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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με το ζήτημα των πολιτικών
απασχόλησης και ολοκληρώθηκε μέσα από τρία κεφάλαια, όπου πιο
συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο ασχολήθηκε με την ανεργία και τις
συνέπειές της, καθώς και με τα είδη αυτής. Επίσης καταγράφηκαν τα αίτια
της ανεργίας καθώς και οικονομικές θεωρίες. Σήμερα η κρίση που
πλήττει την Ελλάδα, φαίνεται να σπέρνει το πανικό για την ασφάλεια
του δημόσιου χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο. Λόγω του υψηλού
ποσοστού ανεργίας, οι άνθρωποι είναι πιο εκπαιδευμένοι προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στην αγορά εργασίας.
Το δεύτερο κεφάλαιο έπειτα εστίασε στις πολιτικές απασχόλησης
όπου πιο αναλυτικά μέσα από εννοιολογικές προσεγγίσεις εστίασε στις
ενεργητικές μορφές ενίσχυσης απασχόλησης, την ανεργία στην Ελλάδα
την

τελευταία

δεκαετία

και

Προγράμματα

Ενεργητικών

Πολιτικών

Απασχόλησης αλλά και με τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για
την ενίσχυση της απασχόλησης.
Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο στη συνέχεια, εμβάθυνε στη
μακροχρόνια ανεργία, τα επίπεδα και τις τάσεις αλλά και τα ποσοστά
μακροχρόνιας ανεργίας στους νέους τα οποία είναι ανησυχητικά στις
χώρες που πλήττονται από την κρίση. Έγινε αναφορά πως τα όρια μεταξύ
απασχόλησης, ανεργίας και αεργίας δεν είναι σαφή και πως τα εθνικά
ποσοστά μακροχρόνιας μη απασχόλησης διαφέρουν περισσότερο από τα
βραχυχρόνια ποσοστά. Από την αρχή της κρίσης, ο κίνδυνος
μακροχρόνιας ανεργίας έχει αυξηθεί σημαντικά και ο κίνδυνος
μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ των ατόμων με ενδιάμεσο επίπεδο
δεξιοτήτων εξακολουθεί να είναι ανησυχητικά υψηλό σε αρκετές χώρες
Τέλος, η εργασία έκλεισε με τον επίλογο όπου καταγράφηκαν τα
κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μακροχρόνια ανεργία, πολιτικές απασχόλησης, οικονομική
κρίση, νεανική ανεργία, ενίσχυση απασχόλησης
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ABSTRACT
The present study dealt with the issue of employment policies and
was completed through three chapters, where more specifically, the first
chapter dealt with unemployment and its consequences, as well as with
its forms. The causes of unemployment as well as the economic theories
were also recorded. Today the crisis that affects Greece seems to spread
panic on the security of public debt globally. Due to the high
unemployment rate, people are more trained to face the labor market
difficulties.
The second chapter then focused on employment policies, where
more explicitly through conceptual approaches, it focused on active forms
of employment promotion, unemployment in Greece in the last decade
and Active Employment Policies Programs and the link with the European
Employment Strategy.
The third and final chapter then deepened in the long-term
unemployment, levels and trends, as well as the long-term unemployment
rates among young people which cause concerns in the countries
affected by the crisis. It has been reported that the boundaries between
employment, unemployment and inactivity are not clear and that national
long-term non-employment rates differ more than short-term rates. Since
the beginning of the crisis, the risk of long-term unemployment has
increased significantly and the risk of long-term unemployment among
middle-skilled people is still alarmingly high in several countries.
Finally, the research was completed with the main conclusions
drawn from the entire study.

KEYWORDS: Long-term unemployment, employment policies, economic
crisis, youth unemployment, employment aid
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Εισαγωγή
Η ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου που, ακόμη και αν
είναι ικανό, διαθέσιμο και πρόθυμο να εργαστεί, δεν είναι δυνατόν να
βρει εργασία. Η ανεργία εκφράζεται ως ποσοστό των ατόμων που
είναι εκτός εργασίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή (Bieling,2012).
Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας αναφέρει ότι όλοι οι άνεργοι είναι
διαθέσιμοι και αναζητούν εργασία. Ομοίως, ισχύει για όσους κάνουν
διαρκή προσπάθεια να

αποκτήσουν

τη

εβδομαδιαία εργασία. Ακόμη και οι άνθρωποι

συνηθισμένη
που

έχουν

40ωρη
θέσεις

εργασίας που δεν ταιριάζουν με την αξία του εργατικού δυναμικού
τους (μετρούμενες από το επίπεδο εκπαίδευσης, εμπειρίας κλπ.) δεν
θεωρούνται άνεργοι (Δερμιτζάκης, 2014). Οι αλλαγές που συνέβησαν
και εξακολουθούν να συμβαίνουν στο ελληνικό εργατικό δίκαιο είναι
εντυπωσιακές. Η νομοθεσία για την απασχόληση βρίσκεται στο επίκεντρο
των μέτρων λιτότητας που υιοθετεί η λεγόμενη «τρόικα» Ευρωπαϊκή
Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)
στον αγώνα της κατά της κρίσης του ελληνικού χρέους. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την κατάργηση των παραδοσιακών δικαιωμάτων των
εργαζομένων που διατηρούνται εδώ και δεκαετίες. Πιστεύεται ότι το νέο
καθεστώς που δημιουργείται στο εργατικό δίκαιο θα συμβάλει στη μείωση
των ποσοστών ανεργίας, λόγω της ευελιξίας που θα προσφέρει στους
εργοδότες να προσλαμβάνουν χωρίς πολύπλοκες και δαπανηρές
παροχές. Η σημαντικότερη από τις αλλαγές που υιοθετούνται επί του
παρόντος είναι η μείωση των κατώτατων μισθών, η κατάργηση ενός
καταλόγου επιδομάτων και η - που πρόκειται να περατωθεί - η κατάργηση
της αποζημίωσης για απόλυση, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση.
Σε γενικές γραμμές, η εργασία πραγματεύεται το θέμα της ανεργίας
και τις συνέπειες αυτής και πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα από τρία
κεφάλαια, όπου πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο θα προβεί στην
επεξήγηση της ανεργίας ως έννοια, καθώς επίσης θα αναφερθεί στα αίτια,
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τις συνέπειες και τα οφέλη που προκύπτουν. Στη συνέχεια το δεύτερο
κεφάλαιο θα κάνει λόγο στις πολιτικές απασχόλησης χωρίς να παραληφθεί
και η αναφορά στην επικρατούσα κατάσταση της ανεργίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα πιο εστιασμένα. Θα αξιολογηθούν οι
ενεργητικές πολιτικές στις ευρωπαϊκές χώρες καθώς και ποιες είναι οι
πολιτικές υποστήριξης των ανέργων. Το τρίτο κεφάλαιο θα εμβαθύνει στην
απεικόνιση των χαρακτηριστικών της μακροχρόνιας ανεργίας, την
απομάκρυνση από την αγορά εργασίας καθώς επίσης και τα εθνικά
ποσοστά

μακροχρόνιας

περισσότερο

από

τα

μη

απασχόλησης

βραχυχρόνια

τα

ποσοστά.

οποία
Στον

διαφέρουν
επίλογο

θα

καταγραφούν τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την
μελέτη του θέματος.
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Κεφάλαιο 1ο Η ανεργία και οι συνέπειές της
1.1 Η έννοια της Ανεργίας
Το ποσοστό της φυσικής ανεργίας είναι αυτή που

υφίσταται

στην οικονομία και δεν περιορίζεται ακόμη και μακροπρόθεσμα
(ΕΛΣΤΑΤ,2012).
Παρακάτω καταγράφονται ορισμοί για έννοιες που σχετίζονται
με την ανεργία. Πιο αναλυτικά:
1. Εργατικό δυναμικό: απαρτίζεται από όσους απασχολούνται σε
κάποια

εργασία

και

αυτούς

που

δεν

απασχολούνται

αλλά

διατίθενται να εργασθούν.
2. Το μη-εργατικό δυναμικό: απαρτίζεται από ενήλικες οι οποίοι
ασχολούνται με τα οικιακά, είτε έχουν σύνταξη, ή έχουν κάποια
σοβαρή ασθένεια που τους εμποδίζει προκειμένου να

απέχουν

από την εργασία
3. Το ποσοστό ανεργίας είναι το ποσοστό των ανέργων διαιρούμενο
με το σύνολο του εργατικού δυναμικού.
Η

ανεργία

είναι

από

τα

πιο

σοβαρά

μακροοικονομικά

προβλήματα που διαχωρίζεται σε: εποχιακή ανεργία, ανεργία τριβής,
διαρθρωτική

ανεργία

και

ανεργία

λόγω

ανεπαρκούς

ζήτησης.

(Καζάκος 2012).
1.

Ανεργία τριβής: σχετίζεται με την αδυναμία της αγοράς να

απορροφήσει άμεσα άνεργους.
2. Διαρθρωτική ανεργία: Όταν υφίστανται άνεργοι, που δεν γίνεται να
απασχοληθούν στις κενές θέσεις που είναι διαθέσιμες
3. Εποχιακή ανεργία: επαναλαμβάνεται κάθε εποχή του χρόνου και
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είναι προσωρινή και μικρής σχετικά διάρκειας.
Ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης- κυκλική
Αναφορικά με την κλασσική οικονομική θεωρία, η συνολική
ζήτηση

εργασίας

πραγματικού

είναι

μισθού,

αρνητική

ενώ

η

συνάρτηση

προσφορά

του

εργασίας

ύψους
είναι

του

θετική

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011).
Ανεργία Τριβής
Η ανεργία τριβής υφίσταται όταν ένας αριθμός ατόμων αφήνει
την δουλειά του οικιοθελώς και αναζητά άλλη, όταν ‘νέοι’ εργαζόμενοι
εισρέουν στην αγορά για πρώτη φορά ψάχνοντας για δουλειά και όταν
εργαζόμενοι

χάνουν

την

εργασία

τους

κατόπιν

απόλυσης

και

αναζητούν εργασία, ενώ ταυτόχρονα επιχειρήσεις ψάχνουν για
ανθρώπινο δυναμικό (Duman,2014).
Διαρθρωτική (ή τεχνολογική) Ανεργία
Διαρθρωτική ανεργία αντιμετωπίζουν οι ‘νέοι’ εργαζόμενοι, οι
οποίοι δεν έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις
και εργαζόμενοι των οποίων τα επαγγέλματα έχουν απαρχαιωθεί.
Λόγω του ότι η ανεργία αυτή διογκώνεται όταν αλλάζουν ραγδαία οι
τεχνικές παραγωγής ονομάζεται και τεχνολογική ανεργία (Duman,
2014).
Εποχιακή Ανεργία
Όπως δηλώνει και το όνομά της, η ανεργία αυτή οφείλεται στην
εποχιακή διακύμανση της οικονομικής δραστηριότητας ορισμένων
κλάδων.
Για

παράδειγμα

μετά

τον

Σεπτέμβριο,

στην

Ελλάδα,

υπάλληλοι ξενοδοχείων και εστιατορίων, οι εργαζόμενοι στην
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οι

ακτοπλοΐα, οι ξεναγοί αρχαιολογικών χώρων κλπ αντιμετωπίζουν
μεγάλη πτώση της απασχόλησης η οποία διαρκεί έως τον Απρίλιο
περίπου. Παρόμοια, οι οικοδόμοι απασχολούνται λιγότερο το χειμώνα
ιδίως σε περιοχές όπου ο κλιματολογικές συνθήκες, δυσκολεύουν τις
οικοδομικές εργασίες. Οι αγροτικοί εργάτες ξέρουν ότι η ζήτηση για
εργατικά χέρια ανεβαίνει κατακόρυφα την εποχή της συγκομιδής,
δηλαδή το καλοκαίρι και το φθινόπωρο (Duman, 2014).

1.2

Αίτια Ανεργίας και οικονομικές θεωρίες
Οι κύριες αιτίες της παγκόσμιας κατάστασης ανισότητας,

φτώχειας και ανεργίας είναι οι εξής (Eurofound,2013):
Η εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών από ορισμένα ισχυρά
χρηματοπιστωτικά κέντρα, τα οποία είναι αποτέλεσμα σχεδόν του
συνόλου των πρόσθετων πλεονεκτημάτων των νέων τεχνολογιών. Η
αποκαλούμενη παγκοσμιοποίηση του διεθνούς συστήματος, το οποίο,
λόγω της εισαγόμενης εργασίας και της μετανάστευσης, αυξάνει την
προσφορά εργασίας και συμβάλλει έτσι στη μείωση των αποδοχών
των εργαζομένων και στην αύξηση της ανεργίας (Δελτίο Τύπου της
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 2012). Τα γεγονότα που οδήγησαν
σε κρίση τη παγκόσμια οικονομία λειτούργησαν με τη μορφή ντόμινο,
αυτή η ντόμινο διαδικασία, συνεχίζει να υφίσταται επιφυλάσσοντας για
το μέλλον ακόμα ποιο μεγάλα προβλήματα για πολλές χώρες της
Ευρώπης.
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1.2.1 Η Φιλελεύθερη Προσέγγιση: Κλασική Ανεργία
Η ανεργία εξακολουθεί να οφείλεται στο γεγονός ότι υφίστανται
κανονισμοί

που

μισθοδοσιών.

δυσχαιρένουν

την

ελεύθερη

διαπραγμάτευση

Ως αποτέλεσμα, η ακαμψία των μισθών αποτελεί

την κύρια αιτία της ανεργίας. Δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτούν
τους μισθούς τους και οι επιχειρήσεις επιλέγουν να μειώσουν τις
θέσεις εργασίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ύφεση. Οι
νέοι άνεργοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά διότι οι επιχειρήσεις
πρέπει να πληρώσουν τον κατώτατο μισθό που είναι υψηλότερος από
την παραγωγικότητα τους. (ΕΛΣΤΑΤ,2011).

1.2.2 Ενδιάμεση θεώρηση: Κεϋνσιανή ανεργία
Κατά τον Keynes η αποταμίευση δεν εξαρτάται από το επιτόκιο,
αλλά από το επίπεδο το εισοδήματος στην οικονομία. Το ύψος της
επένδυσης δεν εξαρτάται μόνο από το επιτόκιο αλλά επηρεάζεται και
από άλλους παράγοντες, οι οποίοι δύνανται να αυξήσουν τις
επενδύσεις. Τέτοιοι παράγοντας είναι (α) η μείωση των φόρων, (β) η
τεχνολογική πρόοδος, (γ) η μείωση του αποθέματος κεφαλαιουχικών
αγαθών στην κατοχή των εταιριών, και (δ) οι θετικές προσδοκίες
αναφορικά με τις μελλοντικές πωλήσεις των προϊόντων, οι οποίες
συμβάλλουν στα κεφαλαιουχικά αγαθά μιας εταιρίας
Έτσι αναφορικά με την κεϋνσιανή προσέγγιση, σε μια οικονομία το
επιτόκιο προσδιορίζεται στην αγορά χρήματος από την αλληλεπίδραση
μεταξύ της προσφοράς χρήματος και της ζήτησης χρήματος
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1.2.3 Η Καμπύλη Phillips: Πολιτικά Διλήμματα και Αποδόμηση
Η έννοια της καμπύλης Phillips σχετίζεται με την

ισορροπία

στην αγορά εργασίας και το φυσικό ποσοστό ανεργίας, καθώς και την
καμπύλη συνολικής προσφοράς. Η αρνητική σχέση μεταξύ του
πληθωρισμού και της ανεργίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
καμπύλη συνολικής προσφοράς.

1.2.4 Η Ανεργία στο Νεοκλασικό Σύστημα
Αναφορικά με τη νεοκλασική θεωρία υποστηρίζεται πως η
ανεργία

είναι

εκούσια

και

καλεί

τους

κυβερνώντες

να

ελαχιστοποιήσουν την ελαστικότητα της. Είναι άξιο αναφοράς πως
αναφορικά με το νεοκλασικό μοντέλο σε μια ελεύθερη αγορά δεν θα
πρέπει να υφίσταται μη εθελοντική ανεργία, εκτός από την ανεργία
τριβής .

1.2.5 Μαρξιστική προσέγγιση
Η εργασία αποτελεί για την αστική

και την μαρξιστική

κοινωνιολογία, ένα κοινωνικό γεγονός, με κεντρική θέση στη ζωή του
ανθρώπου. Αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της κοινωνικής δομής
αλλά και της δυναμικής της (Eurofound, 2013).
Η παραγωγικότητα που δημιουργείται μέσα από την εργασία,
προσδίδει στον άνθρωπο ζωντάνια, αναφορικά με τον Σπινόζα, τον
Χέγκελ και τον Μαρξ. Ο άνθρωπος που εργάζεται, αναφορικά με τον
Μαρξ, ελεύθερα και συνειδητά, εκφράζει τον εαυτό του. Με αυτή την
έννοια, μέσω της εργασίας εκφράζονται οι ατομικές, φυσικές αλλά και
πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου. Η εργασία λοιπόν, πέρα από
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παραγωγική διαδικασία, αποτελεί ένα μέσο για την ανάπτυξη και τη
διαμόρφωση του εαυτού του. (Παναγόπουλος, 2013).

1.3

Συνέπειες και οφέλη της ανεργίας
Η ανεργία έχει τις ακόλουθες συνέπειες:
Η συνεχιζόμενη υψηλή ανεργία δημιουργεί τεράστιο κόστος για

τα άτομα και για την οικονομία στο σύνολό της. Ορισμένα από αυτά τα
κόστη είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και να μετρηθούν, ιδιαίτερα το
μακροπρόθεσμο κοινωνικό κόστος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013).
1.Απώλεια εισοδήματος
3. Η απώλεια της εθνικής παραγωγής (INE-GSEE / ADEDY, 2010).
4. Δημοσιονομικές δαπάνες (Καραμεσίνη, 2012).
5. Κοινωνικές δαπάνες: (Δερμιτζάκης,2014).
Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι αν και η ανεργία είναι αποδεκτή
ως αρνητική για την κοινωνία, υφίστανται και θετικές συνέπειες. Η
εύρεση μιας εργασίας είναι δυνατόν να γίνει πιο εύκολα όταν δεν
υφίσταται εργασία πλήρους απασχόλησης. (Παπαδημητρίου 2014).
Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να δουν περισσότερους
υπαλλήλους για θέσεις που προκύπτουν καθώς οι μη μισθωτοί είναι
περισσότεροι και έτσι μπορούν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας με
τους ανθρώπους που θεωρούν κατάλληλους. (Κουκιάδης 2012).
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Κεφάλαιο 2ο Πολιτικές απασχόλησης
2.1

Πολιτική

απασχόλησης-Αναφορά

στις

οικονομικές

και

κοινωνικές επιπτώσεις
Για

την

αντιμετώπιση

των

οικονομικών

και

κοινωνικών

επιπτώσεων είναι απαραίτητη η συλλογή δεδομένων μέσα από την
ακόλουθη διαδικασία:
1. Ορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών.
2. Θέτονται οι μέθοδοι αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν για τη
συλλογή των δεδομένων.
Ορίζονται τα κριτήρια επιλογής:
• Ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές
• Να είναι σε θέση να μετρά (μερικές) κοινωνικές επιπτώσεις
Στην κατηγορία των μοντέλων:
o Γενικά καθώς και συγκεκριμένα μοντέλα
o Παγκόσμια και τοπικά μοντέλα
o Τομεακά και γενικά μοντέλα

2.1.1 Η ανεργία στην Ευρώπη
Οι Οίκοι αξιολόγησης αξιολογούν τράπεζες, επιχειρήσεις και
κράτη. Ουσιαστικά μέλημα τους είναι να υποδείξουν στον υποψήφιο
αν η επένδυση που προτίθεται να κάνει είναι ασφαλής ( Kotler and
Armstrong,2001).
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Οι οίκοι καθορίζουν σήμερα τις τύχες πολλών κρατών,
δεδομένου

ότι

όταν

υποβαθμίζουν

μια

χώρα

σε

επίπεδο

πιστοληπτικής ικανότητας, τότε αυτόματα αυξάνουν της τελευταίας το
κόστος του δανεισμού, ενώ παράλληλα επηρεάζουν και καθορίζουν τη
δομή των κρατικών οικονομιών. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα
της Ελλάδας, όπου οι συνεχείς υποβαθμίσεις επηρέασαν την
οικονομία της, αμαύρωσαν την εικόνα της, με αποτέλεσμα να
οδηγήσουν την Ελληνική οικονομία σε αδιέξοδο
Η παγκοσμιοποίηση δεν εστιάζει μόνο στο ότι οι παγκόσμιες
τάσεις καθορίζουν τη πορεία της κοινωνίας, της οικονομίας και του
περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Εστιάζει επίσης στο ότι τα ευρωπαϊκά
πρότυπα κατανάλωσης σε μια χώρα συμβάλουν στις

ευρύτερες

πιέσεις που δέχεται η συγκεκριμένη, χώρα, αρχικά από το Ευρωπαϊκό
και στη συνέχεια από το παγκόσμιο περιβάλλον (Solomon and Previte,
2012).
Το Ευρωπαϊκό πρότυπο κατανάλωσης είναι δυνατόν να γίνει
αντιληπτό μέσα από δυο διαφορετικά πρίσματα. Το πρώτο πρίσμα
της παραγωγής το οποίο μελετά τις πιέσεις που βασίζονται στη χρήση
των πόρων και την ευρύτερη επιβάρυνση του κοινωνικού και
περιβαλλοντικού γίγνεσθαι. Το δεύτερο πρίσμα αναφέρεται στη
κατανάλωση και στο τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται αλλά και
καθορίζει τη πορεία μιας οικονομίας (Solomon and Previte, 2012).
Τα Ευρωπαϊκά καταναλωτικά πρότυπα έχουν συνεχές και
συγκεκριμένο αντίκτυπο σε πολλούς τομείς και καθορίζονται από τη
κουλτούρα των καταναλωτών μιας χώρας, από τη σχέση προσφοράς
και ζήτησης, από τις πιέσεις που ασκούνται λόγω αυτών στη πολιτική,
στο

περιβάλλον,

στη

δομή

της

κοινωνίας

(

Kotler

and

Armstrong,2001).
Η κρίση έχει επιφέρει σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένης
και της Ελλάδας μια ευρύτερη αλλαγή σε επίπεδο κατανάλωσης και
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έχει εισαγάγει ένα νέο ευρωπαϊκό καταναλωτικό πρότυπο το οποίο
αναφέρεται κυρίως σε μια πιο μειωμένη τάση για διαρκή κατανάλωση,
προάγοντας ουσιαστικά ένα πρότυπο λιγότερο καταναλωτικό, το
οποίο έχει ως βάση του και την κάλυψη της ανάγκης για αποταμίευση
(Solomon and Previte, 2012).
Οι κοινωνικές αλλαγές που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια
στην Ευρώπη από τη προσθήκη δέκα νέων χωρών επέφεραν μεγάλες
και ουσιαστικές δημογραφικές αλλαγές, οι οποίες επηρέασαν σε
μεγάλο βαθμό τα καταναλωτικά πρότυπα (Πρόντζας,2008).
Ο πληθυσμός της Ευρώπης είναι σταθερός, το πρόβλημα είναι
ότι συνεχίζει να γηράσκει. Στον αντίποδα παρατηρείται μια διαρκής
αύξηση των νοικοκυριών, τα οποία στη πλειοψηφία τους φανερώνουν
τις αλλαγές στη κοινωνία και τον τρόπο ζωής της Ευρώπης. Λόγω της
κρίσης τα νοικοκυριά αυτά παρουσιάζονται λιγότερο αποδοτικά. Έως
το 2020 θεωρείται ότι η αστικοποίηση θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό για
τη νέα μορφή των νοικοκυριών (Πρόντζας,2008).
Οι διεθνείς εξελίξεις του σήμερα έχουν διαμορφώσει ένα νέο
μοντέλο ευρωπαίου καταναλωτή ενώ όπως φαίνεται όσο περνούν τα
χρόνια

η

κατάσταση

θα

συνεχίζει

να

αναμορφώνεται

και

να

διαφοροποιείται. Ο βασικός παράγοντας που θα καθορίσει τη πορεία
των κοινωνιών σε καταναλωτικό επίπεδο θα είναι η κουλτούρα των
λαών. Αυτή μαζί με την ευρύτερη μορφή και δομή των πολιτισμών θα
ανάγουν τη κατανάλωση στην Ευρώπη σε μια νέα κατάσταση, πολύ
διαφοροποιημένη σε σχέση με το παρελθόν (Solomon and Previte,
2012), (Calomiris, 2010,.Commission., 2011).
Οι αναντιστοιχίες στη ζώνη του ευρώ και η αστάθεια στο
χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επηρέασαν τις τιμές (Plosser,2010).
Αναφορικά με τον Calomiri (2010), το ευρώ βοήθησε δυσανάλογα τις
σκανδιναβικές χώρες, έτσι ώστε σήμερα δεν υφίσταται ένα κοινό
νόμισμα, αλλά ένα σύστημα διεύρυνσης της υπάρχουσας άνισης
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δομής της Ευρώπης (Calomiris, 2010,.Commission., 2011).
2.2 Εννοιολογικές προσεγγίσεις
Ένα εκ των κυριότερων οικονομικών δυσχερειών μιας χώρας,
με βαθύτερες κοινωνικές προεκτάσεις, θεωρείται το φαινόμενο της
ανεργίας. Ένα επίσης από τα βασικότερα προβλήματα της σημερινής
εποχής, είναι η επαγγελματική αποκατάσταση του ατόμου.
Οι οικονομολόγοι εξετάζουν σε βάθος το θέμα της ανεργίας,
προκειμένου να εστιάσουν στις αιτίες που την προκαλούν ώστε να
εξυπηρετήσουν την πολιτεία να καλυτερεύσει την πολιτική της, που
σχετίζεται άμεσα με την ανεργία η οποία αναγνωρίζεται ότι υπάρχει,
εφόσον η προσφορά εργασίας ξεπερνά τη ζήτηση. Αν ο αριθμός των
ατόμων που ψάχνουν εργασία είναι πιο μεγάλος από τις κενές θέσεις
εργασίας που είναι διαθέσιμες, το αποτέλεσμα είναι να καταλήγουν σε
χαμηλότερο εισόδημα από αυτό που θα προσφερόταν σε συνθήκες
πλήρους απασχόλησης. Όταν όμως η προσφορά ξεπερνά την ζήτηση,
δημιουργούνται συνθήκες υπεραπασχόλησης.
Η ανεργία είναι: «Μια κατάσταση στην οποία μπορούν να
περιέλθουν δυνητικά σχεδόν όλα τα εντός αγοράς εργασίας άτομα για
κάποιο διάστημα και όχι μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων»
(Squire, 2015).
Το κύριο στοιχείο όσων βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία είναι ότι
το διάστημα των ηλικιών που το προσδιορίζει αλλάζει διαχρονικά
ταυτόχρονα με το επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας. Παρόλα αυτά, η
παιδική

εργασία

αποτελεί

δυστυχώς

γεγονός

σε

πολλά

μέρη

παγκοσμίως. Ακόμη και στην Ελλάδα, η παιδική εργασία αυξάνεται σε
ποσοστά καθημερινά. (Squire, 2015).
Η γυναικεία απασχόληση δεν είναι αναπόσπαστη από τις
κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Εξάλλου, αυτές είναι που
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καθορίζουν την ένταξη ή όχι των γυναικών στην αγορά εργασίας,
καθώς και τον βαθμό συμμετοχής τους. Ειδικότερα, το αν οι γυναίκες
ενταχθούν στην αγορά εργασίας και σε ποιον βαθμό εξαρτάται σε
μεγάλο ποσοστό από τις κοινωνικές και πολιτισμικές αντιλήψεις που
υπάρχουν αναφορικά με τον κοινωνικό ρόλο που πρέπει να έχει η
γυναίκα (μητέρα, εργαζόμενη, σύζυγος) και ποιον πρέπει να θέσει σε
προτεραιότητα. Επίσης, εξαρτάται και από τις εξελίξεις στην αγορά
εργασίας, καθώς και από τις πολιτικές πρακτικές που την διέπουν.
Παρόλο που η εποχή που οι γυναίκες έπρεπε να παραμένουν
αποκλειστικά στο σπίτι έχουν παρέλθει και οι ευκαιρίες να εισαχθούν
στην αγορά εργασίας υπάρχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι διέπονται από συνθήκες ισονομίας και ισοτιμίας συγκριτικά με τους
άνδρες.
Μία σειρά παραγόντων οδήγησαν στην ένταξη των γυναικών
στην αγορά εργασίας, όπου η απασχόληση τους ήταν αμειβόμενη
(Karamessini, 2013). Υπάρχουν όμως δυο διαχρονικά χαρακτηριστικά
σε σχέση με τη συμμετοχή και τη θέση των γυναικών σε αυτήν. Το
πρώτο, είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας που υπάρχει για

τις

γυναίκες, που παρά το γεγονός ότι κατά περιόδους υφίσταται μειώσεις,
εντούτοις παραμένει υψηλό συγκριτικά με αυτό των ανδρών
Η ανισότητα αυτή αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι γυναίκες
αποτελούν εφεδρικό εργατικό δυναμικό. Σε περιόδους λοιπόν, οι
οποίες είναι μάλιστα μακροχρόνιες, που το ανδρικό εργατικό δυναμικό
παραμένει στη θέση του, το γυναικείο εργατικό δυναμικό εισέρχεται σε
καθεστώς ανεργίας.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διαφορά που εντοπίζεται
ανάμεσα στη γυναικεία και στην ανδρική απασχόληση
Οι άνδρες εργαζόμενοι είναι περισσότεροι, ενώ το ποσοστό των
γυναικών

χαμηλότερο.

Στις

περιπτώσεις

που

το

ποσοστό

απασχόλησης των γυναικών μεγαλώνει δεν έχει θετικά ποιοτικά
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χαρακτηριστικά, αφού οι γυναίκες επιλέγονται έναντι των ανδρών
λόγω της μερικής απασχόλησης, της χαμηλότερης αμοιβής, της
περιορισμένης ή καθόλου ασφάλισης (μαύρη εργασία), καθώς και της
απουσίας επαγγελματικών προοπτικών
Οι ανισότητες αυτές οδήγησαν στην υιοθέτηση μίας σειρά
πολιτικών με στόχο τη θεσμοθέτηση της ισότιμης πρόσβασης ανδρών
και γυναικών στην εργασία. Στην Ελλάδα, η θεσμοθέτηση αυτή
επιχειρήθηκε μέσω της εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι
πολιτικές που χαράσσονται λαμβάνουν υπόψη τους τη διάσταση του
φύλου έχοντας ως στόχο την ισότητα και την ισονομία, με σκοπό την
άρση των διακρίσεων έναντι των γυναικών.
Η νεανική ανεργία σχετίζεται με την αυξανόμενη ανεργία
ολόκληρου του εργατικού δυναμικού. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι
νέοι επηρεάζονται περισσότερο από την ανεργία, αντιμετωπίζοντας
δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας και στην ένταξη στη δομή της
απασχόλησης. Η μείωση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και η
ανεργία των νέων κατά την τελευταία εικοσαετία οφείλεται στις αιτίες
αυτών των εξελίξεων. Ως αποτέλεσμα αυτών, η μεταβατική περίοδος
από την εκπαίδευση στην απασχόληση παρατάθηκε.
Ακολουθεί η ανάλυση αυτών των αιτιών, οι οποίες ερμηνεύονται
από το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων. Ωστόσο, είναι σημαντικό
να σημειωθεί ότι αυτές οι αιτίες μπορεί να συνυπάρχουν ταυτόχρονα
και επίσης να αναφέρονται σε μια ηλικιακή ομάδα του πληθυσμού που
χαρακτηρίζεται από ετερογένεια στα χαρακτηριστικά της.

2.3 Ενεργητικές μορφές ενίσχυσης απασχόλησης
Στη συνέχεια περιγράφονται έξι στρατηγικές απασχόλησης που
χρησιμοποιούνται για την μείωση της ανεργίας και την αύξηση της
απασχόλησης.
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Στρατηγική 1. Χρήση τεχνολογίας
Όλοι οι τομείς απασχόλησης πρέπει να υιοθετήσουν τεχνολογία
εντατικής

εργασίας,

εάν

δημιουργηθούν

επαρκείς

ευκαιρίες

απασχόλησης τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό τομέα της
οικονομίας.
Η μείωση της ελαστικότητας της αύξησης της απασχόλησης
στην

απασχόληση

οφείλεται

κυρίως

τόσο

στον

οργανωμένο

βιομηχανικό τομέα όσο και στη γεωργία (INE-GSEE / ADEDY, 2010).
Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος της ανεργίας, θα
πρέπει να θυσιάζεται κάποια αύξηση της παραγωγής για την αύξηση
της απασχόλησης.
Στρατηγική 2. Επιτάχυνση των επενδύσεων στη γεωργία
Ένας

σημαντικός

λόγος

για

την

αργή

ανάπτυξη

της

απασχόλησης στον γεωργικό και τον αγροτικό τομέα είναι επίσης η
έλλειψη επενδύσεων ή η δημιουργία κεφαλαίου στη γεωργία. Τόσο οι
επενδύσεις του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στη γεωργία
έχουν μειωθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ιδιαίτερη
σημασία από την άποψη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης
έχουν οι επενδύσεις σε αρδευτικά έργα, αγροτικούς δρόμους, έργα
ελέγχου των πλημμυρών, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες
υποδομές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επένδυση όχι μόνο δημιουργεί απ'
ευθείας απασχόληση αλλά έχει και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα
που λειτουργεί μέσω των καθυστερήσεων και των σχέσεων προς τα
εμπρός.
Στρατηγική 3. Διαφοροποίηση της γεωργίας
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη διαφοροποίησης της γεωργίας. Για
παράδειγμα, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια σχετική στροφή των
καλλιεργειών

στην

κηπευτική,

την

παραγωγή

λαχανικών,

ανθοκομία, την κτηνοτροφία, την αλιεία κ.λπ. που είναι περισσότερο
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την

απορροφητικά από την εργασία με υψηλότερα εισοδήματα. Επιπλέον,
η προώθηση των βιομηχανιών μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για
εξαγωγικούς σκοπούς έχει μεγάλο δυναμικό απασχόλησης.
Για την ταχεία ανάπτυξη των ευκαιριών απασχόλησης στον
τομέα της γεωργίας και των συναφών τομέων και των βιομηχανιών
μεταποίησης

γεωργικών

προϊόντων

απαιτούνται

επενδύσεις

σε

υποδομές, όπως άρδευση, ανάπτυξη αγροτικών περιοχών, παροχή
ηλεκτρικού

ρεύματος

και

ανάπτυξη

γεωργικών

αγορών

(Παναγόπουλος, 2013).
Στρατηγική 4. Εργάσιμη βιομηχανική ανάπτυξη
Για την επίλυση του προβλήματος της ανεργίας στις αστικές
περιοχές, ο οργανωμένος βιομηχανικός τομέας πρέπει επίσης να
απορροφήσει

επαρκή

αριθμό

εργαζομένων.

Η

αποτυχία

του

οργανωμένου βιομηχανικού τομέα να δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες
απασχόλησης οφείλεται στη χρήση τεχνολογιών έντασης κεφαλαίου
που εισάγονται από το εξωτερικό.
Η τάση να χρησιμοποιείται η υψηλότερη τεχνολογία έντασης
κεφαλαίου από τις βιομηχανίες κατά την μεταρρυθμιστική περίοδο έχει
ενταθεί επειδή προσπαθούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά
τους για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα
προϊόντα.
Στρατηγική 5. Ανάπτυξη υπηρεσιών και απασχόλησης
Οι υπηρεσίες όπως η χρηματοδότηση, η ασφάλιση, το εμπόριο,
τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια έχουν επίσης πολλές δυνατότητες
απασχόλησης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη αυτών
των υπηρεσιών εξαρτάται από τη βιομηχανική και γεωργική ανάπτυξη
στην οικονομία.
Στρατηγική 6. Εκπαίδευση, Υγεία και Απασχόληση
Τέλος, η επέκταση της εκπαίδευσης και της υγειονομικής
περίθαλψης όχι μόνο προωθεί τη συσσώρευση ανθρώπινου
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κεφαλαίου και κατ 'αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην αύξηση της
παραγωγής,

αλλά

απασχόλησης.

Τα

και

θα

δημιουργήσει

περισσότερα

σχολεία,

πολλές

ευκαιρίες

νοσοκομεία,

κλινικές

υγειονομικής περίθαλψης στις αγροτικές και αστικές περιοχές όχι μόνο
θα δημιουργήσουν απασχόληση κατά τη διάρκεια της κατασκευής
τους, αλλά επίσης, και πιο σημαντικό, όταν εργαζόμενοι θα αρχίσουν
να εργάζονται για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας. Η
εργασία τους παρέχει απασχόληση τόσο σε μορφωμένους όσο και σε
ανειδίκευτους. Ως εκ τούτου, απαιτείται υψηλότερη κατανομή των
πόρων στους κρατικούς προϋπολογισμούς και στα μελλοντικά μας
σχέδια. Λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας, οι άνθρωποι είναι πιο
εκπαιδευμένοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στην
αγορά εργασίας.

2.4

Η

ανεργία

Προγράμματα

στην

Ελλάδα

Ενεργητικών

την

τελευταία

Πολιτικών

δεκαετία

Απασχόλησης

και
στην

Ελλάδα
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και γενικότερα ο συγκεκριμένος
κλάδος εμφανίζει τα τελευταία έτη μια μικρή ανάπτυξη αναφορικά με
τους κλάδους δεύτερης ευκαιρίας (Eurofound,2013).
Στην Ελλάδα το κράτος πραγματοποίησε το 2011 το σχέδιο με
τίτλο «Ελλάδα φιλική προς τις επιχειρήσεις», η οποία δράση είχε και
έχει

ως

στόχο

την

ενίσχυση

των

ΜΜΕ

και

ευρύτερα

της

επιχειρηματικότητας.
Μέσα από τη λειτουργία γραφείων εργασίας του οργανισμού
απασχόλησης εργατικού δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ)., οι άνεργοι μπορούν
να απευθύνονται για την αναζήτηση θέσεων εργασίας.
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Με την υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. παρέχεται η δυνατότητα να
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας
και μέσω ορισμένων εφημερίδων στις οποίες γίνεται ταυτόχρονη
καταχώριση των αγγελιών .Επίσης, υφίσταται πληθώρα αγγελιών και
το κόστος ενημέρωσης είναι μηδενικό. Ο Ο.Α.Ε.Δ. αποτελεί ιδανικό
μέσο εύρεσης εργασίας για υποψήφιους που αναζητούν εποχικές
εργασίες

και θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης,

όπως θέσεις

στην

παραγωγική διαδικασία (Κουνενάκη- Χατζηνικολάου, 2000).
Οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τον οργανισμό
αυτόν, έχουν ως μειονέκτημα ότι αφορούν κατά κύριο λόγο, μικρές και
οικογενειακές εταιρίες και όχι μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους, κάτι το
οποίο

συνεπάγεται

συνήθως

και χαμηλές

απολαβές

για τους

εργαζομένους. Τέλος, συχνά παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
των συμβάσεων που συνάπτονται αποτελούν συμβάσεις ορισμένου
χρόνου (Κουνενάκη- Χατζηνικολάου, 2000).
Επιδότηση

ασφαλιστικών

εισφορών:

Μια

άλλη

μορφή

κρατικής παρέμβασης για την προώθηση της απασχόλησης είναι η
απαλλαγή του εργοδότη από το σύνολο ή μέρος των ασφαλιστικών
εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου.
Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης: Οι κυβερνήσεις
που

ακολούθησαν

το

μεγαλύτερο

μέρος

της

νεοφιλελεύθερης-

νεοσυντηρητικής πολιτικής, παρουσίασαν προγράμματα κατάρτισης
που σχετίζονται με την απασχόληση προκειμένου να αντιμετωπίσουν
την κατάσταση. Η κατάρτιση των μακροχρόνια ανέργων και η
ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση απέκτησαν έδαφος. Με άλλα λόγια, η
εκπαίδευση

τίθεται

στην

υπηρεσία

της

οικονομικής

ανταγωνιστικότητας και της απασχολησιμότητας. Έχει γίνει ένα
εργαλείο για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων
και την αύξηση της πιθανότητας εύρεσης ή διατήρησης θέσεων
εργασίας (Γεωργιάδης, 2017).
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Ωστόσο,

έγινε

γρήγορα

σαφές

ότι

αυτή

η

μονομερής

προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων, από οικονομική άποψη, ήταν
ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το κρίσιμο
ζήτημα δεν ήταν η κατάρτιση ατόμων σε σχέση με συγκεκριμένες
θέσεις εργασίας αλλά και η συνεχής επαγγελματική τους κατάρτιση
(Sidiropoulou, Αργυροπούλου & Δρόσου, 2011).
Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, υπήρξε έκκληση να δοθεί
μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές ανάγκες των ατόμων, στην
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην εμπλοκή όλων στους
αντίστοιχους τομείς: πολιτική, τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, πολιτικές
απασχόλησης. Έγινε κατανοητό ότι η επαγγελματική συμβουλευτική
με την άσκηση της από ενημερωμένους επαγγελματικούς συμβούλους
θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση.
Το κόστος αναζήτησης θέσεων εργασίας χρησιμοποιώντας την
συγκεκριμένη μέθοδο είναι μηδαμινό, όπως επίσης και η πρόσβαση
με τα γραφεία διασύνδεσης είναι εύκολη αφού είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτύου ή μέσω του τηλεφώνου.
Συγκριτικά με άλλες πηγές αναζήτησης εργασίας, ένα σημαντικό
πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι οι
συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στον υποψήφιο όσον
αφορά

την

σύνταξη

του

βιογραφικού

σημειώματος

και

των

συστατικών επιστολών, την προετοιμασία για την συνέντευξη και την
ενημέρωση

για

τα

προγράμματα

επαγγελματικής

κατάρτισης

(Κουνενάκη- Χατζηνικολάου, 2000).

2.5 Σύνδεση με Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση της
απασχόλησης
Η

ευρωπαϊκή

στρατηγική

για

την

απασχόληση

(ΕΣΑ)

χρονολογείται από το 1997, όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέλαβαν την
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δέσμευση να καθορίσουν ένα σύνολο κοινών στόχων και στόχων για
την πολιτική απασχόλησης. Κύριος στόχος της είναι η δημιουργία
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ειδικότερα, η εφαρμογή της ΕΣΑ - που υποστηρίζεται από τις
εργασίες της Επιτροπής Απασχόλησης - περιλαμβάνει τα ακόλουθα
τέσσερα βήματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου:
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση είναι κοινές
προτεραιότητες και στόχοι για τις πολιτικές απασχόλησης που
προτάθηκαν από την Επιτροπή, συμφωνήθηκαν από τις εθνικές
κυβερνήσεις και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της ΕΕ.
Η κοινή έκθεση για την απασχόληση (JER) βασίζεται στην
α) εκτίμηση της κατάστασης της απασχόλησης στην Ευρώπη
β) στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση
και
γ) στην αξιολόγηση του πίνακα αποτελεσμάτων βασικών δεικτών
απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών.
Δημοσιεύεται
Συμβούλιο

της

από

ΕΕ.

Τα

την

Επιτροπή

εθνικά

και

εγκρίνεται

προγράμματα

από

το

μεταρρυθμίσεων

υποβάλλονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και αναλύονται από την
Επιτροπή για συμμόρφωση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (βάση
δεδομένων - ΕΠΜ πριν από το 2011)
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Βάσει

της

αξιολόγησης

των

εθνικών

προγραμμάτων

μεταρρύθμισης, η Επιτροπή δημοσιεύει σειρά εκθέσεων ανά χώρα,
αναλύοντας τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και εκδίδει
συστάσεις ανά χώρα. (Papadopoulos, 2016).

2.5.1 Αξιολόγηση των Ενεργητικών Πολιτικών στις Χώρες της ΕΕ
Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση συστάθηκε το
1998. Στόχος της ήταν η σύγκλιση των πολιτικών στον τομέα της
απασχόλησης για την αντιμετώπιση των κυριότερων προβλημάτων
των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας. Η σύγκλιση αυτή έπρεπε να
βασίζεται στη συγκριτική αξιολόγηση και στην αμοιβαία μάθηση
πολιτικής. Οι ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση
ήταν - και εξακολουθούν να είναι - ο ακρογωνιαίος λίθος της
στρατηγικής:

περιγράφουν

τις

πολιτικές

που

θα

πρέπει

να

κατευθύνουν τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτών των κατευθυντήριων
γραμμών, οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας είχαν πάντα
κεντρική θέση. Το 1998, η κατευθυντήρια γραμμή 1 έχει ως εξής:
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:
- κάθε νέος άνεργος προσφέρεται για μια νέα εκκίνηση πριν φτάσει σε
έξι μήνες ανεργίας, με τη μορφή κατάρτισης, επανεκπαίδευσης,
εργασιακής πρακτικής, εργασίας ή άλλου μέτρου απασχολησιμότητας
- οι άνεργοι ενήλικες προσφέρονται επίσης για ένα νέο ξεκίνημα πριν
φθάσουν σε 12 μήνες ανεργίας με ένα από τα προαναφερθέντα μέσα
ή,

γενικότερα,

με

συνοδευτικό

προσανατολισμό.
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ατομικό

επαγγελματικό

Αυτά τα μέτρα πρόληψης και απασχολησιμότητας θα πρέπει να
συνδυάζονται με μέτρα για την προώθηση της επαναπροώθησης των
μακροχρόνια ανέργων,
Κάθε κράτος μέλος:
- θα προσπαθήσει να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που
επωφελούνται

από

ενεργά

απασχολησιμότητάς τους.

μέτρα

για

τη

βελτίωση

της

Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός

των ανέργων στους οποίους προσφέρεται κατάρτιση ή οποιοδήποτε
άλλο παρόμοιο μέτρο, θα καθορίσουν ειδικότερα έναν στόχο, με βάση
την αρχική τους κατάσταση, να επιτύχουν σταδιακά τον μέσο όρο των
τριών πλέον επιτυχημένων κρατών μελών. (Papadopoulos, 2016).
Τα προγράμματα εξεύρεσης εργασίας μείωναν σημαντικά την
διάρκεια της ανεργίας σε σχέση με τα προγράμματα κατάρτισης στα
οποία πολλές φορές οι συμμετέχοντες εγκλωβίζονταν στο πρόγραμμα
κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους (Papadopoulos, 2016).

2.5.2 Παθητικές πολιτικές υποστήριξης των ανέργων
Τα γραφεία Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας αποτελούν νέους
θεσμούς

που

λειτουργούν

στα

περισσότερα

ιδρύματα

της

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζοντας τους ανέργους. Κύρια
αποστολή των γραφείων αυτών είναι να ενημερώνουν, κυρίως τους
φοιτητές και τους απόφοιτους, για θέματα που σχετίζονται με ευκαιρίες
απασχόλησης έχοντας ως στόχο την υποστήριξη των αποφοίτων στην
προσπάθεια τους για εξεύρεση εργασίας. Βασικός άξονας των
δραστηριοτήτων του γραφείου αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών
συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν την σταδιοδρομία και την
τεχνική υποστήριξη των ανέργων, όπως για παράδειγμα η σύνταξη
του βιογραφικού σημειώματος καθώς και σε θέματα που αφορούν την
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προσωπική υποστήριξη και ενθάρρυνση. Τα γραφεία διασύνδεσης και
σταδιοδρομίας παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες για επιχειρήσεις
μέσω βάσεων δεδομένων και κάνουν προσπάθεια εξοικείωσης των
φοιτητών με το αντικείμενο και τη φύση της επιχείρησης. Οι
εργαζόμενοι

των

γραφείων

αυτών

ενημερώνουν

τους

ενδιαφερόμενους για τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα, τις
προοπτικές και τις δυνατότητες των κενών θέσεων που προσφέρονται
από

τις

συνεργαζόμενες

επιχειρήσεις.

Αντίστοιχες

υπηρεσίες

λειτουργούν και στα περισσότερα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης θέτοντας ως στόχο την
επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών και αποφοίτων τους.
Το μέτρο της διαθεσιμότητας των εργαζομένων μειώνει την
προσφορά της απασχόλησης και εντάσσεται στις ανωτέρω πολιτικές,
αφού αναστέλλει την σχέση εργασίας χωρίς να τη λύει. Ο θεσμός της
διαθεσιμότητας (Kurzarbeit) επιβλήθηκε στο Εργατικό μας Δίκαιο ως
μέτρο προληπτικό κατά των απολύσεων. Αναφορικά με τη διάταξη του
άρθρου 10 του ν.3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 1 του του ν.δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ
νέου με το άρθρο 4 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄):
«Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η
οικονομική τους δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους
μισθωτούς τους, η οποία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί συνολικά τους
τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε
διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων
αναφορικά με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α΄) και του ν.
1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α΄). Αν στην επιχείρηση δεν υφίστανται
εκπρόσωποι των εργαζομένων η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται
με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση είναι δυνατόν να γίνει
με

εφάπαξ

ανακοίνωση

σε

εμφανές

και

προσιτό

σημείο

της

επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που
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ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός
λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο
τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μετά την
εξάντληση του τριμήνου, προκειμένου, προκειμένου να τεθεί εκ νέου ο
ίδιος

εργαζόμενος

τουλάχιστον

τριών

σε

διαθεσιμότητα

(3)

μηνών.

Ο

απαιτείται

εργοδότης

η

παρέλευση

υποχρεούται

να

γνωστοποιεί στις οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ
με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας,
μέρους ή συνόλου του προσωπικού του….»
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Κεφάλαιο 3ο Μακροχρόνια ανεργία
3.1 Επίπεδα και τάσεις
Ως

συνέπεια

της

παγκόσμιας

οικονομικής

και

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί
και πάλι ένα από τα βασικά ζητήματα στην ευρωπαϊκή αγορά
εργασίας. Το τρίτο τρίμηνο του 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε
περίπου 22 εκατομμύρια ανέργους. Σχεδόν το ήμισυ αυτών των
ατόμων (48,2%) ήταν άνεργοι για 12 μήνες ή και περισσότερο και
επομένως θεωρούνταν μακροχρόνια άνεργοι.
Το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 9,3% του εργατικού
δυναμικού και το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στο 4,3%. Από το
2004 έως το 2008, λόγω της σχετικά ταχείας ανάπτυξης και της
αύξησης των ποσοστών απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ, η
ανεργία και η μακροχρόνια ανεργία μειώθηκαν. Αυτή η τάση
διακόπηκε από την μεγάλη ύφεση που προκάλεσε έντονες αυξήσεις
της ανεργίας σε πολλές χώρες. Το βάθος και η επιμονή της κρίσης
οδήγησαν τελικά στην αναζωπύρωση της μακροχρόνιας ανεργίας σε
ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Η ανεργία στην Ευρώπη άρχισε να αυξάνεται κατά μέσο όρο το
τρίτο τρίμηνο του 2008, φθάνοντας τα 27 εκατομμύρια το πρώτο
τρίμηνο του 2013, εκ των οποίων το 45,3% ή τα 12,2 εκατομμύρια
ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας
αυξήθηκε κατά 72% μεταξύ του 3ου τριμήνου του 2008 και του 3ου
τριμήνου του 2015 και κατά 48% εάν συγκριθεί το επίπεδο του 3ου
τριμήνου του 2007 προ της κρίσης με το 3ο τρίμηνο του 2015 (Σχήμα
3.1). Ενώ το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας άρχισε να μειώνεται
από το 2ο τρίμηνο του 2014, η επίπτωση της μακροχρόνιας ανεργίας
παρέμεινε μάλλον σταθερή. Αυξήθηκε από 36,3% (3ο τρίμηνο 2008 ή
από 42,2% το 3ο τρίμηνο του 2007) σε 48,1% την ίδια περίοδο (με
μέγιστο το 50% στο 2ο τρίμηνο του 2014), αν και με μεγάλες διαφορές
μεταξύ των χωρών. Κατά το προηγούμενο έτος (3ο τρίμηνο του 2014
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έως 3ο τρίμηνο του 2015), ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων
μειώθηκε κατά 11% επί του μέσου όρου της ΕΕ. Ο αριθμός των
μακροχρόνια ανέργων μειώθηκε κατά περισσότερο από 20% στην
Εσθονία, την Βουλγαρία, την Ιρλανδία, την Πολωνία και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Αντίθετα, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων αυξήθηκε
από 2% έως 13% στην Γαλλία, την Ολλανδία, την Σουηδία, την
Κροατία, την Αυστρία, την Λετονία και την Ρουμανία και σχεδόν κατά
25% στην Φινλανδία και το Λουξεμβούργο. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό

της

μακροχρόνιας

ανεργίας

στην

Ευρώπη

συνολικά

μειώθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες
Σχήμα 3.1 Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας και της επίπτωσης στην
ΕΕ, ηλικίες 15-74 ετών, τρίτο τρίμηνο 2007 και τρίτο τρίμηνο 2015

Κόκκινο = μακροχρόνια ανεργία (ως ποσοστό του εργατικού
δυναμικού) Διακεκομμένη γραμμή = μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
ανεργίας
Το 3ο τρίμηνο του 2015, τα ποσοστά της μακροχρόνιας
ανεργίας (ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού) στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κυμάνθηκαν από 1,5% στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Σουηδία
έως 17,7% στην Ελλάδα (Σχήμα 3.2). Το μέγεθος του μεριδίου των
μακροχρόνια ανέργων στο σύνολο του πληθυσμού ανέργων (ή η
επίπτωσή του) δείχνει εάν η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί σημαντικό
παράγοντα στην αγορά εργασίας μιας χώρας και δείχνει και την
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επιμονή της. Στο 3ο τρίμηνο του 2015 το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε
από 22,2% στην Σουηδία έως 73,7% στην Ελλάδα.
Η αύξηση των ποσοστών της μακροχρόνιας ανεργίας μετά την
παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ήταν ιδιαίτερα
υψηλή στην Ελλάδα και την Ισπανία (μεταξύ του 3ου τριμήνου 2008
και του 3ου τριμήνου 2015 τα ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας
στις χώρες αυτές αυξήθηκαν κατά 14,1% και 8,9% αντίστοιχα). Το
ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας παραμένει πάνω από 5% στην
Κροατία, την Σλοβακία,, την Κύπρο, την Ιταλία, την Βουλγαρία. Τα
ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας αυξήθηκαν σημαντικά περισσότερο
από τα ποσοστά βραχυπρόθεσμης ανεργίας στις περισσότερες από
αυτές τις χώρες.

Σχήμα 3.2 Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας και επίπτωσης, ηλικίες 1574

ετών,

τρίτο

τρίμηνο

2008

και

τρίτο

τρίμηνο 2015

Μπλε = συνολικό εργατικό δυναμικό έτους 2008, Μπορντό =
συνολικό εργατικό δυναμικό έτους 2015 Κίτρινο =Σύνολο ανεργίας
έτους 2015
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Η σύγκριση της εξέλιξης του ποσοστού της μακροχρόνιας
ανεργίας μεταξύ 2008 και 2015 μας επιτρέπει να διακρίνουμε τρεις
ομάδες χωρών:

1. Σοβαρή μακροχρόνια ανεργία:
Οι χώρες με (πολύ) υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και
(πολύ) υψηλά μερίδια μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο των ανέργων
περιλαμβάνουν την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, την Σλοβακία, , την
Ιταλία, την Κύπρο, την Βουλγαρία, και την Σλοβενία. Οι χώρες αυτές είτε
επλήγησαν σοβαρά από την οικονομική κρίση, είτε υποβλήθηκαν σε κρίση
χρέους είτε είχαν ήδη υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας πριν από
την κρίση (Κροατία και Σλοβακία). Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες,
τα ποσοστά απασχόλησης άρχισαν να αυξάνονται από το 2012 ή το 2013.
2. Σημαντική μακροχρόνια ανεργία:
Μέτρια ή χαμηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας (που
κυμαίνονται από 2% έως 5%), αλλά υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας
ανεργίας στο σύνολο των ανέργων (που κυμαίνονται από 40% έως
54%) παρατηρούνται στην Λιθουανία, την Λετονία, την Ουγγαρία, την
Ρουμανία, τις Κάτω Χώρες, την Μάλτα, την Τσεχική Δημοκρατία, την
Φινλανδία και την Γερμανία. Η Γερμανία είναι η μόνη χώρα όπου ο
συντελεστής

μακροχρόνιας

Σημειώνεται

ότι

στην

ανεργίας
Γερμανία

έχει
ο

μειωθεί

απόλυτος

αισθητά.

αριθμός

των

μακροχρόνια ανέργων παρέμεινε μάλλον σταθερός μεταξύ του 2012
και του 2014, αλλά καθώς τα ποσοστά απασχόλησης αυξήθηκαν (ιδίως
η μερική απασχόληση), ο συντελεστής μακροχρόνιας ανεργίας
μειώθηκε επίσης κατά την περίοδο αυτή (καθώς το ποσοστό
μακροχρόνιας ανεργίας είναι ο λόγος μεταξύ του αριθμού των
μακροχρόνια ανέργων ατόμων και του συνόλου των απασχολούμενων
και ανέργων πληθυσμών) και ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων
μειώθηκε μόλις πρόσφατα.
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3. Χαμηλή μακροχρόνια ανεργία:
Τα χαμηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και τα χαμηλά
μερίδια μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο του πληθυσμού των
ανέργων βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Εσθονία, την Δανία,
το Λουξεμβούργο, την Αυστρία και την Σουηδία.
Το Σχήμα 3.3. δείχνει τα ποσοστά ανεργίας ανά διάρκεια
ανεργίας μεταξύ των χωρών. Η διάρκεια της (μακροχρόνιας) ανεργίας
ήταν ιδιαίτερα υψηλή στις δύο χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά
ανεργίας να εμφανίζονται στην Ελλάδα και την Ισπανία (Σχήμα 3.3).
Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των ποσοστών
βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ανεργίας στις δύο χώρες, γεγονός
που δείχνει ότι η ισπανική αγορά εργασίας είναι πιο δυναμική: Στην
Ισπανία, περισσότεροι εργαζόμενοι μπορούν να βρουν προσωρινή
απασχόληση ή να συμμετάσχουν σε ενεργές πολιτικές για την αγορά
εργασίας, διακόπτοντας τις περιόδους ανεργίας τους. Στην Ελλάδα, το
μερίδιο των πολύ μακροχρόνιων ανέργων (πάνω από 2 έτη) στον
πληθυσμό σε ηλικία εργασίας ήταν σημαντικά υψηλότερο από ότι σε
άλλες χώρες που πλήττονται σοβαρά από την κρίση, καθώς στο 3ο
τρίμηνο του 2015 περίπου το 12,5% του εργατικού δυναμικού

της

χώρας ήταν άνεργο για περισσότερα από δύο χρόνια. Στην Ισπανία,
το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας ανερχόταν σε 7,4%,

κάτω

από το 1% της Αυστρίας, της Δανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου
Βασιλείου. Οι πολύ μακροχρόνιοι άνεργοι

αντιπροσωπεύουν μια

ιδιαίτερα δύσκολη ομάδα ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας, καθώς
τα

προσωπικά

εμπόδια

στην

απασχόληση

(π.χ.

ψυχολογικά

προβλήματα, υποτίμηση των δεξιοτήτων) και πιθανές προκαταλήψεις
των εργοδοτών είναι πιθανό να αυξάνονται με την διάρκεια της
ανεργίας.
Σχήμα 3.3 Άνεργοι ανά διάρκεια ανεργίας ως ποσοστό του εργατικού
δυναμικού, ηλικίες 15-64 ετών, για το τρίτο τρίμηνο του 2015
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Κίτρινο σκούρο =άνεργοι μέχρι 11 μήνες, Κίτρινο ανοιχτό= άνεργοι
από 12 έως 17 μήνες, μπλε= άνεργοι 18 έως 23 μήνες, γαλάζιο=
άνεργοι από 24 έως 47 μήνες, μπορντό= άνεργοι από 48 μήνες και
περισσότερο
3.2 Οι μακροχρόνια άνεργοι
Οι περισσότεροι μακροχρόνια άνεργοι είναι άνδρες, αλλά σε
ορισμένες χώρες οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο
μακροχρόνιας ανεργίας. Μεταξύ του 50% και 70% των μακροχρόνια
ανέργων ήταν άνδρες το 2013, εκτός από την Ελλάδα, την Δανία και
την Τσεχική Δημοκρατία, όπου ελαφρώς μεγαλύτερος αριθμός
γυναικών χαρακτηρίστηκαν ως μακροχρόνια άνεργες σε σχέση με
τους

άνδρες.

Τα

υψηλότερα

ποσοστά

ανδρών

μεταξύ

των

μακροχρόνια ανέργων βρίσκονται στην Μάλτα, την Ιρλανδία, την
Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και αυτό το αποτέλεσμα για
την Μάλτα μπορεί να εξηγηθεί από το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα δύο
φύλα, όσον αφορά στα ποσοστά απασχόλησης, αυτό δεν ισχύει στην
περίπτωση της Φινλανδίας, όπου το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων
στα ποσοστά απασχόλησης είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ.
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Σε αυτήν την περίπτωση, το υψηλότερο ποσοστό ανδρών μεταξύ
των μακροχρόνια ανέργων μπορεί να εξηγηθεί από τις διαφορές στα
τυπικά επαγγέλματα που επιδιώκουν αντιστοίχως οι άνδρες και οι
γυναίκες. Στις περισσότερες χώρες, η οικονομική αναδιάρθρωση
επηρεάζει τους άνδρες περισσότερο αρνητικά από ότι τις γυναίκες,
ειδικά με την έναρξη της Μεγάλης ύφεσης, η οποία έπληξε τους τομείς
και τα επαγγέλματα που κυριαρχούσαν άνδρες σε σχέση με τα
επαγγέλματα όπου κυριαρχούν οι γυναίκες.
Το 2014, ο κίνδυνος μακροχρόνιας ανεργίας ήταν υψηλότερος
για τις γυναίκες από ότι για τους άνδρες, ιδίως στις χώρες της Νότιας
Ευρώπης που πλήττονται σοβαρά από την κρίση (Ελλάδα: +5
ποσοστιαίες μονάδες, Ισπανία: +1,4 ποσοστιαίες μονάδες, Ιταλία: +1,4
ποσοστιαίες μονάδες, Κροατία: +1,1 ποσοστιαίες μονάδες, Σλοβενία:
+0,8 ποσοστιαίες μονάδες), καθώς και σε ορισμένες από τις χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης που απέφυγαν ή επηρεάστηκαν ελάχιστα
από την κρίση (Τσεχία: +0,9 ποσοστιαίες μονάδες και Πολωνία: + 0,4
ποσοστιαίες μονάδες). Η Ολλανδία (+0,2 ποσοστιαίες μονάδες)
εμπίπτει επίσης σε αυτήν την κατηγορία.
Υψηλότερος κίνδυνος υπάρχει μεταξύ των ατόμων με χαμηλό
επίπεδο δεξιοτήτων. Μέσα στα χρόνια όμως πολλά από αυτά τα
άτομα αποκτούν μεσαίου επιπέδου δεξιότητες
Ως μέσος όρος σε ολόκληρη την ΕΕ, ο κίνδυνος μακροχρόνιας
ανεργίας μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25 έως 54 ετών και των
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας ήταν 5,9% για τα άτομα με χαμηλό
επίπεδο εκπαίδευσης, 4,3% για τα άτομα με ενδιάμεσο εκπαιδευτικό
επίπεδο και 2,6% για όσους έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (για
το 2013) (Σχήμα 3.4). Το χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων αυξάνει τον
κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας σε όλες τις χώρες (εκτός από την
Κύπρο). Ο κίνδυνος μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ των ατόμων με
ενδιάμεσο επίπεδο δεξιοτήτων εξακολουθεί να είναι ανησυχητικά
υψηλό σε αρκετές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κροατία, και η
Σλοβακία. Η Ελλάδα εμφάνισε το υψηλότερο ποσοστό
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μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ των ατόμων με υψηλό επίπεδο
δεξιοτήτων (13%), ακολουθούμενη από την Ισπανία (7,1%), την
Κροατία (6,4%) και την Πορτογαλία. Φαίνεται ότι σε χώρες που
πλήττονται σοβαρά από την κρίση, η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί
γενικό κίνδυνο που ξεπερνά τον πληθυσμό με χαμηλό επίπεδο
δεξιοτήτων, αν και ένα υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων βελτιώνει
επίσης τις προοπτικές αγοράς εργασίας των αιτούντων εργασία σε
αυτές τις χώρες.
Από την αρχή της κρίσης, ο κίνδυνος μακροχρόνιας ανεργίας
έχει αυξηθεί σημαντικά στις περισσότερες χώρες (μετρούμενο σε
αλλαγές σε ποσοστιαίες μονάδες) μεταξύ των ατόμων με χαμηλό
επίπεδο δεξιοτήτων από ότι μεταξύ των ατόμων με ενδιάμεσο
υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Η Γερμανία αποτελεί εξαίρεση

ή

εδώ,

καθώς μειώθηκε το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ των
ατόμων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Γενικά, το ποσοστό των
ατόμων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων μεταξύ των μακροχρόνια
ανέργων είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό των βραχυπρόθεσμα
ανέργων. Αντιστρόφως, το μερίδιο των ατόμων με ενδιάμεσο ή υψηλό
επίπεδο

δεξιοτήτων

είναι

σημαντικά

υψηλότερο

μεταξύ

των

βραχυπρόθεσμων ανέργων στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, σε
ορισμένες από τις χώρες με σοβαρή μακροχρόνια ανεργία, όπως η
Ελλάδα, η Ισπανία και η Κροατία, οι διαφορές στην δομή των
δεξιοτήτων

των

μακροχρόνια

και

βραχυπρόθεσμα

ανέργων

πληθυσμών είναι λιγότερο σημαντικές.
Ανάλογα με την δομή του εργατικού δυναμικού και τον κίνδυνο
μακροχρόνιας ανεργίας, είτε οι εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο
δεξιοτήτων ή αυτοί με μεσαίο επίπεδο δεξιοτήτων, αντιπροσωπεύουν
την μεγαλύτερη ομάδα των ανέργων. Ως μέσος όρος της ΕΕ και οι δύο
ομάδες είναι εξίσου μεγάλες, με την κάθε μία να αντιπροσωπεύει το
41% των μακροχρόνια ανέργων και το υπόλοιπο 18% να αφορά σε
εργαζομένους με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων.
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Η Λιθουανία και η Σλοβακία ξεχωρίζουν, με τους ανέργους με
μεσαίο επίπεδο δεξιοτήτων να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το
70% του συνόλου των μακροχρόνια ανέργων. Αντίθετα, στην Ιταλία,
την Ισπανία, την Μάλτα και, το 50% έως 80% των μακροχρόνια
ανέργων έχει χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.
Σχήμα 3.4 Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας ανά επίπεδο δεξιοτήτων,
ηλικίες 25-64 ετών, 2013

Κόκκινο:

χαμηλό

επίπεδο

δεξιοτήτων,

λαδί:

μεσαίο

επίπεδο

δεξιοτήτων, γαλάζιο: υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων

3.3 Τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας στους νέους είναι
ανησυχητικά στις χώρες που πλήττονται από την κρίση
Ως μέσος όρος της ΕΕ, οι νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών
αντιπροσώπευαν το 25% του συνόλου των βραχυπρόθεσμα ανέργων
και σχεδόν το 1/6 των μακροχρόνια ανέργων το 2013. Τα ποσοστά
βραχυχρόνιας ανεργίας των νέων είναι γενικά υψηλότερα από τα
ποσοστά άλλων ηλικιακών ομάδων, μερικές φορές λόγω της μακράς
μετάβασης από τα προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αγορά εργασίας (Quintini et al.,
2007). Ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης, τα ποσοστά
ανεργίας των νέων τείνουν να είναι υψηλότερα από εκείνα των
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ενηλίκων λόγω της περιορισμένης εργασιακής εμπειρίας των πρώτων
(τόσο γενικά όσο και εντός μιας συγκεκριμένης επιχείρησης) αλλά και
των πολιτικών απόλυσης που ακολουθούνται από τους εργοδότες
(Chzhen and Richardson 2014).
Πράγματι, τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας των νέων
είναι

πιο

ευαίσθητα

στον

επιχειρηματικό

κύκλο

από

ότι

των

εργαζομένων που βρίσκονται στην πλέον παραγωγική τους ηλικία ή
είναι μεγαλύτερης ηλικίας (Scarpetta, Sonnet και Manfredi 2010). Η
έκταση αυτής της ευαισθησίας στον επιχειρηματικό κύκλο εξαρτάται
από ορισμένους παράγοντες, όπως ο χαρακτήρας των τοπικών
συστημάτων

εκπαίδευσης

και

επαγγελματικής

εκπαίδευσης

και

κατάρτισης και ειδικότερα ο ρόλος που διαδραματίζει η μάθηση που
σχετίζεται με τον χώρο εργασίας.
Ωστόσο, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι σε χώρες που
επλήγησαν σοβαρά από την κρίση, η ανεργία αποτέλεσε μακροχρόνιο
πρόβλημα για πολλούς νέους. Οι χώρες με πολύ υψηλά ποσοστά
μακροχρόνιας ανεργίας στους νέους περιλαμβάνουν την Ελλάδα, την
Ιταλία, την Κροατία και την Σλοβακία . Αντίθετα, οι χώρες με χαμηλά
ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας των νέων είναι η Φινλανδία, η Δανία
και η Σουηδία (για το σύνολο των οποίων το ποσοστό συμμετοχής
των νέων ανέρχεται σε λιγότερο από το 10% της συνολικής ανεργίας)
και η Αυστρία. Μεταξύ του 2008 και του 2014, οι σημαντικότερες
αυξήσεις στα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ των νέων
παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (+6,6 ποσοστιαίες μονάδες) και στην
Ελλάδα (+6,2 ποσοστιαίες μονάδες). Οι αυξήσεις κυμαίνονταν μεταξύ
3,0 ποσοστιαίες μονάδες και 4,4 ποσοστιαίες μονάδες στην Κροατία,
την Κύπρο, την Ιταλία. Οι αυξήσεις στα ποσοστά της μακροχρόνιας
ανεργίας

ήταν

υψηλότερες

από

τις

αυξήσεις

στα

ποσοστά

βραχυχρόνιας ανεργίας σε όλες τις χώρες εκτός από την Σουηδία.
Η μακροχρόνια ανεργία μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές
επιπτώσεις στις προοπτικές των νέων και ενέχει τον κίνδυνο του
κοινωνικού αποκλεισμού τους. Οι έρευνες δείχνουν ότι η
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παρατεταμένη ανεργία επηρεάζει έντονα όλες τις διαστάσεις της
ψυχολογικής ευημερίας και της ποιότητας ζωής ενός νέου, αλλά
επίσης μειώνει και τα μελλοντικά αποτελέσματά τους όσον αφορά
στην απασχόληση, καθώς και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι λιγότερο πιθανό να είναι άνεργοι, αλλά
αντιμετωπίζουν

υψηλό κίνδυνο να παραμείνουν

σε κατάσταση

ανεργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν χάσουν την δουλειά τους.
Οι άνεργοι ηλικίας 55 έως 64 ετών αντιπροσωπεύουν ένα συγκριτικά
χαμηλό ποσοστό των βραχυχρόνια ανέργων - 8% ως μέσος όρος της
ΕΕ το 2013, με το μεγαλύτερο ποσοστό να απαντάται στην Λετονία
και την Γερμανία (13%). Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας τους τείνει να
είναι χαμηλότερο από εκείνο των εργαζομένων που βρίσκονται στην
πλέον παραγωγική ηλικία (OECD, 2014). Ωστόσο, σε σύγκριση
τους νέους, υπάρχει

μεγαλύτερος

κίνδυνος

με
να

παραμείνουν άνεργοι όταν χάσουν την δουλειά τους. Τα ποσοστά
πρόσληψής τους είναι γενικά χαμηλά. Έτσι, το ποσοστό τους στους
μακροχρόνια ανέργους ήταν 13% ως μέσος όρος της ΕΕ, ενώ
παράλληλα αντιστοιχούν σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό εντός
χωρών, όπως 29% στην Φινλανδία και 26% στην Γερμανία.

3.4 Μακροχρόνια αεργία και απομάκρυνση από την αγορά
εργασίας
Η

αξιολόγηση

του

βαθμού

στον

οποίο

οι

άνθρωποι

αποκλείονται μόνιμα ή είναι μόνο ελάχιστα συνδεδεμένοι με την αγορά
εργασίας είναι σημαντική, τόσο από θεωρητική όσο και από πολιτική
άποψη. Κατά την αντιμετώπιση του προβλήματος της μακροχρόνιας
ανεργίας, οι στόχοι περιλαμβάνουν την επιθυμία αποφυγής της
φτώχειας

και

του

κοινωνικού

αποκλεισμού,

προκειμένου

να

αποφευχθεί η υποτίμηση του ανθρώπινου κεφαλαίου (και συνεπώς η
μείωση της αξίας των κοινωνικών επενδύσεων), να αποφευχθεί το
κοινωνικό κόστος των μακροχρόνια ανέργων (π.χ. ψυχολογικά
προβλήματα), να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας
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και να υπάρξει δυνητική ανάπτυξη ή πρόληψη της εμφάνισης
ελλείψεων δεξιοτήτων. Ωστόσο, από πολλές απόψεις, η προσέγγιση
αυτών των προβλημάτων με στενή εστίαση στην μακροχρόνια ανεργία
(όπως ορίζεται στις εναρμονισμένες στατιστικές ανεργίας) κινδυνεύει
να εξαφανιστεί από το ευρύτερο φαινόμενο της μακροχρόνιας
ανεργίας και απομάκρυνσης από την αγορά εργασίας.
Πρώτον, η μέτρηση του αριθμού των μακροχρόνιων ανέργων με
την χρήση εναρμονισμένων δεδομένων έχει περιορισμούς όσον αφορά
στις απαιτήσεις αναζήτησης εργασίας και την άμεση διαθεσιμότητα για
αμειβόμενη απασχόληση. Οι άνεργοι σε ηλικία εργασίας που δεν έχουν
αναζητήσει ενεργά για εργασία για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες ή
δεν είναι διαθέσιμοι για εργασία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες
καταμετρούνται

στα

εναρμονισμένα

στατιστικά

στοιχεία

ως

«ανενεργοί». Εντούτοις, ενδέχεται να βρεθούν στην ίδια κατάσταση με
τους μακροχρόνια ανέργους.
Προκειμένου να εκτιμηθεί το ποσοστό των ανενεργών ατόμων
που θα μπορούσαν να θεωρηθούν άνεργοι αν ο ορισμός της ανεργίας
ήταν λιγότερο περιοριστικός, η ετερογενής ομάδα των ανενεργών θα
αναλυθεί λεπτομερέστερα. Ένας τρόπος αξιολόγησης του βαθμού
σύνδεσης ή αποσύνδεσης των ατόμων από την αγορά εργασίας είναι
η εξέταση της θέλησης για εργασία (και επομένως το στοιχείο της
προσωπικής επιλογής στο καθεστώς ενός ατόμου) και εάν και σε ποιον
βαθμό η απομάκρυνση από την αγορά εργασίας οφείλεται σε
προσωπικούς ή θεσμικούς λόγους (καθώς οι θεσμικές ρυθμίσεις
ενδέχεται να επηρεάσουν την προθυμία και την διαθεσιμότητα του
ατόμου να εργαστεί).
Δεύτερον, στα πλαίσια των εναρμονισμένων στατιστικών, ένα
άλλο κριτήριο για την ανεργία αναφέρεται στον όγκο της μισθωτής
απασχόλησης που πραγματοποιείται, ο οποίος πρέπει να είναι
μικρότερος από μία ώρα στην εβδομάδα αναφοράς. Μπορεί να
συζητηθεί το κατά πόσον τα άτομα που εργάζονται λίγες μόνο ώρες
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την εβδομάδα θα πρέπει να θεωρούνται ως απασχολούμενα και ως εκ
τούτου δεν παρουσιάζουν πιθανή πρόκληση στις πολιτικές για την
αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
της μακροχρόνιας ανεργίας εάν οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να
εργαστούν μόνο μία ώρα την εβδομάδα; Η ερώτηση αυτή απαιτεί
εξέταση των μορφών υποαπασχόλησης (OECD., 2014)
Τρίτον, πρέπει να εξεταστεί η σημασία των διακοπών των
περιόδων ανεργίας για το κοινωνικό πρόβλημα της μακροχρόνιας
ανεργίας. Τα εναρμονισμένα δεδομένα

αφορούν

στην περίοδο

ανεργίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα που είναι συνεχώς άνεργα. Αν
αυτή

η

περίοδος

ανεργίας

διακοπεί

από

μια

σύντομη

φάση

απασχόλησης, ο χρόνος μετράται ανεξάρτητα από την βιωσιμότητα
της εργασίας.
Ομοίως, ένα άτομο που συμμετέχει σε μια πολιτική για την
απασχόληση μπορεί να σπάσει την περίοδο ανεργίας του και έτσι να
ανέλθει στην κατηγορία των βραχυχρόνια ανέργων, ακόμη και αν το
άτομο αυτό δεν μπορεί να έχει κανονική εργασία για περισσότερο από
1 έτος και θα έπρεπε να συγκαταλέγεται de facto στην κατηγορία των
μακροχρόνια ανέργων.
Εν ολίγοις, τα εναρμονισμένα στατιστικά στοιχεία για την
ανεργία

ενδέχεται

να

μην

καταγράφουν

σημαντικό

αριθμό

μακροχρόνιων ανέργων και συνεπώς να υποτιμούν την πραγματική
έκταση της κρίσης στην αγορά εργασίας. Στις επόμενες ενότητες θα
αναλυθούν λεπτομερέστερα τα όρια μεταξύ ανεργίας, απασχόλησης
και αεργίας, καθώς και η δυναμική σχέση που συνδέει την
βραχυχρόνια ανεργία και την μακροχρόνια ανεργία, προκειμένου να
εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό η συγκαλυμμένη μακροχρόνια ανεργία αποτελεί
ζήτημα στις ευρωπαϊκές χώρες.
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3.5 Τα ασαφή όρια μεταξύ απασχόλησης, ανεργίας και αεργίας
Η δυσκολία μέτρησης με ακρίβεια του αποθέματος της
μακροχρόνιας ανεργίας καθίσταται εμφανής όταν εξετάζονται οι
διάφορες ροές μεταξύ απασχόλησης, ανεργίας και αεργίας που
απεικονίζονται στο Σχήμα 3.5.

Σχήμα 3.5 Μετακίνηση μεταξύ ανεργίας, απασχόλησης και αεργίας

Βραχυπρ
όθεσμη
ανεργία

Μακροπ
ρόθεσμη
ανεργία

Αναδραστικότητα

Απασχόληση

Πηγή: Chzhen, Y., & Richardson, D. (2014).
Οι μεταβάσεις μεταξύ απασχόλησης, ανεργίας και αεργίας δεν
είναι γραμμικές. Όταν τερματίζεται μια εργασιακή σχέση, ένα άτομο
είτε θα είναι άνεργο είτε ανενεργό, ανάλογα με το αν εξακολουθεί να
αναζητά για αμειβόμενη εργασία και παραμείνει διαθέσιμο

για

εργασία.
Επίσης, όλοι οι άνεργοι δεν τερματίζουν το καθεστώς της
ανεργίας τους μεταβαίνοντας σε καθεστώς απασχόλησης. Τα άτομα
είτε παραμένουν επίμονα στην κατηγορία της μακροχρόνιας ανεργίας
ή γίνονται ανενεργά (Σχήμα 3.6).
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν
σε αυτήν την διαφοροποίηση και ένας από αυτούς είναι η συμμετοχή
σε πολιτικές για την απασχόληση. Σε άλλες περιπτώσεις,

ένας

άνεργος μπορεί να αναζητά προοδευτικά λιγότερο έντονα για εργασία,
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τελικά να παραιτηθεί από την απουσία μισθωτής απασχόλησης και
συνεπώς, να σταματήσει να είναι διαθέσιμος για εργασία. Μπορεί να
αποθαρρυνθεί ή να χάσει το ενδιαφέρον του για την απασχόληση, ίσως
λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης ή λήψης παροχών αναπηρίας. Σε
κάποιον βαθμό, η αεργία μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση στην
μακροχρόνια ανεργία, χωρίς να συνεπάγεται κατ’ ανάγκην μόνιμη έξοδο
από την αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, ενώ περισσότερο από το ένα
τρίτο των ανέργων στην Ιταλία μετέβησαν σε καθεστώς αεργίας κατά το 2ο
τρίμηνο του 2015 (και συνεπώς δεν θεωρούνται πλέον άνεργοι), μόνο ένα
πολύ μικρό ποσοστό των ανέργων το έπραξε στην Ελλάδα. Ως απόρροια
αυτής της τάσης, το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας που μετράται
στην Ελλάδα είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό της Ιταλίας.

Σχήμα 3.6 Ποσοστά μετάβασης από την ανεργία στην απασχόληση /
αεργία, 2ο τρίμηνο 2015

Ηλικιακό επίπεδο από 15 έως 74 ετών
Πηγή: Chzhen, Y., & Richardson, D. (2014).
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Οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας είναι σχεδόν διπλάσιες για
τους βραχυχρόνια ανέργους από ότι για τους μακροχρόνια ανέργους.
Σύμφωνα με μια εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίζεται
σε διαχρονικά στοιχεία για την μακροχρόνια ανεργία στις 24 χώρες της
ΕΕ, τα ποσοστά μετάβασης στην απασχόληση επιδεινώθηκαν τόσο
για τους μακροχρόνια ανέργους όσο και για τους βραχυχρόνια
ανέργους μετά την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το
2013-2014, περίπου 18% των μακροχρόνια ανέργων και το 34% των
βραχυχρόνια ανέργων κατάφεραν να βρουν δουλειά. Αντίθετα, τα
άτομα με μακροχρόνια ανεργία μεταφέρθηκαν συχνότερα στην
κατηγορία της αεργίας: το 24% των μακροχρόνια ανέργων και το 18%
του πληθυσμού των βραχυχρόνια ανέργων, παρέμειναν ανενεργοί την
περίοδο αυτή.
Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται με την διάρκεια της ανεργίας,
φτάνοντας κατά πάσα πιθανότητα στο 30% για εκείνους που έχουν
κατηγοριοποιηθεί ως μακροχρόνια άνεργοι για περισσότερα από 4
χρόνια. Αυτό μπορεί να συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
πολύ μακροχρόνια ανέργων. Είναι ενδιαφέρον ότι η πιθανότητα
μετάβασης από την μακροχρόνια ή την βραχυχρόνια απασχόληση
στην αεργία έχει μειωθεί από την αρχή της κρίσης, ενώ αυξήθηκε ο
κίνδυνος κάποιος να γίνει ή να παραμείνει μακροχρόνια άνεργος
(European Commission, 2015).
Η πειραματική ανάλυση των διαχρονικών δεδομένων της
μακροχρόνιας ανεργίας που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δείχνει ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο (και έως 44%) των
μακροχρόνια ανέργων κινήθηκε στην αεργία μεταξύ 2013 και 2014 σε
χώρες όπως η Δανία, η Φινλανδία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Τσεχική
Δημοκρατία, η Λετονία, η Εσθονία, η Ιρλανδία και η Ιταλία.
Οι κύριοι λόγοι για την αεργία είναι πιθανόν να διαφέρουν ανά χώρα
και

να

περιλαμβάνουν

την

συνταξιοδότηση

αναπηρίας καθώς και την αποθάρρυνση.
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και

τις

συντάξεις

Στις περισσότερες χώρες, μεταξύ των καινούργιων ανέργων, το
ποσοστό των παλαιών ανενεργών ήταν μεγαλύτερο από αυτό των
ατόμων που πριν είχαν κάποια απασχόληση (Σχήμα 3.7). Σε γενικές
γραμμές, οι κύριοι λόγοι για την μετάβαση στην ανεργία από την
αεργία

περιλαμβάνουν

την

ολοκλήρωση

της

εκπαίδευσης,

τον

τερματισμό ενός προγράμματος κατά της ανεργίας χωρίς άμεση
εξεύρεση εργασίας κατόπιν και την επιστροφή στην αγορά εργασίας
μετά από διακοπή για ανατροφή τέκνου ή λόγω οικονομικής
αναγκαιότητας. Οι μεταρρυθμίσεις του κράτους πρόνοιας μπορούν
επίσης

να

συμβάλουν

στην

αλλαγή

αυτή

όταν

εφαρμόζονται

αυστηρότερες απαιτήσεις ενεργοποίησης και αναζήτησης εργασίας για
τα άτομα που λαμβάνουν κάποια κοινωνική αρωγή ή παροχές
αναπηρίας, όπου υπάρχει συνήθως αύξηση του αριθμού των
ανενεργών ατόμων που μετακινούνται σε καθεστώς ανεργίας (αυτό το
αποτέλεσμα ήταν πολύ μεγάλο μετά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά
εργασίας στην Γερμανία στα μέσα της δεκαετίας του 2000). Αντίθετα,
εάν οι απαιτήσεις αναζήτησης εργασίας είναι χαλαρές, ο όγκος των
μετατοπίσεων από την αεργία στην ανεργία τείνει να μειώνεται.
Είναι εντυπωσιακό ότι στην Ελλάδα όλα τα ποσοστά μετάβασης
που εξετάζονται είναι πολύ χαμηλά. Αυτό δείχνει μια κατάσταση
χαμηλού δυναμισμού στην αγορά εργασίας, στην οποία οι άνεργοι
τείνουν να παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, ενώ υπάρχει μία
μικρή μόνο μετάβαση από και προς την απασχόληση, αλλά και προς
και από την αεργία. Σε άλλες χώρες με σοβαρή μακροχρόνια ανεργία,
τα ποσοστά μετάβασης είναι σημαντικά υψηλότερα.

Σχήμα 3.7 Ποσοστά μετάβασης από την αεργία/απασχόληση στην
ανεργία, 2ο τρίμηνο 2015
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Ηλικιακό επίπεδο από 15 έως 74 ετών
Πηγή: Chzhen, Y., & Richardson, D. (2014).
3.6 Αεργία και μακροχρόνια μη απασχόληση
Εκτός από τις παραδοσιακές στατιστικές ανεργίας, ένας άλλος
τρόπος να εξεταστεί η αγορά εργασίας είναι να εξεταστεί ο βαθμός
αξιοποίησης της εργασίας στον πληθυσμό που βρίσκεται σε ηλικία
εργασίας. Αυτό εκφράζεται από το ποσοστό απασχόλησης. Το
ποσοστό απασχόλησης, μετρούμενο ως μερίδιο του πληθυσμού σε
ηλικία εργασίας (15 έως 65 ετών), κυμάνθηκε έντονα μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών: το 2014 η Ελλάδα παρουσίασε το χαμηλότερο
ποσοστό, με 49,4% και η Σουηδία το υψηλότερο με 74,9%. Το
αντίστροφο του ποσοστού απασχόλησης είναι το ποσοστό μη
απασχόλησης. Ενώ το 1/2 του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στην
Ελλάδα δεν εργάζονταν το 2014, αυτό ίσχυσε μόνο για το 1/4 του
πληθυσμού στην Σουηδία. Η μη απασχόληση έχει δύο συνιστώσες:
την ανεργία (που ορίζεται από την ενεργό αναζήτηση εργασίας και την
διαθεσιμότητα για εργασία) και την αεργία.
Ως

εκ

τούτου,

ένα χαμηλό

ποσοστό απασχόλησης

συνεπάγεται αναγκαστικά υψηλό ποσοστό ανεργίας, καθώς μπορεί
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δεν

επίσης να συνδέεται με υψηλό επίπεδο αεργίας. Σε ορισμένες χώρες
με σοβαρή ανεργία, το ποσοστό απασχόλησης ήταν ήδη χαμηλότερο
από τον μέσο όρο της ΕΕ και το ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο
από τον μέσο όρο πριν ξεκινήσει η κρίση, όπως συνέβη στην Ελλάδα.
Εδώ, ως συνέπεια της κρίσης, το ποσοστό απασχόλησης
μειώθηκε

δραματικά,

ενώ

το

ποσοστό

ανεργίας

αυξήθηκε.

Ο

συνδυασμός αυτών των δύο αποτελεσμάτων οδήγησε σε ιδιαίτερα
χαμηλό ποσοστό απασχόλησης στο πλαίσιο της ΕΕ. Ωστόσο, όλες οι
χώρες με υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας το 2014 δεν
παρουσίασαν ήδη χαμηλά ποσοστά απασχόλησης πριν από την
έναρξη της κρίσης (π.χ. Ιρλανδία).

3.7

Τα

εθνικά

ποσοστά

μακροχρόνιας

μη

απασχόλησης

διαφέρουν περισσότερο από τα βραχυχρόνια ποσοστά
Είναι χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ της βραχυχρόνιας
(λιγότερο από 1 έτος) και μακροχρόνιας μη απασχόλησης. Η
μακροχρόνια μη απασχόληση περιλαμβάνει την μακροχρόνια ανεργία
και την μακροχρόνια αεργία. Το 2013, το ποσοστό μακροχρόνιας
ανεργίας (μετρούμενο

ως ποσοστό του πληθυσμού

σε ηλικία

εργασίας) κυμάνθηκε μεταξύ 16% στην Σουηδία και 44% στην
Ελλάδα, ενώ τα ποσοστά βραχυχρόνιας μη απασχόλησης στις δύο
αυτές

χώρες

ήταν

3%

και

1%

αντίστοιχα

(Σχήμα

3.8).

Αξιοσημείωτο είναι ότι μετρούμενη σε ποσοστιαίες διαφορές, η
διαφορά μεταξύ των εθνικών ποσοστών μακροχρόνιας αεργίας είναι
πολύ μεγαλύτερη από αυτή των βραχυχρόνιων ποσοστών αεργίας.
Αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στις μεγάλες εθνικές
διαφορές όσον αφορά στις συμμετοχές των γυναικών στην αγορά
εργασίας και την κυριαρχία του μοντέλου του «άνδρα κουβαλητή». Οι
διαφορές στα συνταξιοδοτικά συστήματα και οι δυνατότητες πρόωρης
εγκατάλειψης της αγοράς εργασίας μπορούν επίσης να συμβάλουν σε
αυτό. Ένας άλλος παράγοντας, ανάλογος με τους λόγους της υψηλής
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επίπτωσης της μακροχρόνιας ανεργίας, είναι ο υψηλός κίνδυνος να
παραμείνει ένα άτομο ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω
της χαμηλής απασχολησιμότητας, της χαμηλής ζήτησης στην αγορά
εργασίας ή των αναντιστοιχιών της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, ο
μακροχρόνια ανενεργός πληθυσμός περιλαμβάνει άτομα που δεν
είχαν

ποτέ

πρόθεση

να

εργαστούν

ή

που

αποφάσισαν

να

εγκαταλείψουν οριστικά την αγορά εργασίας, ενώ άλλα θεωρούνται
μακροχρόνια ανενεργά μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα της ζωής
τους, για παράδειγμα επειδή ξεκίνησαν σπουδές, έχουν ευθύνες
φροντίδας ή πιστεύουν ότι δεν υπάρχει δουλειά για αυτούς. (Scarpetta
et al., 2010)
Η

βραχυχρόνια

αεργία

μπορεί

να

έχει

διάφορες

αιτίες,

συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε προγράμματα πολιτικών
κατά της ανεργίας. Μπορεί να θεωρηθεί ότι ένα υψηλότερο ποσοστό
των βραχυχρόνια ανενεργών ατόμων είναι κοντά στην αγορά εργασίας
από ότι ισχύει για τον μακροχρόνια ανενεργό πληθυσμό. Τα άτομα με
μακροχρόνια ανεργία που συμμετέχουν σε προγράμματα κατά της
ανεργίας με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο εβδομάδων υπολογίζονται
ως μέρος του βραχυχρόνια ανενεργού πληθυσμού.
Οι διαφορές στο θεσμικό πλαίσιο, τις κοινωνικές αξίες και τις
μεμονωμένες επιλογές σχετικά με την αεργία (ή αντιστρόφως, ο
γενικός

προσανατολισμός

της

κοινωνίας

προς

την

εργασία)

αντικατοπτρίζονται πιο έντονα στο ποσοστό μακροχρόνιας αεργίας
από ότι στο ποσοστό της βραχυχρόνιας αεργίας. Το Σχήμα 3.8
παρουσιάζει

τα

ποσοστά

μακροχρόνιας

ανεργίας,

τα

ποσοστά

μακροχρόνιας αεργίας και τα ποσοστά βραχυχρόνιας αεργίας στον
πληθυσμό της Ευρώπης σε ηλικία εργασίας. Σε ορισμένες χώρες με
χαμηλότερα

ποσοστά

μακροχρόνιας

ανεργίας,

τα

ποσοστά

μακροχρόνιας αεργίας είναι υψηλά, όπως στην Μάλτα, το Βέλγιο, την
Ρουμανία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Το ερώτημα που τίθεται
εδώ είναι το κατά πόσον κάποιο από τα μακροχρόνια ανενεργά άτομα
μπορεί να θεωρηθεί ως συγκαλυμμένος άνεργος. Αντιθέτως,
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σε

ορισμένες χώρες με υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, το
ποσοστό μακροχρόνιας μη απασχόλησης είναι επίσης υψηλό (η
Ελλάδα και η Κροατία αποτελούν συγκεκριμένα παραδείγματα).
Αυτό ενισχύει την πρόκληση της μακροχρόνιας ανεργίας από
κοινωνική και οικονομική άποψη. Σχεδόν όλες οι χώρες που ανήκουν
στην ομάδα χωρών με πολύ υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας
(βλ. Σχήμα 3.8) παρουσιάζουν επίσης υψηλά ή πολύ υψηλά ποσοστά
μακροχρόνιας αεργίας (αντίστοιχα άνω του 15% και 20% του
πληθυσμού σε ηλικία εργασίας)

Σχήμα 3.8 Μακροχρόνια άνεργοι και άεργοι ως ποσοστό του
συνολικού εργατικού δυναμικού, 15-64 ετών, 2013

Πηγή: Scarpetta et al., 2010
Κόκκινο: μακροχρόνια άνεργοι, λαδί: βραχυχρόνια άεργοι, γαλάζιο:
μακροχρόνια άεργοι
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Επίλογος
Ο κλάδος εργασίας είναι χειραγωγούμενος, διότι υφίστανται πολλές
ευέλικτες μορφές εργασίας, με αποτέλεσμα μεγάλα ποσοστά εργασίας δεν
δηλώνονται με άσχημες επιπτώσεις στα Ταμεία ασφάλισης, μειώσεις
στους μισθούς και αποχή πληρωμών που δοκιμάζουν με δύσκολο τρόπο
τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων.
Η έλλειψη εργατικού δυναμικού θα επιλυθεί εν μέρει μόνο με τον
αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης που δημιουργεί αυξημένο εργατικό
δυναμικό λόγω της υψηλότερης ανεργίας. Αντιστρόφως, η κρίση είχε
επίσης αντίκτυπο στον τομέα της εργασίας, με τη μείωση της
δραστηριότητας και της απασχόλησης σε ορισμένες χώρες, ιδίως κατά τα
πρώτη έτη της κρίσης.
Η

εργασία

αποτελεί

ευκαιρία

για

νέους

και

ανειδίκευτους

εργαζόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε
άτομα που χρειάζονται εργασία με μειωμένο ωράριο. Ωστόσο, οι συνθήκες
εργασίας και η εικόνα που έχει ο τομέας εργασίας σε ορισμένες χώρες
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσληψη εξειδικευμένου εργατικού
δυναμικού και τη γενική ελκυστικότητα. Αυτές οι δύσκολες συνθήκες
εργασίας περιλαμβάνουν υψηλά επίπεδα προσωρινής και εποχιακής
εργασίας, μεγάλο ωράριο εργασίας και χαμηλότερους μισθούς σε σχέση
κάποιων τομέων έναντι κάποιων άλλων.
Όψεις όπως οι μισθοί, ο χρόνος εργασίας και η εποχιακή εργασία
αντιμετωπίζονται
διαπραγματεύσεων.

εν

μέρει

στο

πλαίσιο

των

συλλογικών

Εκτός από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ο

κοινωνικός διάλογος οδήγησε σε ορισμένες χώρες σε πρωτοβουλίες ή τη
δημιουργία φορέων για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις
της αγοράς.
Οι περισσότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν εφαρμοστεί
στον τομέα της κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της υγείας
και της ασφάλειας. Στον τομέα της κατάρτισης, οι κοινωνικοί εταίροι
συνεργάζονται σε επίπεδο ΕΕ για το «Ευρωπαϊκό διαβατήριο τίτλων και
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δεξιοτήτων»

και

σε

ορισμένες

χώρες

υπάρχουν

ενδιαφέροντα

παραδείγματα κοινών δράσεων.
Σε μικρότερο βαθμό, ο κοινωνικός διάλογος αντιμετώπισε το ζήτημα
της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, το οποίο
αποτελεί σημείο βελτίωσης. Σε ορισμένες χώρες σημειώνονται εξελίξεις
στο συγκεκριμένο πεδίο αναφορικά με την ισορροπία μεταξύ εργασίας και
οικογένειας.
Αντίθετα σε τομείς όπως της μετανάστευσης και της αδήλωτης εργασίας
δεν υπήρξε κοινή δράση των κοινωνικών εταίρων στις περισσότερες
χώρες, αφήνοντας τα θέματα αυτά κυρίως στις κυβερνήσεις και τις αρχές
εργασίας
Η αληθής απασχόληση σύμφωνα με τα επαρκή δεδομένα δεν
φαίνεται να επωφελήθηκε μιας και οι εργοδότες αναπληρώνουν τις θέσεις
απασχόλησης είτε με πλαστές συμβάσεις καθορισμένου χρονικού
διαστήματος απασχόλησης, είτε με προσωπικό ευκαιρίας
Είναι απαραίτητη η στήριξη των υπαλλήλων, η αποκατάσταση του
πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας και η επαναρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων, με καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας καθώς και η επιβολή
άμεσα διαφανών διαδικασιών με τραπεζική μισθοδοσία για όλους,
προκειμένου να διακοπούν οι μαύρες διαδρομές του χρήματος στην
εργασιακή αγορά
Οι συμβάσεις εργασίας καθορισμένου χρονικού διαστήματος
επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η περιορισμένη διάρκεια
δικαιολογείται από κάποιο συγκεκριμένο («αντικειμενικό») λόγο, όπως
είναι ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας για
τον εργοδότη. Όταν δεν Υφίσταται τέτοιος λόγος, η σύμβαση θεωρείται
αορίστου χρόνου, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί ως ορισμένη διάρκεια
Εξάλλου, όταν εξακολουθεί να Υφίσταται ειδικός («αντικειμενικός»)
λόγος, επιτρέπεται η ανανέωση συμβάσεως καθορισμένου χρονικού
διαστήματος χωρίς περιορισμό. Όπου δεν Υφίσταται ο συγκεκριμένος
λόγος, θεωρείται ότι είναι αορίστου χρόνου εργασιακή σύμβαση
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Η ανάγκη

ευθυγράμμισης της χώρας με τους κοινοτικούς

προσανατολισμούς πολιτικής για την απασχόληση στο πλαίσιο της
αναθεώρησης της στρατηγικής της Λισαβόνας (εμπλουτισμός της εθνικής
νομοθεσίας με το περιεχόμενο των κοινοτικών οδηγιών, σχεδιασμός των
εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή
κ.λπ.) καθώς και ένα ισχυρότερο κλίμα κοινωνικού διαλόγου σε σχέση με
τις προηγούμενες δεκαετίες, είναι πρόσθετοι παράγοντες ιδιαίτερης
σημασίας για την προσέλκυση της ποιότητας στην εργασία στο προσκήνιο
μέσα από το δημόσιο διάλογο. Ωστόσο, μόνο σε θέματα υγείας και
ασφάλειας στην εργασία και επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να λεχθεί
ότι είναι εύφορο το έδαφος για την ανάληψη συμφωνιών συνεργασίας
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων.
Κλείνοντας τη παρούσα μελέτη και με βάση τις αναφορές που
προηγήθηκαν διαπιστώνεται ότι η ανεργία αποτελεί το βασικό πρόβλημα
της οικονομικής κρίσης, δεδομένου ότι δημιουργεί κοινωνικές αντιθέσεις
και σε κάποιες περιπτώσεις εξαθλίωση κάποιων κοινωνικών ομάδων. Στο
μέλλον και προς αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης θα πρέπει να
υπάρξει συνεργασία μεταξύ των κρατών ώστε να καταπολεμηθεί κυρίως η
αδήλωτη εργασία, να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι εναλλακτικές μορφές
εργασίας και να γίνουν επενδύσεις ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, ώστε
να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Ειδικά σε τομείς όπως ο τουρισμός και
η ενέργεια η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να σημειώσει ανάπτυξη στο πεδίο
των επενδύσεων και να δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουν θέσεις εργασίας.
Βέβαια αυτό το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, αλλά με όλη
την Ευρώπη. Είναι απαραίτητο παντού να βρεθούν νέες ευκαιρίες
απασχόλησης ώστε άμεσα να μειωθούν σημαντικά οι δείκτες της ανεργίας,
κυρίως στο Νότο και να μην υπάρχει μια σχετική εύνοια των χωρών του
Βορρά.
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