: Κατανοµή Ανδρών Ανέργων (%) ανά Ηλικιακή Οµάδα 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ 
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Γράφηµα 12: Κατανοµή Γυναικών Ανέργων (%) ανά Ηλικιακή Οµάδα 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ 

 

5.4 Η ανεργία ανά Περιφέρεια και σε σχέση µε το βαθµό αστικότητας  

  

Παρατηρώντας την κατανοµή των ανέργων σύµφωνα µε το βαθµό αστικότητας ( 

Γράφηµα  13), το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές είναι ιδιαίτερα υψηλό και 

κυµαίνεται από 6,83% το 2009 έως 18,88% το 2014.  Ο κύριος όγκος των ανέργων 

συγκεντρώνεται στην Περιφέρεια της Πρωτεύουσας και στις λοιπές αστικές περιοχές 

ενώ ακολουθεί το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης µε ποσοστά που 

κυµαίνονται από 1,04% το 2009 και 5,58% το 2014. Μεταβολή σηµειώνεται στις 

αγροτικές περιοχές, όλη την εξαετία, σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο, οι 

οποίες εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από τις ηµιαστικές περιοχές. 

Συγκεκριµένα, οι αγροτικές περιοχές έχουν ποσοστά ανεργίας της τάξεως του 1,51% το 

2009  ενώ οι ηµιαστικές της τάξεως του 1,28% . Το 2013 τα ποσοστά αυτά είναι της 

τάξεως του 4,28% και 3,33% αντίστοιχα
12

.  

 

                                                           

12
 Βλ. Παράρτημα  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(Q1)

Σύνολο (Γυναίκες)

15-19

20-24

25-29

30-44

45-64

65 +
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ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ 
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Γράφηµα 14:  Κατανοµή Ανέργων (%) 2009-2015 ανά Περιφέρεια 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ 

 

 

 

5.5  Οι απασχολούµενοι ανά κλάδο  

 

Όσον αφορά τον αριθµό των απασχολούµενων ανά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας (Γράφηµα 15) διαφαίνεται το προβάδισµα του τριτογενή τοµέα έναντι 

των δύο άλλων µε αυξητικές τάσεις κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Ο 

τριτογενής τοµέας παρουσιάζει ποσοστά της τάξεως του 67,2% το 2009 µε µικρές 

αυξητικές τάσεις και καταλήγει το 2014 µε ποσοστά του 71,4% αυξάνοντας τον αριθµό 

των απασχολουµένων. Σε αντίθεση, µείωση της τάξεως του 5% διαφαίνεται στον 

δευτερογενή τοµέα ο οποίος ενώ εµφανίζει ποσοστά απασχολούµενων στο 21,1% 

καταλήγει το 2014 µε ποσοστά 15%
13

. Η εν λόγω µείωση του αριθµού των 
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ις πτωτικές τάσεις της περιόδου ενώ ο κατασκευα

παρά την άνθηση που γνώρισε την προηγούµενη δ

Απασχολούµενοι ανά κλάδο σε σύµπτυξη 2009
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Γράφηµα 16

 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ 

 

5.6  Η ανεργία ανά µορφωτ

  

Το µορφωτικό επίπε

εικόνα για την ανεργία την

κατώτερα µορφωτικά επίπεδ

17,8% το 2009 και 67,3% το

αντίστοιχα. Εντυπωσιακή, ω

ανώτερης και ανώτατης εκπ

αυτά των αποφοίτων του

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και 65,2% για του

                                                      

14
 Βλ. Παράρτημα  

α 16: Απασχολούµενοι (%) ανά κλάδο 2009-2014

 

ρφωτικό επίπεδο 

επίπεδο των ανέργων (Γράφηµα 17) µας προσφέ

την εξαετία 2009-2014. Όπως αναµένεται η ανερ

επίπεδα, τους απόφοιτους δηµοτικού µε ποσοστά π

 το 2014 καθώς και τη µέση εκπαίδευση µε 2

ακή, ωστόσο, είναι η άνοδος της ανεργίας στο

ης εκπαιδευτικής βαθµίδας η οποία αγγίζει τα ίδ

του δηµοτικού το έτος 2013 (64,4 % για του

για τους αποφοίτους δηµοτικού)
14
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Γράφηµα 17: Κατανο
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Συνοπτικά, η ανεργί

χαρακτηριστικά : Πρώτον, π
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αποκορύφωµα τα έτη 2012 κ

Η διαφορά εντοπίζεται στ

(απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)  

δυναµικό. ∆εύτερον, η ανε

όπου υπάρχει µεγάλη συ

παράδειγµα την Αττική η ο

Τέλος, ο δευτερογενής τοµέ

οικονοµική κρίση ενώ ενισχύ

 

 

 

 

 

ατανοµή ανέργων (%) ανά µορφωτικό επίπεδο 20

νεργία της χρονικής περιόδου 2009-2014 παρου

τον, πλήττει τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, τ

γορίες  οι οποίες εµφάνιζαν ποσοστά ανεργίας

κατακόρυφη άνοδος των ποσοστών παραµένε

2 και 2013 µε µια πτωτική τάση η οποία εµφαν

αι στις κατηγορίες των νέων ανέργων µε υψ

 οι οποίοι αποτελούν ένα πολύτιµο ανθρώ

η ανεργία εµφανίζεται εντονότερη στα µεγάλα

λη συγκέντρωση εργατικού δυναµικού µε χ

ή η οποία ξεπερνά σε ποσοστά οποιαδήποτε άλλ

ς τοµέας φαίνεται πως είναι ο πρώτος που έχει π

ενισχύεται ο τριτογενής (παροχή υπηρεσιών). 
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Κεφάλαιο 6
ο
 

Kινητικότητα και Ανεργία 

 

6.1 Η έννοια της κινητικότητας 

 

  Η έννοια της κινητικότητας χρησιµοποιείται για να περιγράψει µετακινήσεις ατόµων ή 

και οµάδων από µια περιοχή ή χώρο σε µια άλλη ή από µια κατάσταση σε µια άλλη 

διαφορετική. Συνήθως αναφερόµαστε σε επαγγελµατική κινητικότητα, όταν πρόκειται 

για αλλαγές στην επαγγελµατική κατάσταση του ατόµου ή για γεωγραφική 

κινητικότητα όταν πρόκειται για αλλαγές στον τόπο κατοικίας του, είτε στο πλαίσιο της 

χώρας καταγωγής του είτε και εκτός αυτής. Οι διάφορες µορφές κινητικότητας µπορεί 

να είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, στις περισσότερες όµως περιπτώσεις 

αλληλοεξαρτώνται, µε την έννοια ότι η αναζήτηση εργασίας, ή καλύτερης εργασίας, 

οδηγεί σε γεωγραφική κινητικότητα, όπως αντίστροφα, η γεωγραφική κινητικότητα 

οδηγεί σε αλλαγές στην εργασία. 

Η κινητικότητα εµπεριέχει διάφορες διαστάσεις και διακρίνεται σε : 

• Γεωγραφική κινητικότητα: αναφέρεται στην κυκλοφορία των πολιτών από τη 

µια περιφέρεια στην άλλη στην ίδια χώρα, ή µεταξύ των χωρών για λόγους 

εκπαίδευσης και απασχόλησης. 

• Επαγγελµατική κινητικότητα: αναφέρεται στη συχνότητα µε την οποία οι 

απασχολούµενοι αλλάζουν εργασία ή εργοδότη. 

• Θεσµική κινητικότητα: αναφέρεται σε διάφορα προγράµµατα ανταλλαγής 

(π.χ. φοιτητών ή µαθητών) όπου όλη η διαδικασία της ανταλλαγής οργανώνεται 

και εποπτεύεται από έναν φορέα ( π.χ. ένα πανεπιστήµιο). Συνήθως στα 

προγράµµατα ανταλλαγής το διάστηµα που περνά κανείς στο εξωτερικό 

αποτελεί µέρος των σπουδών του. 

• Ατοµική κινητικότητα: αναφέρεται στην προσωπική πρωτοβουλία ενός 

µεµονωµένου ατόµου να µετακινηθεί σε έναν άλλον τόπο διαφορετικό από 

αυτόν της καταγωγής του κυρίως για να βρει εργασία, χωρίς αυτό να αποκλείει 

και άλλους λόγους π.χ. σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Η οργάνωση της 
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κινητικότητας γίνεται από το ίδιο το άτοµο και βασίζεται κυρίως σε 

προσωπικούς ή/και οικογενειακούς πόρους
15

. 

• Κοινωνική κινητικότητα: αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουν τα άτοµα ή 

οµάδες ατόµων να µετακινηθούν από ένα επίπεδο κοινωνικής θέσης ή 

κοινωνικού στρώµατος σε κάποιο άλλο ανώτερο, ίδιο ή κατώτερο. Την έννοια 

της κοινωνικής κινητικότητας συµπληρώνουν οι µορφές που αυτή παίρνει για το 

άτοµο και την κοινωνία. Αυτές οι µορφές εντάσσονται σε µια τυπολογία µε 

βάση κάποια κριτήρια που κατά περίπτωση χρησιµοποιούνται για να αποδοθεί η 

µορφολογία των µετακινήσεων. Έτσι, µε βάση το κριτήριο της κατεύθυνσης 

διακρίνουµε την κάθετη και οριζόντια κινητικότητα, µε βάση το κριτήριο της 

υφής των µετακινήσεων τη δοµική ή διαρθρωτική και την γνήσια ή 

ανταλλακτική κινητικότητα, µε βάση το κριτήριο του χρόνου, την ενδογενεακή 

και την διαγενεακή κινητικότητα και τέλος µε βάση το κριτήριο την µονάδα 

µελέτης εξετάζονται οι µετακινήσεις σε επίπεδο α) ατόµου β) οικογένειας και γ) 

κοινωνικών οµάδων.  

Η κάθετη κινητικότητα χαρακτηρίζεται ως ανοδική όταν το άτοµο µετακινείται 

από ένα χαµηλότερο επίπεδο προς ένα αντίστοιχο ανώτερο και ως καθοδική 

όταν οι µετακινήσεις παρουσιάζουν αντίστροφη κατεύθυνση ενώ στην οριζόντια 

κινητικότητα το άτοµο µετακινείται µεν αλλά δεν αλλάζει ουσιαστικά επίπεδο. 

Στην δοµική κινητικότητα οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις κοινωνικές δοµές 

αναγκάζουν τα άτοµα να συµµορφωθούν προς αυτές τις αλλαγές και γι’αυτό 

µετακινούνται. Αντίθετα µε την δοµική κινητικότητα στη γνήσια κινητικότητα 

οι µετακινήσεις που πραγµατοποιούνται από µια κοινωνική κατηγορία Α σε µια 

άλλη Β συνοδεύονται από µετακινήσεις ισοδύναµου αριθµού από την Β προς Α 

και εποµένως δεν µεταβάλλεται η ποσοτική σχέση ανάµεσα στις διάφορες 

κοινωνικές κατηγορίες που παραµένουν σε γενικές γραµµές σταθερές. 

Η ενδογενεακή κινητικότητα αφορά τις µετακινήσεις που πραγµατοποιεί το 

άτοµο σε διάφορες φάσεις της ζωής του όπως είναι η αλλαγή επαγγελµάτων ή 

τοµέων απασχόλησης ενώ η διαγενεακή αναφέρεται σε συγκρίσεις θέσης, τάξης, 
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στρώµατος, επαγγέλµατος, επιπέδου µόρφωσης, γεωγραφικής περιοχής κ.α 

ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες γενιές.   

Ωστόσο, όταν αναφερόµαστε σε κινητικότητα για λόγους εργασίας, µιλάµε 

κυρίως για «ατοµική» κινητικότητα µε την έννοια ότι η πρωτοβουλία αφορά ένα 

µεµονωµένο άτοµο και βασίζεται σε οικογενειακούς/ ή και προσωπικούς πόρους 

( Κασιµάτη, 2004).  

Παράλληλα, και η κινητικότητα για λόγους σπουδών σε αρκετές περιπτώσεις 

δεν είναι θεσµική µε την έννοια ότι και πάλι η πρωτοβουλία ξεκινά από το άτοµο, το 

οποίο θα πρέπει να προχωρήσει στην αναζήτηση των επιλογών και των κατάλληλων 

λύσεων για την περίπτωσή του και στην υλοποίησή τους. 

Με βάση τα παραπάνω η έννοια της κινητικότητας εµπεριέχει στοιχεία που σχετίζονται 

έντονα µε τις κοινωνικές διαρθρώσεις. Συγκεκριµένα, τη σηµασία που έχει η 

διάρθρωση της αγοράς εργασίας για τις τάσεις της κινητικότητας έχει µελετήσει ο 

Gordon (1972) ο οποίος υποστηρίζει ότι η αγορά εργασίας επιδρά µε διαφορετικό 

τρόπο σε κάθε κοινωνική οµάδα και δηµιουργεί διαχωρισµό ανάµεσα στα πρωτεύοντα 

και δευτερεύοντα επαγγέλµατα και εργασίες. Εκείνο, όµως, που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον είναι η αντίληψη ότι ο χαρακτήρας της επαγγελµατικής κινητικότητας είναι 

διφυής: του ατόµου και της εργασίας. Τα άτοµα που ζητούν εργασία και οι κενές θέσεις 

που υπάρχουν σε έναν οργανισµό έχουν κατά τον Cole (1979) κοινή συµπεριφορά.   

Επίσης ο Bowles (1972) υποστηρίζει ότι οι άνισες ευκαιρίες για εκπαίδευση, που 

υπάρχουν στα διάφορα κοινωνικά στρώµατα, συντηρούν τον κοινωνικό καταµερισµό 

της εργασίας. Οι ταξικές ανισότητες, που στη βάση τους είναι οικονοµικές, έχουν 

επίδραση στις τάσεις κινητικότητας. Η σύγχρονη έρευνα της κινητικότητας έδειξε 

µεγάλο ενδιαφέρον στη διερεύνηση των µετακινήσεων µέσα στην ίδια γενιά 

(intergenerational mobility). Τα ατοµικά χαρακτηριστικά, οι συνθήκες εργασίας καθώς 

επίσης και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες µεταβάλλονται και έχουν ως συνέπεια να 

µεταβάλλεται και η επαγγελµατική κατάσταση του ατόµου. Έτσι, οι µετακινήσεις που 

πραγµατοποιεί το άτοµο στη διάρκεια της επαγγελµατικής του ζωής δεν είναι ούτε 

κανονικές στην επανάληψή τους ούτε σταθερές στο χρόνο. (Svalagosta 1959).  

Εκτός από τις θεωρητικές έρευνες που αφορούν το κοινωνιολογικό πεδίο η 

έννοια της κινητικότητας εµφανίζεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής ένωσης ήδη από 

την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 1957 (ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζοµένων) αλλά και ως βασική προτεραιότητα αργότερα στα πλαίσια της 



   

64 

 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ), ήδη πριν από την τρέχουσα 

οικονοµική κρίση, διαµορφώνοντας τους κοινούς στόχους και τις κατευθύνσεις των 

πολιτικών απασχόλησης τις τελευταίες δεκαετίες. 

 

6.2  Η κινητικότητα των εργαζοµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων αποτελεί µια από τις θεµελιώδεις 

ελευθερίες που εγγυάται το Ενωσιακό ∆ίκαιο. Κάθε υπήκοος κράτους µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωµα να εργάζεται σε κάποιο άλλο κράτος-µέλος και 

να εγκατασταθεί στο κράτος υποδοχής µε τα µέλη της οικογένειάς του. Θεωρητικά, η 

ελευθερία αυτή των εργαζοµένων έχει υπάρξει από την ίδρυση της Ε.Ο.Κ το 1957. 

Πρακτικά, όµως, από το 1992 και µετά οι πολίτες όλων των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) µπορούν να 

εργάζονται σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος. Το δικαίωµα αυτό καθορίζεται στο άρθρο 39 

της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και περιλαµβάνει : 

• Το δικαίωµα να αναζητήσει µια θέση εργασίας σε ένα άλλο κράτος µέλος 

• Το δικαίωµα να εργαστεί σε ένα άλλο κράτος-µέλος 

• Το δικαίωµα να κατοικήσει εκεί για αυτόν τον σκοπό  

• Το δικαίωµα να παραµείνει εκεί 

• Το δικαίωµα στην ίση µεταχείριση για την πρόσβαση στην απασχόληση, στις 

συνθήκες εργασίας και όλα τα άλλα πλεονεκτήµατα που θα µπορούσαν να 

διευκολύνουν την παραµονή του εργαζοµένου στο κράτος-µέλος υποδοχής. 

Το δικαίωµα στην ελεύθερη κυκλοφορία συµπληρώνεται από ένα σύστηµα για το 

συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και από ένα σύστηµα που 

εξασφαλίζει την αµοιβαία αναγνώριση των διπλωµάτων. 

Όπως προαναφέρθηκε, δύο από τις διαστάσεις της κινητικότητας είναι η 

επαγγελµατική, που αφορά τη συχνότητα µε την οποία οι απασχολούµενοι αλλάζουν 

εργασία (εργοδότη) και η γεωγραφική  που αναφέρεται στην κυκλοφορία των 

εργαζοµένων από τη µια περιφέρεια στην άλλη στην ίδια χώρα ή µεταξύ των χωρών. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθείται τόσο η επαγγελµατική όσο και η 

γεωγραφική κινητικότητα καθώς θεωρείται ότι αποτελεί µέσο που συµβάλλει στην 

οικονοµική και κοινωνική πρόοδο, στην επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης και 

στην ισορροπηµένη και βιώσιµη ανάπτυξη, στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής, στη 
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δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου γνώσης και στη δηµιουργία ποιοτικότερων θέσεων 

εργασίας στην Ευρώπη. Η κινητικότητα των εργαζοµένων επιτρέπει, επίσης, στην 

ευρωπαϊκή οικονοµία, την απασχόληση και το εργατικό δυναµικό να προσαρµοστούν 

στις µεταβαλλόµενες περιστάσεις πιο οµαλά και αποτελεσµατικά και να καθοδηγηθούν 

οι αλλαγές µέσα στην ανταγωνιστική παγκόσµια οικονοµία. Ένας µεγαλύτερος βαθµός 

κινητικότητας µεταξύ των κρατών-µελών θα ενθαρρύνει επίσης την εγγύτερη πολιτική 

ολοκλήρωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε γενικές γραµµές η κινητικότητα θεωρείται σηµαντική για τους εξής λόγους : 

• Καθώς η αγορά εργασίας της Ε.Ε χαρακτηρίζεται από ανεργία σε ορισµένες 

περιοχές και τοµείς και έλλειψη δεξιοτήτων και εργασίας σε άλλους, απαιτείται 

µεγαλύτερη επαγγελµατική κινητικότητα προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος 

της Ευρώπης για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. 

• Οι εργοδότες αναζητούν όλο και περισσότερο ανθρώπους µε µεγαλύτερη 

ποικιλία επαγγελµατικής εµπειρίας. Ένα χρονικό διάστηµα στο εξωτερικό 

συµβάλλει στην αναβάθµιση ενός βιογραφικού και το κάνει ελκυστικότερο 

στους εργοδότες. 

• Οι απασχολούµενοι που είναι εξοικειωµένοι µε την κινητικότητα τείνουν να 

είναι καλύτερα εξοπλισµένοι για να αντιµετωπίσουν την αλλαγή. Μια αλλαγή 

της απασχόλησης µπορεί να βοηθήσει στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και 

γνώσεων, να αυξήσει την ικανοποίηση από την εργασία καθώς και να βελτιώσει 

την απασχολησιµότητα. 

Η κινητικότητα των εργαζοµένων εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

η σύνδεσή της µε την καταπολέµηση της ανεργίας πρωτοεµφανίστηκε στη Συνθήκη 

του Άµστερνταµ το 1997 και κατέστη επιτακτική ανάγκη µετά την έλευση της 

οικονοµικής κρίσης µέσα στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της 

ευελιξίας µε ασφάλεια που εφαρµόζεται στην αγορά εργασίας. 

 

6.3 Ευρώπη 2020 και Κινητικότητα 

 

 Η ανεργία αποτελούσε πάντα ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

έπρεπε να αντιµετωπίσει η Ε.Ε. Από το 1997 έτος θεσµοθέτησης της Συνθήκης του 

Άµστερνταµ  και δηµιουργίας της ΕΣΑ, η υψηλή ανεργία και η επίδραση που ασκούσε 
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στην ΟΝΕ τέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων και του ενδιαφέροντος µε στόχο 

την αύξηση της απασχόλησης, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. 

 Σε µια Ευρώπη που έρχεται αντιµέτωπη µε τη δηµογραφική γήρανση και την 

εισροή µεταναστών, η ανεργία αντιµετωπίζεται µόνο ως διαρθρωτική και 

καταπολεµάται τόσο µε µείωση του κόστους εργασίας όσο και µε κατάρτιση των 

ανέργων ώστε να αντιστοιχηθούν τα προσόντα τους µε τις ανάγκες της αγοράς. Μέσα 

σ’αυτό το πλαίσιο η κυκλική ανεργία, αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης του 2008, 

αποκλείεται από τους στόχους και συνεπακόλουθα και η επεκτατική µακροοικονοµική 

πολιτική από τα εργαλεία αντιµετώπισης (Καραµεσίνη, 2011). 

 Η προαναφερθείσα λογική διέπνεε τόσο τους στόχους και τις προτεραιότητες 

της Στρατηγικής της Λισσαβόνας όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησης όσο και της 

νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η νέα στρατηγική « Ευρώπη 2020» θέτει 

κατευθυντήριες γραµµές και µετρήσιµους στόχους που αποσκοπούν στην αύξηση της 

απασχόλησης µέσω της αύξησης της συµµετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά 

εργασίας, στην ανάπτυξη εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού αλλά και  στη βελτίωση 

των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (Συµβούλιο της Ε.Ε, 2010).  Για την 

καταπολέµηση της διαρθρωτικής ανεργίας προβλέπεται η ενσωµάτωση των αρχών της 

flexicurity  (ευελιξία µε ασφάλεια) στην πολιτική της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση 

της κινητικότητας (επαγγελµατικής και γεωγραφικής) των νέων εργαζοµένων. 

 Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολογεί την πρωτοβουλία «Νεολαία 

σε κίνηση»  η οποία έχει σκοπό να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και την εµπειρία που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν την πρώτη τους 

εργασία. Η εν λόγω πρωτοβουλία προτείνει 28 βασικές δράσεις που έχουν ως στόχο να 

καταστήσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση πιο κατάλληλες για τις ανάγκες των 

νέων και να ενθαρρύνουν περισσότερους από αυτούς να εκµεταλλευτούν τις 

υποτροφίες τις Ε.Ε για σπουδές ή κατάρτιση σε άλλη χώρα.   

 Οι  δέκα (10) σηµαντικότερες δράσεις της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» 

αφορούν : 

1) Τη δηµιουργία ενός ειδικού δικτυακού τόπου για τη «Νεολαία σε κίνηση» ο οποίος 

προσφέρει ένα ενιαίο σηµείο πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά µε τις ευκαιρίες 

πραγµατοποίησης σπουδών ή απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας στο εξωτερικό. 

2) Ένα πιλοτικό έργο «Η πρώτη σας θέση εργασίας µέσω EURES» το οποίο παρέχει 

συµβουλές αναζήτησης εργασίας και οικονοµική στήριξη στους νέους που αναζητούν 
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εργασία και οι οποίοι επιθυµούν να εργαστούν στο εξωτερικό καθώς και σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

3) Έναν πίνακα αποτελεσµάτων για την κινητικότητα που αποσκοπεί στη συγκριτική 

ανάλυση και µέτρηση της προόδου όσον αφορά την εξάλειψη των νοµικών και 

τεχνικών εµποδίων στη µαθησιακή κινητικότητα. 

4) Τη δηµιουργία µηχανισµού δανειοδότησης για τους σπουδαστές σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

5) Τη δηµοσίευση µελέτης για την εφικτότητα δηµιουργίας ενός πολυδιάστατου 

παγκόσµιου συστήµατος κατάταξης πανεπιστηµίων. 

6) Το σχεδιασµό µια κάρτας νέων σε κίνηση, η οποία θα παρέχει οφέλη και εκπτώσεις 

για τους νέους 

7) Ένα νέο σύστηµα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας το οποίο θα παράσχει 

πληροφορίες σχετικά µε τη ζήτηση στην αγορά εργασίας ολόκληρης της Ευρώπης για 

όσους αναζητούν εργασία και για σύµβουλους απασχόλησης. 

8) Το νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Χρηµατοδοτήσεων της Επιτροπής ο οποίος παράσχει 

χρηµατοοικονοµική στήριξη για να βοηθήσει τους νέους επιχειρηµατίες να ιδρύσουν ή 

να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες τους. 

9) Την ενθάρρυνση προς τα κράτη-µέλη για την καθιέρωση εγγύησης για τη νεολαία, 

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι θα έχουν κάποια απασχόληση, κατάρτιση ή 

επαγγελµατική  πείρα µέσα σε τέσσερις (4) µήνες αφότου αποχωρήσουν από το 

σχολείο. 

10) Τη δηµιουργία ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων βασιζόµενο στο Europass το 

οποίο θα επιτρέπει την καταγραφή των δεξιοτήτων µε διαφανή και συγκρίσιµο 

τρόπο.(European Commission,2010).  

 Είναι πρόδηλο ότι οι πρωτοβουλίες που εντάσσονται στη νέα στρατηγική 

θέτουν ως επίκεντρο την καταπολέµηση της ανεργίας των νέων µέσω της 

κινητικότητας. Η κινητικότητα αυτή αποβλέπει είτε στην απόκτηση εργασιακής 

εµπειρίας που θα µειώσει την ανεργία των νέων µόλις εξέλθουν από το στάδιο της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης  είτε στην απόκτηση επαγγελµατικής κατάρτισης και 

εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η γεωγραφική κινητικότητα των 

νέων οι οποίοι δεν µπορούν να βρουν άµεσα εργασία στη χώρα προέλευσής τους αλλά 
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και η επαγγελµατική καθώς η εξειδικευµένη κατάρτιση καθιστά πιο εύκολη την αλλαγή 

αντικειµένου εργασίας. 

 Με βάση τα παραπάνω, ο προσανατολισµός που αποκτά η πολιτική 

απασχόλησης φαίνεται να στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η οικονοµική κρίση του 2008 

είναι παροδικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί σύµπτωµα µιας δοµικής κρίσης η οποία 

χρειάζεται διαρθρωτικές αλλαγές και ανακατατάξεις. Η κυκλική ανεργία που προκύπτει 

ως αποτέλεσµα της οικονοµικής ύφεσης αντιµετωπίζεται µε µέτρα παροδικού 

χαρακτήρα όπως αυτό της κινητικότητας και θεωρείται ότι θα απορροφηθεί από την 

οικονοµική ανάκαµψη τα επόµενα χρόνια. 

  

 

  6.4 Η ποσοτική διάσταση της Κινητικότητας στην Ε.Ε 

 

  Βάση ερευνών που διεξήχθησαν πριν από την οικονοµική κρίση, η κινητικότητα της 

εργασίας στην Ε.Ε ήταν σχεδόν στατική (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2006). Οι 

εργαζόµενοι παρέµεναν στην ίδια εργασία για 10,6 έτη, κατά µέσο όρο, σε σύγκριση µε 

6,7 έτη στις Ηνωµένες Πολιτείες ενώ µόλις το 2% του εργατικού δυναµικού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διέµενε σε διαφορετικό κράτος-µέλος από αυτό στο οποίο 

γεννήθηκε. Σε ετήσια βάση η κινητικότητα των Ευρωπαίων εργαζοµένων αφορά µόνο 

το 0,4 %του συνολικού πληθυσµού της Ε.Ε σε αντίθεση µε τις Η.Π.Α όπου 

µετακινείται το 2,4% του πληθυσµού, αναζητώντας καλύτερες θέσεις εργασίας. 

Σε γενικές γραµµές τα Σκανδιναβικά κράτη παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 

κινητικότητας (γύρω στο 40% έχει ζήσει σε άλλη περιφέρεια ή χώρα) ενώ ακολουθούν 

το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία µε ποσοστό γύρω στο 30%. Στην κεντρική 

Ευρώπη τα περισσότερα κράτη τείνουν το µέσο όρο της Ε.Ε (20%) ενώ στη 

Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά είναι αρκετά χαµηλότερα (µεταξύ 

10 και 15%) .Αν και µεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων το 2005 (49%) ψήφιζε υπέρ της 

µετακίνησης σε άλλες περιφέρειες ή χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά µέσο 

όρο το 69% των κατοίκων δεν σχεδίαζε να µετακοµίσει στην επόµενη πενταετία 

(Φρεµεντίτης, 2006). 
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Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό έτεινε το 75% ενώ έρευνα του Ευρωπαϊκού 

Ιδρύµατος για τη Βελτίωση Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας
16

 που 

πραγµατοποιήθηκε µε την ευκαιρία του «Ευρωπαϊκού Έτους κινητικότητας των 

εργαζοµένων», έδειξε πως οι Έλληνες ήταν τόσο «δεµένοι» µε την πατρίδα τους όσο 

και µε τον εργοδότη τους γεγονός που τους κατέτασσε σε πολλές περιπτώσεις στις 

χαµηλότερες θέσεις των κρατών µελών της Ε.Ε όσον αφορά τη γεωγραφική και 

επαγγελµατική κινητικότητα. Στην ίδια κατηγορία ανήκαν επίσης η Μάλτα, η Αυστρία 

ενώ µέτριες επιδόσεις παρουσίαζαν σε αυτό το επίπεδο η Ισπανία και η Κύπρος. 

Ωστόσο, η στάση των Ελλήνων απέναντι στο ενδεχόµενο της µετακίνησης για 

εύρεση εργασίας αλλάζει δραµατικά µετά την έλευση της οικονοµικής κρίσης. Από το 

Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) αναφέρεται πως   « τα 

δεδοµένα έρευνας του Ευρωβαρόµετρου έδειξαν ότι, µεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε, η 

Ελλάδα εµφάνισε τη µεγαλύτερη αύξηση (30%) ανάµεσα στο 2006 και το 2012 ως προς 

το ποσοστό του πληθυσµού που πίστευε ότι η προσωπική τους κατάσταση 

απασχόλησης θα χειροτέρευε το επόµενο έτος»
17

.  

Σύµφωνα µε παγκόσµια έρευνα της Gallup World Poll Survey (2014)
18

 «.. το 

2008-2010, στην Ελλάδα διαπιστώθηκε ότι αξιόλογο ποσοστό του πληθυσµού 

επιθυµούσε να µεταναστεύσει.  Ειδικότερα, το 19% του ελληνικού πληθυσµού δήλωσε 

ότι ήθελε να µεταναστεύσει, ενώ το ποσοστό ανήλθε σε 26% του πληθυσµού υψηλής 

εκπαίδευσης και σε 33% του πληθυσµού 15-24 ετών (OECD 2012). Οι πρώτες χώρες 

προτίµησης προορισµού ήταν η Γερµανία(18%), οι Η.Π.Α (10%) και το Ηνωµένο 

Βασίλειο (9%).  

Ωστόσο, επισηµαίνεται παράλληλα ότι: «Οι εκροές από την Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια δεν αφορούν µόνο Έλληνες αλλά και τους µετανάστες τρίτων χωρών που 

έφτασαν σε µεγάλους αριθµούς στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1990 και µετά». 

Το ποσοστό µετανάστευσης από την Ελλάδα σε χώρες του ΟΟΣΑ για άτοµα 

που ήταν πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ήταν 5,5%», αναφέρει το ΚΕΠΕ. 

Πρέπει, όµως, «να σηµειωθεί ότι οι εκροές από την Ελλάδα διαφέρουν σηµαντικά στην 

εκπαιδευτική τους σύνθεση ανάλογα µε τη χώρα προορισµού. Έτσι σύµφωνα µε την 

ίδια έρευνα, από άτοµα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και διέµεναν σε χώρες του 

                                                           

16
  www.tnn.gr  

17
 www.capital.gr  

18
 www.gallup.com   
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ΟΟΣΑ το 2005/2006, την υψηλότερη εκπαίδευση είχαν εκείνα που διέµεναν στο 

Ηνωµένο Βασίλειο. Ειδικότερα το 79% των Ελλήνων µεταναστών στη χώρα αυτή ήταν 

πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Έλληνες 

που διέµεναν στη Γαλλία ήταν 47%, στις ΗΠΑ 28%, στην Ιταλία 26%, στη Σουηδία 

20%, στον Καναδά 17%, στην Αυστραλία 9% και στη Γερµανία 8%»
19

. 

Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι η κινητικότητα θεωρείται ένα µέτρο 

προσωρινής φύσεως σε αντίθεση µε τη µετανάστευση που έχει µόνιµο χαρακτήρα και 

δεν θα πρέπει να συγχέονται. Ωστόσο, τα παραπάνω στοιχεία, ελλείψει στοιχείων 

κινητικότητας, µας  δείχνουν την αλλαγή στη στάση των Ελλήνων τα χρόνια της 

οικονοµικής κρίσης. Το πρόβληµα, ωστόσο, της ανεπαρκούς επαγγελµατικής και 

χαµηλής γεωγραφικής κινητικότητας παραµένει όπως θα αναλυθεί παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19
 www.capital.gr  
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Κεφάλαιο 7
ο
 

 

Προβλήµατα και Προοπτικές της Κινητικότητας 

 

7.1 Ανεπαρκής Επαγγελµατική Κινητικότητα 

 

Η Ε.Ε χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από χαµηλά επίπεδα επαγγελµατικής 

κινητικότητας µεταξύ θέσεων εργασίας ή τοµέων. Ωστόσο, σε µια οικονοµία στην Ε.Ε 

που όλο και περισσότερο βασίζεται στη γνώση και στην παροχή υπηρεσιών, η 

επαγγελµατική κινητικότητα κρίνεται αναγκαία για την προσαρµογή στη διαρθρωτική 

αλλαγή αλλά και για την ενθάρρυνση της αλλαγής αυτής σε έναν ανταγωνιστικό κόσµο, 

συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας και την υψηλότερη 

παραγωγικότητα, απασχόληση, οικονοµική µεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα. Οι 

αναντιστοιχίες των δεξιοτήτων αποτελούν συχνά την κύρια αιτία ανισορροπιών στην 

προσφορά και τη ζήτηση εργατικού δυναµικού σε όλους τους τοµείς και τις περιφέρειες 

και ο ταχέως µεταβαλλόµενος κόσµος της εργασίας  όλο και περισσότερο απαιτεί από 

τους ανθρώπους να αποκτήσουν την ικανότητα να προσαρµόζονται σε νέους τρόπους 

εργασίας, τεχνολογίες, τοµείς και εργασιακά περιβάλλοντα. 

Ωστόσο, η Ε.Ε καλείται να δώσει λύση σε µια νέα πρόκληση. Η βαθιά ύφεση 

στην οποία έχουν βυθιστεί πολλές χώρες της Ευρωζώνης ήδη από το 2009 έχει 

εκτοξεύσει τα ποσοστά της ανεργίας. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα έχει άνοδο της ανεργία 

την τελευταία πενταετία της τάξεως του 20%. Είναι εντυπωσιακό πως ενώ το 2008 η 

ανεργία κυµαινόταν στο 7%, το 2013 αγγίζει ποσοστά του 25-27% παρουσιάζοντας ω 

σηµάδια βελτίωσης το 2014 τα οποία δεν επιλύουν το τεράστιο πρόβληµα που έχει 

δηµιουργηθεί.  

Η κατάρτιση, η υψηλή ποιότητα και η µείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του 

σχολείου αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη και 

στην ανταγωνιστικότητα του συνόλου της Ευρώπης αλλά δεν αντιµετωπίζουν το 

πρόβληµα που προκάλεσε η οικονοµική κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

ανειδίκευτοι εργάτες στην Ευρώπη τείνουν λιγότερο προς την επαγγελµατική 

κινητικότητα ενώ το ποσοστό των ανειδίκευτων αυτών εργατών τείνει να είναι 

υψηλότερο σε κράτη µέλη και περιφέρειες µε χαµηλά ποσοστά απασχόλησης και 

υψηλή ανεργία, δηλαδή εκείνα που παρουσιάζουν µια σχετική υστέρηση. Η 
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επαγγελµατική κατάρτιση ανειδίκευτων εργατών και ιδίως των γυναικών που 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας είναι σηµαντική αλλά θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το κοινωνικό υπόβαθρο και η 

περιφέρεια/περιοχή προέλευσης των ανέργων. Η διαρκής κατάρτιση και εκπαίδευση 

που έλαβε χώρα για πολλά χρόνια πριν από την οικονοµική κρίση δεν αποτελεί 

πανάκεια για την αντιµετώπιση της ανεργίας όταν µια χώρα παρουσιάζει αρνητικά 

ποσοστά ανάπτυξης.  

Σύµφωνα µε την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η 

ανεργία στην Ελλάδα η επιλογή της επαγγελµατικής κινητικότητας θα σήµαινε την 

αλλαγή επαγγελµατικής κατεύθυνσης και όχι µόνο την αλλαγή εργοδότη. Αυτή θα 

συνοδευόταν από σεµινάρια κατάρτισης και εξειδίκευσης των ανειδίκευτων 

εργαζοµένων ανδρών και γυναικών οι οποίοι αποτελούν µόνο ένα κοµµάτι των 

Ελλήνων ανέργων. Υπάρχει, ωστόσο, ένα µεγάλο κοµµάτι ανθρώπινου δυναµικού 

υψηλών προσόντων που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας και επιλέγει τη γεωγραφική 

µετακίνηση η οποία δεν διαθέτει τον προσωρινό χαρακτήρα της κινητικότητας αλλά 

τον µόνιµο της µετανάστευσης. 

Η επέκταση, λοιπόν, της επαγγελµατικής κινητικότητας απαιτεί µέγιστες 

προσπάθειες και θα πρέπει να λειτουργεί συνδυαστικά µε αναπτυξιακά µέτρα για την 

ενίσχυση της οικονοµίας τα οποία θα διευκολύνουν τη γεωγραφική κινητικότητα εντός 

του ελλαδικού χώρου. 

 

7.2 Μικρή γεωγραφική κινητικότητα 

 

Η γεωγραφική κινητικότητα στην Ε.Ε είναι, επίσης, χαµηλή ιδιαίτερα µεταξύ 

των κρατών-µελών αλλά και των χωρών µεταξύ τους. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη 

νοµικών, διοικητικών και πρακτικών εµποδίων και εν µέρει σε οικονοµικούς, 

κοινωνικούς και πολιτισµικούς περιορισµούς και συνήθειες. 

Αν και τα πρότυπα της γεωγραφικής κινητικότητας µεταβλήθηκαν µε τα χρόνια 

(µε όλο και µεγαλύτερη τάση προς την προσωρινή µετανάστευση, την καθηµερινή 

µετακίνηση σε µεγάλες αποστάσεις και τη διασυνοριακή καθηµερινή µετακίνηση) το 

συνολικό ποσοστό της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού εξακολουθεί να είναι 

χαµηλό. 
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Η ενίσχυση δυνατοτήτων για γεωγραφική κινητικότητα συνδέεται µε την 

ύπαρξη διττών αγορών εργασίας στην Ευρώπη, καθώς οι περιφέρειες υψηλής ανεργίας 

συνυπάρχουν µε περιφέρειες που πάσχουν από ελλείµµατα δεξιοτήτων  ενώ παράλληλα 

η επαγγελµατική κινητικότητα είναι συχνά προϋπόθεση για την γεωγραφική 

κινητικότητα. Οι προσπάθειες για την υποστήριξη της γεωγραφικής κινητικότητας 

πρέπει να συνδυασθούν µε µέτρα για την επαγγελµατική κινητικότητα αλλά και µέτρα 

για την ανάπτυξη στις µειονεκτούσες περιφέρειες προκειµένου οι εργαζόµενοι να 

µετακινούνται µεταξύ τοµέων και µεταξύ περιφερειών.   

Η µετακίνηση σε µια θέση εργασίας σε κάποια άλλη περιφέρεια ή χώρα 

περιλαµβάνει και τη στάθµιση τους κόστους σε σχέση µε τα οικονοµικά οφέλη που θα 

αποκτηθούν, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης για τα υφιστάµενα επίπεδα 

ασφάλειας της θέσης εργασίας και της κοινωνικής προστασίας σε σύγκριση µε εκείνα 

που υπάρχουν αλλού. Στο εσωτερικό των κρατών µελών, παρά τις µόνιµες 

περιφερειακές ανισότητες, υπάρχει συχνά χαµηλή γεωγραφική κινητικότητα του 

εργατικού δυναµικού προς περιφέρειες µε χαµηλότερη ανεργία και υψηλότερο 

εισόδηµα. 

Η εµπειρική έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι µετακινούνται µόνο εάν αναµένουν 

αύξηση της αγοραστικής δύναµης λαµβάνοντας υπόψη το κόστος µετακίνησης, τη 

φορολογία, τις τοπικές τιµές κ.α. Οι µισθολογικές διαφορές µεταξύ των περιφερειών, η 

δοµή του συστήµατος φόρων-παροχών και η λειτουργία της στεγαστικής αγοράς 

επηρεάζουν συνεπώς έντονα την τάση µετακίνησης. 

Η µετακίνηση σε µια άλλη χώρα επίσης σηµαίνει την υπερπήδηση ενός 

φάσµατος νοµικών και διοικητικών εµποδίων που αφορούν σε µεγάλο βαθµό, αλλά όχι 

αποκλειστικά, τα συστήµατα φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης. 

Η κατάσταση περιπλέκεται συνήθως περαιτέρω από την ανάγκη να υπάρχει 

εξοικείωση µε την τοπική γλώσσα και τον πολιτισµό. Η πρόοδος όσον αφορά την 

εκµάθηση των ξένων γλωσσών αφαιρεί ένα από τα κύρια πολιτισµικά και ψυχολογικά 

εµπόδια στην κινητικότητα και παράσχει τη βάση για την απόκτηση των 

διαπολιτισµικών δεξιοτήτων και την κατανόηση όλων των διαστάσεων της µετάβασης 

κάποιου σε µια άλλη χώρα για να ζήσει και να εργαστεί εκεί. 

Με την εξάπλωση του νοικοκυριού διπλού εισοδήµατος (ζευγάρι εργαζόµενων), η 

ανάγκη να βρουν και τα δύο άτοµα κατάλληλες θέσεις απασχόλησης στην ίδια 

γεωγραφική περιοχή παρεµποδίζουν την έκταση της γεωγραφικής κινητικότητας. 
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Υπάρχουν επίσης περαιτέρω σηµαντικά κοινωνικά ζητήµατα που συνδέονται µε την 

γεωγραφική κινητικότητα. Για να γίνει κάποιος ενσωµατωµένο µέλος την κοινωνίας 

υποδοχής απαιτείται µεταξύ άλλων πρόσβαση σε προσιτή στέγη καθώς και σε 

υπηρεσίες υγείας και σε κοινωνικές υπηρεσίες. Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες 

µπορεί να ποικίλλουν στις διάφορες περιφέρειες της Ε.Ε, γεγονός που µπορεί να 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο  στη βούληση των ανθρώπων να µετακινηθούν. 

Επιπλέον η έλλειψη αναγνώρισης της ανεπίσηµης και άτυπης µάθησης µπορεί 

να προκαλέσει προβλήµατα στα άτοµα εκείνα που αλλάζουν θέσεις εργασίας, είτε στο 

εσωτερικό των κρατών µελών είτε µεταξύ τους, η έλλειψη αναγνώρισης των επίσηµων 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών τυπικών προσόντων στα κράτη µέλη και η έλλειψη 

διαφάνειας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν σηµαντικά 

εµπόδια για την αναζήτηση εργασίας σε µια άλλη χώρα. Αυτό δε ισχύει µόνο για άτοµο 

που αναζητά εργασία , αλλά δηµιουργεί δυσκολίες και για τα µέλη της οικογένειας που 

θα πρέπει να αλλάξουν ενδεχοµένως εκπαιδευτικό σύστηµα
20

. 

 

7.3 Περιφερειακή Ανάπτυξη, Κινητικότητα, Ανεργία 

  

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι οι περιφέρειες τόσο εντός του ελλαδικού χώρου 

όσο και εντός της Ε.Ε παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση και ποικιλοµορφία που 

συχνά αποδίδεται στα γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, στους φυσικούς πόρους, στις 

πληθυσµιακές  εξελίξεις και την πληθυσµιακή τους πυκνότητα καθώς και στις 

γενικότερες κοινωνικο-οικονοµικές τους εξελίξεις. Επιπλέον, σε πολλές περιφέρειες 

σηµειώνονται σηµαντικές µεταβολές που προέρχονται από τις τάσεις της 

παγκοσµιοποίησης , της διεθνούς οικονοµίας και της φιλελευθεροποίηση  του διεθνούς 

εµπορίου καθώς και από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν σηµειωθεί στον τοµείς όπως η 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η ενδυνάµωσης του ρόλου των ∆ιαρθρωτικών 

Πολιτικών. Οι µεταβολές αυτές σε συνδυασµό µε την έντονη ετερογένεια που 

εµφανίζεται, δεν επηρεάζουν όλες τις περιφέρειες κατά τον ίδιο τρόπο µε αποτέλεσµα 

να παρατηρούνται έντονες διαφορές στις οικονοµικές και γενικότερα αναπτυξιακές 

τους δυνατότητες. 

                                                           

20
 www.europa.gr  
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Οι αναπτυξιακές επιδόσεις συχνά ταυτίζονται µε την ικανότητα µιας τοπικής 

οικονοµίας να αυξάνει ή να συγκρατεί τον τοπικό της πληθυσµό, να εξασφαλίζει 

δυνατότητες απασχόλησης και να διατηρεί σε µακροχρόνια βάση την οικονοµική και 

κοινωνική της βιωσιµότητα. Καθώς οι αναπτυξιακές επιδόσεις διαφέρουν σηµαντικά, 

ιδιαίτερα ως προς τις µεταβολές στην απασχόληση, « η επίτευξη µιας περισσότερο  

ισόρροπης ανάπτυξης της απασχόλησης παραµένει µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις 

που έχει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση».  (European Commission, 2001). 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η οικονοµική κρίση του 2008-2009 επιδείνωσε 

την ανισότητα των περιφερειών στο εσωτερικό της χώρας και εκτόξευσε τα ποσοστά 

ανεργίας στις αδύναµες περιφέρειες πλήττοντας, ωστόσο, και περιοχές όπως η Αττική η 

οποίες παρουσίαζαν χαµηλά ποσοστά ανεργίας την περίοδο 2004-2008. Η συρρίκνωση 

τους δευτερογενούς τοµέα οδήγησε στη µεταπήδηση εργαζοµένων στον τριτογενή 

δηµιουργώντας µια οικονοµία η οποία στηρίζεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών προς 

τρίτους. Η έλλειψη ισχυρής παραγωγικής βάσης αποτρέπει την επίτευξη οικονοµικής 

µεγέθυνσης η οποία θα επέτρεπε τη µείωση της ανεργίας και την άνοδο του ποσοστού 

απασχόλησης.  

Σύµφωνα µε την Μητούλα (2006) προσδιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης 

ενός τόπου αποτελούν η µακροπρόθεσµη σταθερότητα, η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση της 

απασχόλησης, η καταπολέµηση της ανεργίας, η ενδυνάµωση των δηµιουργικών 

δυνάµεων, η αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων, η ορθολογική χρήση της γης και 

των φυσικών πόρων και η ενδυνάµωση των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο η καταπολέµηση της ανεργίας θα πρέπει να προκύψει ως 

αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάπτυξης. Η προτεινόµενη επαγγελµατική και 

γεωγραφική κινητικότητα θα µπορούσε να λειτουργήσει ως επιπλέον λύση µιας 

υπάρχουσας αναπτυξιακής πολιτικής η οποία θα στόχευε στην ενίσχυση των 

Περιφερειών στο εσωτερικό της χώρας.  

Οι θεωρίες της ανισορροπίας-υπανάπτυξης που κυριαρχούν στο χώρο της 

Περιφερειακής Πολιτικής υποστηρίζουν πως οι περιφερειακές ανισότητες αποτελούν 

κύριο χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής που τείνουν να 

διευρύνονται καθώς η οικονοµία αφήνεται να λειτουργήσει στα πλαίσια της ελεύθερης 

αγοράς. Η κρατική παρέµβαση θεωρείται απαραίτητη για να µειωθούν οι ανισότητες 

και να προωθηθεί η ανάπτυξη στις καθυστερηµένες περιφέρειες (∆εληθέου, 2006). 
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Είναι πρόδηλο ότι οι επιπτώσεις της βαθιάς ύφεσης θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν 

µε ενίσχυση των Περιφερειών τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας µε τις ιδιοµορφίες που 

παρουσιάζει αλλά και στο σύνολο της Ε.Ε., η οποία παρουσιάζει ανισότητες ειδικά στο 

δίπολο Βορρά-Νότου.  

Η θεωρία του Perroux για τους πόλους ανάπτυξης υποστηρίζει ότι τόσο η 

χωρική όσο και η βιοµηχανική ανάπτυξη δεν εµφανίζονται παντού ταυτόχρονα, αλλά 

σε σηµεία ή πόλους ανάπτυξης µε διαφορετική ένταση και απλώνονται ταυτόχρονα 

µέσα από διάφορα « κανάλια» προκαλώντας διαφορετικά αποτελέσµατα για το σύνολο 

της κοινωνίας. Η κύρια ιδέα της θεωρίας στηρίζεται στη διαπίστωση, ότι η χωρική 

συγκέντρωση οικονοµικών δραστηριοτήτων σε ένα αστικό κέντρο  που το περιβάλλει 

µια καθυστερηµένη ή προβληµατική περιοχή, θα αυξήσει το εισόδηµα της περιοχής στο 

σύνολό της. Η αύξηση θα είναι µεγαλύτερη από αυτή που θα µπορούσε να προκληθεί 

αν οι οικονοµικές δραστηριότητες δεν ήταν συγκεντρωµένες αλλά κατανεµηµένες µε 

τρόπο τυχαίο ή οµοιόµορφο ( Μπαλαµού 2006, ∆εληθέου, 2006). Η βάση των πόλων 

ανάπτυξης είναι η κινητήρια βιοµηχανία, η βιοµηχανία που έχει υψηλότερους από το 

µέσο όρο ρυθµούς ανάπτυξης και είναι ταυτόχρονα βιοµηχανία-κλειδί για την συνολική 

ανάπτυξη, αποτελεί δηλαδή ισχυρό κρίκο του παραγωγικού συστήµατος  επειδή 

διατηρεί ισχυρές διασυνδέσεις µε τις άλλες βιοµηχανίες ( η αύξηση του προϊόντος της 

προκαλεί πολύ πιο σηµαντική αύξηση του προϊόντος στο σύνολο του παραγωγικού 

συστήµατος). 

Μέσα σε αυτό πλαίσιο, η δηµιουργία πόλων ανάπτυξης σε διαφορετικά σηµεία 

θα συµπαρέσυρε το σύνολο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά, θα ευνοούσε την 

κινητικότητα τόσο επαγγελµατική όσο και γεωγραφική και θα οδηγούσε σε µείωση της 

ανεργίας. Η κινητικότητα τόσο επαγγελµατική όσο και γεωγραφική δεν θα µπορούσε 

να επιφέρει επιθυµητά αποτελέσµατα σε χώρες όπως η Ελλάδα που βρίσκονται σε 

φάση βαθιάς οικονοµικής ύφεσης καθώς θα  οδηγούσε στη συγκέντρωση του εργατικού 

δυναµικού στις αναπτυγµένες περιφέρειες ενισχύοντας ακόµα περισσότερο τις ήδη 

υπάρχουσες ανισότητες. Η κινητικότητα αποτελεί ένα πρόσκαιρό µέτρο αντιµετώπισης 

της ανεργίας χωρίς, ωστόσο, να επιλύει το πρόβληµα στη ρίζα του. Το αποτέλεσµα θα 

ήταν να δηµιουργηθούν αναπτυγµένες χώρες εντός της Ε.Ε ή και αναπτυγµένες 

περιφέρειες εντός των χωρών χωρίς να επιτευχθεί µια ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη 
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Συµπεράσµατα και Προτάσεις 

Η ανεργία στην Ελλάδα αποτελούσε διαχρονικά ένα µείζον κοινωνικό ζήτηµα 

που απασχόλησε τις εκάστοτε κυβερνήσεις οι οποίες στην προσπάθειά τους να 

αντιµετωπίσουν το φαινόµενο εφάρµοσαν σειρά πολιτικών που άλλοτε επέφεραν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα και άλλοτε όχι. Η οικονοµική κρίση που εµφανίστηκε 

παγκοσµίως το 2008 και άρχισε να δείχνει τα πρώτα σηµάδια της στη χώρα το 2009 

έφερε στην επιφάνεια τα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα  που είχαν καλυφθεί από την 

επίπλαστη οικονοµική ανάπτυξη της δεκαετίας του 2000.  

Πριν την οικονοµική κρίση, η ανεργία στην Ελλάδα θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί διαρθρωτικής φύσεως καθώς τα µεγαλύτερα προβλήµατα εντοπίζονταν 

στην παραγωγική βάση και δοµή της οικονοµίας. Ωστόσο, η οικονοµική ύφεση 

µετέτρεψε ως ένα βαθµό την ανεργία σε κυκλική-ελλιπούς ζήτησης ως αποτέλεσµα της 

συρρίκνωσης του παραγωγικού τοµέα και της αδυναµίας ανασυγκρότησης της 

ελληνικής οικονοµίας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής ανεργίας και 

απασχόλησης , υψηλή νεανική και γυναικεία ανεργία, ανεργία που πλήττει κατηγορίες 

εργαζοµένων µε υψηλά προσόντα αλλά και η συρρίκνωση της απασχόλησης στον 

δευτερογενή τοµέα και σε συγκεκριµένες περιφέρειες µάς προσφέρουν µια 

ολοκληρωµένη εικόνα µέσω της οποίας θα µπορούσαν να υιοθετηθούν και τα 

κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισης. 

Η κινητικότητα τόσο επαγγελµατική όσο και γεωγραφική προτείνεται τα 

τελευταία χρόνια ως λύση για την αντιµετώπιση της ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση η οποία 

αναγνωρίζει µόνο την ανεργία µόνος ως διαρθρωτική και υιοθετεί προς αυτή τη 

κατεύθυνση τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης αποκλείοντας την ύπαρξη της κυκλικής 

ανεργίας που θα επέτρεπε την εφαρµογή µακροοικονοµικών πολιτικών. Η νέα 

στρατηγική «Ευρώπη 2020»  κινείται προς αυτή την κατεύθυνση θέτοντας ως στόχο 

την αύξηση της απασχόλησης µέσω της κινητικότητας. Τα ποσοτικά δεδοµένα, 

ωστόσο, δείχνουν ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 

η κινητικότητα είναι περιορισµένη εξαιτίας οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτισµικών 

παραγόντων.   

Εποµένως, η λύση της κινητικότητας ακόµα και στην περίπτωση της βαθιάς 

οικονοµικής ύφεσης δεν κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση της 
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ανεργίας  καθώς αποτελεί ένα µέτρο προσωρινού χαρακτήρα που δεν θα οδηγούσε σε 

ουσιαστική λύση του προβλήµατος αλλά αντιθέτως θα ενίσχυε τις ανισότητες εντός της 

Ε.Ε και εντός των περιφερειών στο εσωτερικό των κ-µ. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται ο συνδυασµός µέτρων αναπτυξιακής 

πολιτικής στις Περιφέρειες και κινητικότητας των εργαζοµένων (επαγγελµατικής και 

γεωγραφικής) µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και την καταπολέµηση της ανεργίας. 

Συγκεκριµένα : 

• ∆ηµιουργία πόλων ανάπτυξης του δευτερογενούς τοµέα στις 

Περιφέρειες της Ελλάδας που διαθέτουν τα µεγαλύτερα ποσοστά 

ανεργίας ( Ανατολική Μακεδονία/Θράκη, Κεντρική και ∆υτική 

Μακεδονία, Θεσσαλία, Αττική) 

• Ενίσχυση της δυναµικής του τριτογενούς τοµέα και του συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος που διαθέτει η Ελλάδα στον τοµέα του τουρισµού 

• Ενθάρρυνση της γεωγραφικής κινητικότητας στο εσωτερικό της χώρας 

ανάλογα µε τις ανάγκες που θα ανακύψουν µέσα από την εφαρµογή 

αναπτυξιακής στρατηγικής των Περιφερειών. 

• Ενίσχυση της επαγγελµατικής κινητικότητας µε στοχευόµενα 

προγράµµατα κατάρτισης και εκπαίδευσης  που θα ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της οικονοµίας και της αγοράς και θα απευθύνονται σε 

συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες και κατηγορίες ανέργων (νέοι, 

γυναίκες) 

• Ειδικά προγράµµατα κάλυψης θέσεων εργασίας που θα απευθύνονται σε 

µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες που πλήττονται από την ανεργία (ηλικίες 

45-64) και δεν µπορούν να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. 

Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν ένα συνδυασµό µέτρων αναπτυξιακής 

πολιτικής και κινητικότητας έτσι ώστε η τελευταία να µπορέσει να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά µέσα σε ένα περιβάλλον που θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας 

ευνοώντας  τη µετακίνηση είτε σε διαφορετικό κλάδο είτε σε γεωγραφική περιοχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Γράφηµα 2 : Ανεργία (%) ανά φύλο 2004-2008 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

ΑΝΤΡΕΣ 6,7 6,2 5,7 5,3 5,1 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 16,3 15,5 13,8 12,8 11,5 

ΣΥΝΟΛΟ 52,9 52,9 53,1 52,9 53,0 

 

 

Γράφηµα 3: Ανεργία (%) ανά ηλικιακή οµάδα 2004-2008 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

15-19 33,9 33,1 31,8 26,7 26,2 

20-24 
25,2 

24,6 23,8 22,0 21,2 

25-29 
16,0 

15,1 14,0 14,2 13,1 

30-44 
9,2 

8,9 8,0 7,5 6,9 

45-64 
5,3 

5,2 4,5 4,2 4,0 

65+ 
1,1 

1,6 1,2 1,1 0,8 

ΣΥΝΟΛΟ 
52,9 

52,9 53,1 52,9 53,0 

 

 

Γράφηµα 4 : Ανεργία (%) σε σχέση µε το βαθµό αστικότητας 2004-2008 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

11,0 10,5 9,5 8,8 8,1 

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 10,8 9,6 8,4 8,3 7,5 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 902 8,7 7,7 7,0 6,7 

ΣΥΝΟΛΟ 10,6 10,0 9,0 8,4 7,8 
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Γράφηµα 5 : Ανεργία (%) ανά Περιφέρεια 2004-2008 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ/ΘΡΑΚΗ 

13,5 12,4 11,2 10,5 9,3 

ΚΕΝΤΡΙΚ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

12,9 11,5 10,1 9,6 8,3 

∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

19,3 21,3 17,5 14,2 13,3 

ΗΠΕΙΡΟΣ 12 12 10,5 11,6 10,7 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 9,2 9,2 7,8 7,4 7,9 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 12,8 8,7 13,4 10,2 9,4 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 13 11,2 9,1 10,4 9,4 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 12,4 10,2 9,2 9,7 9,7 

ΑΤΤΙΚΗ 9,3 9,1 8,5 7,8 6,7 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 9,1 8,6 7,6 7,5 7,2 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9,6 10,2 9,7 8,3 5,5 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8,7 9,1 8,9 8,4 7,2 

ΚΡΗΤΗ 8 6,9 7 5,7 6,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10,6 10 9 8,4 7,8 
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Γράφηµα 6: Απασχολούµενοι (%) ανά κλάδο 2004-2008 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 12,4 12,2 11,7 11,3 11,1 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 22,4 22,4 22,0 22,4 22,2 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 65,2 65,4 66,3 66,2 66,6 

 

 

Γράφηµα 7 : Τριµηνιαία ανεργία περιόδου 2009-2015  

 

ΤΡΙΜΗΝΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ % ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Α΄ τρίµηνο 2009 9,5 

Β΄ τρίµηνο 2009 9,0 

Γ΄ τρίµηνο 2009 9,4 

∆΄ τρίµηνο 2009 10,5 

Α΄ τρίµηνο 2010 11,9 

Β΄ τρίµηνο 2010 12,0 

Γ΄ τρίµηνο 2010 12,6 

∆΄ τρίµηνο 2010 14,4 

Α΄ τρίµηνο 2011 16,1 

Β΄ τρίµηνο 2011 16,5 

Γ΄ τρίµηνο 2011 17,9 

∆΄ τρίµηνο 2011 20,9 

Α΄ τρίµηνο 2012 22,8 

Β΄ τρίµηνο 2012 23,8 

Γ΄ τρίµηνο 2012 24,9 

∆΄ τρίµηνο 2012 26,2 

Α΄ τρίµηνο 2013 27,6 

Β΄ τρίµηνο 2013 27,3 

Γ΄ τρίµηνο 2013 27,2 

∆΄ τρίµηνο 2013 27,8 

Α΄ τρίµηνο 2014 27,8 
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Β΄ τρίµηνο 2014 26,6 

Γ΄ τρίµηνο 2014 25,5 

∆΄ τρίµηνο 2014 26,1 

Α΄ τρίµηνο 2015 26,6 

 

 

Γράφηµα 9 : Κατανοµή ανέργων (%) ανά ηλικιακή οµάδα 2009-2015 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 

15-19 31,34 39,08 56,62 65,75 72,13 61,85 59,74 

20-24 24,77 32,09 42,95 53,58 56,05 51,12 50,94 

25-29 15,06 19,70 29,43 37,36 43,32 40,77 39,66 

30-44 8,61 11,73 16,34 23,04 26,01 25,40 25,69 

45-64 5,74 7,81 11,08 16,59 19,21 19,47 20,41 

65+ 0,86 1,36 2,55 4,46 9,07 10,78 9,29 

ΣΥΝΟΛΟ 9,62 12,71 17,86 24,44 27,47 26,49 26,64 

 

 

Γράφηµα 10 : Κατανοµή ανέργων (%) ανά φύλο 2009-2015 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Q1 

ΑΝΤΡΕΣ 6,97 10,03 15,12 21,54 24,47 23,60 23,48 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13,28 16,34 21,51 28,21 31,35 30,17 30,59 

ΣΥΝΟΛΟ 9,62 12,71 17,86 24,44 27,47 26,49 26,64 
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Γράφηµα 13: Κατανοµή ανέργων (%) σε σχέση µε το βαθµό αστικότητας 2009-2014 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Μ.Ο 

1.ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

6,83 8,93 12,92 17,76 19,76 18,88 14,18 

α.Περιφέρεια 

πρωτευούσης 

2,94 4,00 5,85 8,61 9,57 9,26 6,70 

β. Πολεοδοµικό 

συγκρότηµα 

Θεσ/νίκης 

1,04 1,29 1,86 2,36 2,49 2,36 1,90 

γ. Λοιπές αστικές 

περιοχές 

2,85 3,64 5,21 6,78 7,71 7,26 5,58 

2.ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 1,28 1,71 2,29 2,96 3,29 3,33 2,48 

3.ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 1,51 2,07 2,66 3,72 4,41 4,28 3,11 

 

 

Γράφηµα 14: Κατανοµή ανέργων (%) ανά Περιφέρεια 2009-2014 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ/ΘΡΑΚΗ 

11,2 14,7 20,0 23,0 27,6 25,2 

ΚΕΝΤΡΙΚ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

8,1 12,0 16,6 22,5 28,0 26,5 

∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

13,4 16,4 24,1 27,2 29,8 27,9 

ΗΠΕΙΡΟΣ 11,2 12,5 15,8 22,7 27,6 27,4 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8,7 11,6 16,3 22,0 25,9 26,2 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 10,0 14,7 12,1 12,9 17,2 19,6 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 10,9 11,4 17,1 27,7 28,6 27,0 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 9,5 11,4 16,8 24,0 26,1 25,2 

ΑΤΤΙΚΗ  9,1 12,6 18,0 25,8 28,7 27,3 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8,1 9,8 13,4 18,6 21,7 22,1 
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ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  6,7 9,1 15,4 22,9 21,6 23,8 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11,4 14,1 14,3 15,5 21,6 20,3 

ΚΡΗΤΗ 9,3 11,4 14,3 20,9 23,5 20,8 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9,6 12,7 17,9 24,4 27,5 26,5 

 

 

Γράφηµα 16 : Απασχολούµενοι  (%) ανά κλάδο 2009-2014 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

11,7 12,4 12,3 13,0 13,7 13,6 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 21,1 19,6 17,7 16,5 15,6 15,0 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 67,2 68,0 70,0 70,5 70,7 71,4 

 

 

Γράφηµα 17 : Ανεργία (%) ανά µορφωτικό επίπεδο 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 25,3 31,6 43,8 57,1 64,4 60,9 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

21,9 28,6 39,2 54,3 62,6 60,3 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 17,8 24,1 40,4 52,0 65,2 67,3 

∆ΕΝ ΠΗΓΕ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

14,5 20,3 28,5 38,6 40,3 36,8 

ΣΥΝΟΛΟ Ε.∆ 53,4 53,5 52,7 52,3 52,05 51,8 
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