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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

   Στη σύγχρονη εποχή, όπως είναι γνωστό, οι εξελίξεις τρέχουν με ένα ρυθμό ολοένα 

αυξανόμενο. Η πρόοδος της τεχνολογίας, οι πολιτικές ανακατατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 

νέες δομές και οι μηχανισμοί της ελεύθερης οικονομίας και η μείωση των αποστάσεων ανάμεσα 

στις διάφορες χώρες, τόσο γεωγραφικά, όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας, φέρνουν νέα ζητήματα 

στο προσκήνιο για τις οικονομίες των κρατών. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είναι δύσκολο η 

κάθε χώρα να διαχειριστεί επαρκώς τα διάφορα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, 

καθώς οι επιρροές από το εξωτερικό, θετικές και αρνητικές, είναι συνεχείς και μη ελέγξιμες. 

   Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ερχόμαστε να εξετάσουμε το θέμα της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η ανεργία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει μια 

οικονομία. Στο ύψος της ανεργίας, αντικατοπτρίζονται σχεδόν όλες οι οικονομικές και 

κοινωνικές πτυχές μιας χώρας. Τόσο η οργάνωση της παραγωγής, η ποιότητα των προϊόντων, το 

σωστό μίγμα αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει μια οικονομία, όσο και οι κοινωνικές της 

δομές, η κοινωνική συνοχή της, οι ανισότητες, οι αντιλήψεις των πολιτών και η νοοτροπία τους 

σχετικά με την εργασία, όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στο ύψος της ανεργίας. 

    Η ανεργία βέβαια, δεν είναι ένα νούμερο, το οποίο το χρησιμοποιούμε μόνο ενδεικτικά για 

την εξαγωγή παράπλευρων συμπερασμάτων, αλλά είναι ένας δείκτης της ευρωστίας μιας 

οικονομίας, μία ένδειξη για το κατά πόσο μια οικονομία χρησιμοποιεί επαρκώς και με τον 

κατάλληλο τρόπο τους παραγωγικούς της συντελεστές ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

ατόμων που την απαρτίζουν. 

   Θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες ενστάσεις για το θέμα της ανεργίας, ότι δηλαδή, αυτή 

είναι παρά ένα φαινόμενο του καπιταλιστικού συστήματος, της ελεύθερης οικονομίας, καθώς 

στα πρώην σοσιαλιστικά καθεστώτα, το πρόβλημα αυτό ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Γεγονός είναι 
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πάντως, ότι καλώς ή κακώς, η ελεύθερη οικονομία, έχει σήμερα εδραιωθεί παγκοσμίως και αν 

όχι ο βέλτιστος, τουλάχιστον, είναι ένας δεδομένος τρόπος οργάνωσης της παραγωγικής 

διαδικασίας προς την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων. Με δεδομένα λοιπόν αυτά, η 

ανεργία δε θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως αναγκαίο κακό, αλλά και ούτε να αποτελεί αιτία 

κατηγοριών εις βάρος του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας. Αντίθετα και προς αυτή την 

κατεύθυνση θα κινηθεί και αυτή η εργασία, είναι ένα πρόβλημα, το οποίο, υπό κατάλληλες 

προϋποθέσεις, μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα ικανοποιητικό βαθμό. Στη συγκεκριμένη 

εργασία λοιπόν, θα εξεταστεί το πρόβλημα της ανεργίας, ως συνιστώσα ποικίλλων αιτιών, οι 

οποίες αυτές αιτίες, είναι μετρίσιμες από χώρα σε χώρα και συνεπώς ελέγξιμες ως κάποιου 

σημείου.  

    Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα της ανεργίας στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, Η Ευρωπαϊκή Ένωση, περικλείει 

τη χώρα μας και συνεπώς, κάθε προσπάθεια ανάλυσης των προβλημάτων που αφορούν την 

Ελλάδα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη θέση της ως μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η 

Ε.Ε., έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ένα πλήθος προκλήσεων, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο 

και στο εσωτερικό της. Παγκοσμίως, είναι μια πραγματικότητα πλέον ο διαρκώς εντεινόμενος 

ανταγωνισμός, η οικονομική και όχι μόνο κυριαρχία των Η.Π.Α., η απειλητικά ανοδική πορεία 

της οικονομίας της Κίνας και άλλα σημαντικά γεγονότα. Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν με 

τα υπάρχοντα προβλήματα του εσωτερικού της αναφορικά με την ανεργία, η οποία είναι ένα 

βασικό της πρόβλημα σήμερα, τη μειωμένη παραγωγικότητα και τους ανεκμετάλλευτους 

παραγωγικούς συντελεστές και άλλα προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής φύσεως, που η 

αντιμετώπιση τους είναι ένα στοίχημα για το όραμα της ενιαίας Ευρώπης, ως παράγοντα 

επίλυσης προβλημάτων και βελτίωσης των συνθηκών ζωής των πολιτών της.  
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    Ο δεύτερος λόγος που ασχολούμαστε με την Ευρώπη, είναι ότι αυτή η περιοχή, θα κάνει 

ευκολότερη την ανάλυσή μας σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να εφαρμοστούν για τη 

μείωση της ανεργίας. Η Ευρώπη, αποτελείται από χώρες με διαφορετική ιστορία, διαφορετικούς 

πολιτισμούς, διαφορετικές οικονομικές δομές (πρώην σοσιαλιστικά καθεστώτα), αλλά 

παράλληλα, είναι και μια περιοχή, η οποία συγκρινόμενη με άλλες οικονομίες παγκοσμίως, 

θεωρείται πιο ανεπτυγμένη και συνεπώς πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των διαφόρων 

οικονομικών προβλημάτων. Δε θα είχε τόση αξία να εξετάσουμε την αντιμετώπιση της ανεργίας 

σε χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες, καθώς, αφού επιχειρούμε να βρούμε το βέλτιστο μέσο για την 

πάταξη του προβλήματος, είναι αναγκαίο να εξετάσουμε περιοχές που χρησιμοποιούν τα πιο 

αποτελεσματικά μέχρι στιγμής γνωστά μέσα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δε θα είχε τόση αξία να 

εξετάσουμε μια μεγάλη δύναμη αναφορικά με το πρόβλημα της ανεργίας, όπως π.χ. τις Η.Π.Α., 

καθώς οι πολιτικές εκεί, ασκούνται λιγότερο ή περισσότερο με μια ομοιογένεια. Αντίθετα, στα 

πλαίσια της Ευρώπης, θα επιχειρηθεί να γίνει μια ομαδοποίηση στις χώρες, ανάλογα με τις 

επιδόσεις τους στο θέμα της ανεργίας, τους τρόπους που επιχειρούν να την αντιμετωπίσουν, τις 

διάφορες πολιτικές και τα αποτελέσματά τους.  

   Η μελέτη αυτή, αποτελεί τη διπλωματική μου εργασία στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του 

διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σε αυτό το σημείο, σκόπιμο θεωρώ να ευχαριστήσω όλους όσους 

συντέλεσαν με τη βοήθειά τους να ολοκληρώσω τις σπουδές μου με επιτυχία, με τελευταίο 

κεφάλαιο αυτής της προσπάθειας, την παρούσα εργασία. 

   Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην οικογένειά μου και 

συγκεκριμένα, στους γονείς μου Γιάννη και Βέφα, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών 

μου, μου προσέφεραν όχι μόνο υλική υποστήριξη στο εγχείρημά μου, αλλά και τις σωστές 

κατευθυντήριες γραμμές, την απαραίτητη συμπαράστασή τους, αλλά και κατανόησή τους, 
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έχοντας τους πάντα στο πλευρό μου στις προσπάθειες που κατέβαλα για τις ευκαιρίες που μου 

παρουσιάζονταν, αλλά και στις δυσκολίες που συναντούσα. 

   Ένα θερμό ευχαριστώ επίσης, απευθύνω στον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Μιχαήλ 

Δημήτριο, του οποίου η βοήθεια, δεν περιορίστηκε μόνο στα πλαίσια της συνεργασίας μας για 

την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας, αλλά και ήδη από την περίοδο της παράδοσης 

των μαθημάτων,που φρόντισε ώστε να διαμορφώσω μια σαφέστερη και πληρέστερη εικόνα 

σχετικά με τομείς όπως η ανεργία και οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό και 

που όλα αυτά με οδήγησαν στην απόφαση να εξετάσω και από μόνος μου τις δομές των 

οικονομιών της Ευρώπης και τις προοπτικές που μπορούν να διαφανούν για την επίτευξη μιας 

παραγωγικής, αποτελεσματικής  ευρωπαϊκής οικονομίας, με τελικό αποδέκτη το κοινωνικό 

σύνολο. 

   Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε όλους τους συμφοιτητές μου που ήρθα σε επαφή όλα αυτά 

τα έτη και συνεργαστήκαμε με στόχο την ολοκλήρωση των σπουδών μας. 

 

                                                                                                    Κωνσταντίνος  Τσερμενίδης 

                                                                                                     Θεσσαλονίκη, 2006  

 

 

 

 

 

 4



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Εισαγωγή                                                                                                                             σελ.8 

Κεφάλαιο 1ο :Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                                       σελ.15 

1.1. Η ενιαία δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                                  σελ.15 

1.2. Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια κοινότητα                                                          σελ.18    

1.3. Προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                                      σελ.22   

Κεφάλαιο 2ο : Ανεργία και σχετικά μεγέθη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με αριθμούς                                                                                                                          σελ.25 

    2.1. Ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                             σελ.25 

    2.2. Απασχόληση                                                                                                              σελ.29 

    2.3. Γυναικεία απασχόληση και ανεργία                                                                          σελ.31 

    2.4. Ανισότητες εισοδημάτων                                                                                          σελ.37 

    2.5  Παραγωγικότητα-ανταγωνιστικότητα                                                                       σελ.39 

    2.6  Διά βίου εκπαίδευση                                                                                                 σελ.42 

 Κεφάλαιο 3ο : Μοντέλα διακυβέρνησης                                                                            σελ.44 

    3.1. Κεντροευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης                                                             σελ.44 

            3.1.1. Αυστρία                                                                                                          σελ.45 

            3.1.2. Βέλγιο                                                                                                            σελ.46 

 5



            3.1.3. Γαλλία                                                                                                            σελ.47 

            3.1.4. Γερμανία                                                                                                        σελ.52 

            3.1.5. Ολλανδία                                                                                                       σελ.55 

    3.2. Σκανδιναβικό μοντέλο διακυβέρνησης                                                                    σελ.57 

            3.2.1. Δανία                                                                                                             σελ.57 

            3.2.2. Σουηδία                                                                                                         σελ.60 

     3.3. Αγγλοσαξονικό μοντέλο διακυβέρνησης                                                                σελ.63 

             3.3.1. Μ. Βρετανία                                                                                                 σελ.64 

             3.3.2. Ιρλανδία                                                                                                        σελ.66 

     3.4. Νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης                                                              σελ.66 

             3.4.1. Ελλάδα                                                                                                         σελ.66 

             3.4.2. Ισπανία                                                                                                         σελ.68 

             3.4.3. Ιταλία                                                                                                           σελ.71 

             3.4.4. Πορτογαλία                                                                                                  σελ.71 

     3.5. Νεοεισαχθείσες χώρες- πρώην ανατολικό μπλοκ                                                  σελ.73 

            3.5.1. Ουγγαρία                                                                                                      σελ.75 

            3.5.2. Πολωνία                                                                                                       σελ.76 

            3.5.3. Σλοβενία                                                                                                       σελ.77 

 6



            3.5.4. Τσεχία                                                                                                          σελ.77 

 Κεφάλαιο 4ο : Συμπεράσματα-Προτάσεις                                                                      σελ.80 

Βιβλιογραφλια- Αρθρογραφία- Ιστοσελίδες                                                                 σελ.85 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 1: Συνολικό ύψος της ανεργίας της Ε.Ε. και ύψος ανεργίας στις 25  

χώρες της Ε.Ε. (1998-2005)                                                                                          σελ. 24 

Πίνακας 2: Συνολικό ύψος απασχόλησης στην Ε.Ε. και ύψος απασχόλησης για  

10 κράτη-μέλη της Ε.Ε. (1998-2005)                                                                            σελ. 28 

Πίνακας 3: Συνολικό ύψος γυναικείας απασχόλησης στην Ε.Ε. και ύψος  

γυναικείας απασχόλησης στα 25 κράτη-μέλη της Ε.Ε. (1998-2005)                            σελ. 30 

Πίνακας 4: Συνολικό ύψος ανεργίας των γυναικών στην Ε.Ε. και ύψος ανεργίας  

των γυναικών στα 25 κράτη-μέλη της Ε.Ε. (1998-2005)                                             σελ. 33                           

Πίνακας 5: Ύψος διαφοράς στα ωρομίσθια μεταξύ των ανδρών και των γυναικών 

 σε 14 χώρες της Ε.Ε.. Τα νούμερα, δηλώνουν την ποσοστιαία διαφορά των μισθών 

 μεταξύ των δύο φύλων, σε σχέση με τις αμοιβές των ανδρών. (1998-2004)             σελ. 34 

Πίνακας 6: Πηλίκο του συνολικού εισοδήματος που απολαμβάνει το  

πλουσιότερο 20% του πληθυσμού προς το συνολικό εισόδημα που εισπράττει 

 7



 το φτωχότερο 20% για τα 25 κράτη-μέλη της Ε.Ε. (1998-2004)                              σελ. 36 

Πίνακας 7: Παραγωγικότητα της εργασίας ανά εργάσιμη ώρα, προς το Α.Ε.Π. 

 της κάθε χώρας για 17 κράτη-μέλη (1998-2004)                                                      σελ. 39 

Πίνακας 8: Ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων (από 25 ως 64 ετών) σε  

προγράμματα εκπαίδευσης σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων πριν την έρευνα 

 για τη συλλογή των στοιχείων για 16 κράτη-μέλη (1998-2005)                              σελ. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Αντικειμενικός σκοπός της κάθε κυβέρνησης, είναι η διαχρονική αύξηση του πλούτου των 

πολιτών της χώρας. Ο πλούτος αυτός, καθορίζεται, τόσο από την πληθώρα των υλικών αγαθών 

που παράγονται και καταναλώνονται στα πλαίσια της χώρας, όσο και από την ποικιλία και το 

είδος των διαφόρων παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ακόμη, το λεγόμενο βιοτικό 

επίπεδο, δε προσδιορίζεται μόνο ποσοτικά, ή σε χρηματικές μονάδες, αλλά ένας άλλος 

σημαντικός παράγοντας, είναι και το ποια είναι τα προϊόντα που παράγονται και ποια η ποιότητά 

τους, αναφορικά πάντα με το τι ακριβώς ζητούν οι πολίτες. Ο βαθμός βέβαια που όλα αυτά τα 

στοιχεία, θα αγγίξουν έναν ικανοποιητικό βαθμό για μια χώρα, εξαρτάται άμεσα και από το 

ύψος της ανεργίας, που μαζί με άλλους παράγοντες, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα 

της οικονομίας.  

   Η κυβερνήσεις, οι οποίες καλούνται να ανταποκριθούν στο στόχο της, επιδιώκουν με διάφορα 

μέσα να γίνουν αποτελεσματικές προς την κατεύθυνση αυτή. Βασικά εργαλεία που έχουν στη 

διάθεσή τους ,μπορεί να είναι οι επιβαλλόμενοι φόροι (οι οποίοι μπορεί να είναι ανάλογοι του 

εισοδήματος των νοικοκυριών, της κατανάλωσης τους, ή της περιουσίας τους, αλλά και 

ανάλογοι της κερδοφορίας των επιχειρήσεων), οι διάφορες παροχές (προς τους ανέργους, τους 

συνταξιούχους, τους χαμηλόμισθους κ.α.) και διάφοροι άλλοι νόμοι, που θεσπίζουν και 

καταθέτουν προς ψήφιση και επικύρωση στη βουλή, και οι οποίοι, επηρεάζουν καθοριστικά την 

οικονομική λειτουργία των χωρών (Γεωργακόπουλος, Λιανός, 1998, σελ.455, 475), μέσα στα 

πλαίσια της οποίας, εντάσσεται και το ύψος της ανεργίας, μαζί με όλες τις παρεμφερείς 

μεταβλητές, όπως είναι η ποιότητα εργασίας, η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας των 

γυναικών, το όριο συνταξιοδότησης κ.α. 

   Όπως μας είναι ήδη γνωστό, η οικονομική δραστηριότητα των χωρών, ιδιαίτερα αυτών με 

ελεύθερη οικονομία, διέρχεται από τους λεγόμενους οικονομικούς κύκλους. Διέρχεται δηλαδή 
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από περιόδους οικονομικής άνθισης και μεγέθυνσης με γρήγορους ρυθμούς, αλλά και από 

περιόδους οικονομικής στασιμότητας και ύφεσης. Οι λόγοι ύπαρξης αυτών των κύκλων, μπορεί 

να είναι φυσικές καταστροφές (σεισμοί), μπορεί να είναι εξαιτίας της νοοτροπίας των πολιτών 

της, η οποία επηρεάζει έντονα την επιχειρηματικότητα, αλλά και την αντίδρασή τους στις 

αλλαγές, μπορεί να είναι τέλος και από εξωγενείς παράγοντες, γεγονότα του εξωτερικού που μας 

επηρεάζουν, πόλεμοι κ.α. Οι οικονομικοί αυτοί κύκλοι, είναι και αυτός ένας καθοριστικός 

παράγοντας του ύψους της ανεργίας στις διάφορες χώρες και σε αυτό συνηγορεί και το σχετικά 

υψηλό ύψος ανεργίας, που επικρατεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο 

συμβαδίζει με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μειωμένη παραγωγικότητα. 

    Αν δούμε την πορεία του ΑΕΠ των περισσότερων ελεύθερων οικονομιών του κόσμου, θα 

αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση αύξησής του. Αυτή η τάση αντανακλά την 

ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω της βελτίωσης της τεχνολογίας, της ορθολογικότερης 

κατανομής των πόρων και των συσσωρευμένων αποθεμάτων εμπειρίας και κεφαλαίου. Πέρα 

όμως από αυτή τη γενικότερη τάση, διαφαίνονται σε μικρότερες χρονικές περιόδους, οι 

διακυμάνσεις που δημιουργούν αυτοί οι οικονομικοί κύκλοι (Γεωργακόπουλος, Λιανός, 1998, 

σελ.595). Αυτό φαίνεται πιο ξεκάθαρα από το διάγραμμα παρακάτω: 
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   Στην εικόνα φαίνεται η από έτος σε έτος μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος των 

Η.Π.Α. από το 1972, μέχρι το 2004. Από τη μία βλέπουμε λοιπόν, ότι η αύξηση του Α.Ε.Π., δεν 

είναι σταθερή από έτος σε έτος, αλλά αυξομειώνεται ανάλογα με την περίοδο άνθισης ή ύφεσης 

που διανύει η χώρα, αλλά από την άλλη, στα περισσότερα έτη, είχαμε μια θετική μεταβολή, 

μικρότερη ή μεγαλύτερη, εκτός από τις περιόδους 1975, 1980, 1982 και 1991, όπου είχαμε 

μείωση του Α.Ε.Π. 

    Στα πλαίσια αυτών των δύο χαρακτηριστικών, δηλαδή της διαχρονικής τάσης αύξησης που 

παρατηρείται στο ΑΕΠ των χωρών, αλλά και των διακυμάνσεων σε μικρότερα χρονικά 

διαστήματα, δημιουργήθηκαν στο πέρασμα των χρόνων και διάφορες σχολές (Κεϋνσιανοί, 

Μονεταριστές, Νεοκλασικοί), που σχετίζονται με τρόπους ορθότερης διακυβέρνησης και 

ελάφρυνσης των βαρών από αυτά τα σκαμπανεβάσματα.. Δεν αναφερόμαστε στα σοσιαλιστικά 

καθεστώτα, τα οποία έχουν πλέον σχεδόν εκλείψει (και στα οποία η οικονομική οργάνωση του 

κράτους ανήκε αποκλειστικά στην κυβέρνηση ενώ η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν ήταν 

καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση του Α.Ε.Π. ),  αλλά στους τρόπους διαχείρισης της 

οικονομίας από κυβερνήσεις χωρών και οικονομικών σχηματισμών που δρουν κάτω από 

συνθήκες λιγότερο, ή περισσότερο ελεύθερης οικονομίας και που υπάρχει μια συνεχιζόμενη 

αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Οι ίδιες αυτές συνθήκες επικρατούν σήμερα και 

στην Ευρώπη, της οποίας η οικονομία στο σύνολό της δρα κάτω από συνθήκες ελεύθερης 

αγοράς και που βλέπουμε στο πέρασμα των ετών να βρίσκουν εφαρμογή πολιτικές κεϋνσιανής 

φιλοσοφίας, αλλά και πιο φιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες εξάλλου, σήμερα έχουν γίνει κατά 

πολλούς επιτακτική ανάγκη για το ξεπέρασμα των προβλημάτων της ανάπτυξης, αλλά και της 

ανεργίας. 

   Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, σημαντικό ρόλο στην πορεία των ελεύθερων οικονομιών παίζει η 

ανεργία. Η ανεργία, είναι λοιπόν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες σε μια χώρα, ή μια 
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περιοχή, που επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο, την παραγωγικότητα, την επιχειρηματικότητα, την 

κατανομή των πόρων στην παραγωγική διαδικασία και γενικότερα, επηρεάζει τις μελλοντικές 

προοπτικές περαιτέρω προόδου μιας οικονομίας και μεγέθυνσης του Α.Ε.Π. της. 

Χαρακτηριστικό είναι, ότι αν κοιτάξουμε παγκοσμίως, περιοχές που δρουν υπό συνθήκες 

ελεύθερης οικονομίας, θα δούμε, ότι οι περιοχές με χαμηλό σχετικά κατά κεφαλή εισόδημα, με 

μειωμένη απασχόληση και γενικά περιοχές που υπολειτουργούν με ανεκμετάλλευτους 

παραγωγικούς συντελεστές, παρουσιάζουν υψηλά σχετικά ποσοστά ανεργίας. Αντίθετα, 

περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα, με κινητικότητα σε τομείς όπως η 

έρευνα και ανάπτυξη και γενικότερα περιοχές στις οποίες η παραγωγή των προϊόντων 

απορροφάται άμεσα, είτε από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό, το ύψος της ανεργίας, είναι 

σαφώς χαμηλότερο. Οι ίδιες τάσεις παρατηρούνται και στα πλαίσια της Ευρώπης, όπου 

βλέπουμε περιοχές με καλές επιδόσεις στους τομείς αυτού, όπως Δανία, Σουηδία, Μ. Βρετανία 

και περιοχές που αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής, όπως οι μεσογειακές χώρες και οι χώρες της 

ανατολικής Ευρώπης. 

    Από όλα αυτά λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι, η ανεργία δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο 

εξαρτάται κατά βάση από τυχαία γεγονότα και τυχαία χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής, 

όπως η νοοτροπία των πολιτών, η ψυχολογία των ανθρώπων, τα ήθη ή το περιβάλλον, αλλά 

περισσότερο εξαρτάται από κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες και κάποιες μετρίσιμες 

παραμέτρους, των οποίων η κατάσταση αν περιγραφεί και ποσοτικοποιηθεί, μπορεί να μας 

δώσει μια αρκετά αξιόπιστη εκτίμηση για το ύψος της ανεργίας μιας χώρας, ή περιοχής. 

Συνεπώς, μπορεί να ισχύσει και το αντίθετο, ότι δηλαδή, με συγκεκριμένες πολιτικές για την 

καταπολέμηση της ανεργίας, με κάποια μέτρα  που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση και γενικότερα 

με εγκαθίδρυση μηχανισμών που να προάγουν την επιχειρηματικότητα, την αποτελεσματική 

κατανομή των πόρων και την παραγωγικότητα, είναι δυνατό να επιτευχθεί, ένα κοινωνικά 

αποδεκτό, χαμηλό ύψος ανεργίας. 
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   Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η εξέταση των διαφόρων περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

των συνθηκών που επικρατούν στις οικονομίες των μελών που την απαρτίζουν και η εύρεση των 

διαφορών από περιοχή σε περιοχή. Σημαντικής σημασίας, είναι το γεγονός όμως, ότι οι διαφορές 

που θα επισημανθούν σχετικά με το ύψος της ανεργίας και των υπόλοιπων συναφών 

οικονομικών μεγεθών, δεν οφείλονται όπως προαναφέρθηκε σε τυχαία περιστατικά που 

οδήγησαν σε ένα απροσδιόριστο εκ των προτέρων ύψος ανεργίας, αλλά περισσότερο είναι 

αποτέλεσμα κάποιων συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της εκάστοτε οικονομίας, κάποιων 

μηχανισμών που καθορίζουν τις συνθήκες της αγοράς και κάποιων συγκεκριμένων μέτρων που 

έχουν παρθεί κατά καιρούς από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αυτό θα γίνει ξεκάθαρο παρακάτω, 

με την παρατήρηση των διαφόρων μοντέλων που συναντούμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως το σκανδιναβικό, το αγγλοσαξονικό, το κεντροευρωπαϊκό κ.α. 

    Η εξέταση της ανεργίας, ως ενός σημαντικού προβλήματος στα πλαίσια της Ευρώπης, αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία σήμερα, αν αναλογιστούμε και την περίοδο μιας σχετικής ύφεσης που 

γνωρίζει τα τελευταία χρόνια η περιοχή, με χαμηλή παραγωγικότητα σε πολλές περιοχές, 

ανεκμετάλλευτους πόρους και μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης του Α.Ε.Π. Η ανεργία λοιπόν, 

σχετίζεται άμεσα με τα υπόλοιπα βασικά μεγέθη μιας οικονομίας που μας δείχνουν την 

ευρωστία της και τις θετικές προοπτικές της για το μέλλον και η καταπολέμησή της, είναι 

καθοριστικής σημασίας, τόσο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράγοντα που 

προάγει την ευημερία των λαών της, όσο και για το μέλλον της οικονομίας της Ελλάδας μέσα 

στα πλαίσια της Ευρώπης.  

   Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, στην εργασία αυτή, θα εξετάσουμε κάποια ποσοτικά 

στοιχεία, ενώ στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στην κατάσταση που επικρατεί σε αυτές αναφορικά με την ανεργία, την απασχόληση, τους 

κανόνες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Στο πρώτο 
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κεφάλαιο, γίνεται μια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανά της, το ρόλο της απέναντι 

στα κράτη-μέλη που την απαρτίζουν, τη θέση της στην παγκόσμια κοινότητα και τις προκλήσεις 

που έχει να αντιμετωπίσει στη σύγχρονη εποχή. Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται με την 

παρουσίαση πινάκων να δοθεί το προφίλ των κρατών-μελών αναφορικά με στοιχεία όπως η 

ανεργία, η απασχόληση, η απασχόληση των γυναικών, η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, 

η παραγωγικότητα κ.α., ενώ στο τρίτο κεφάλαιο, έχουμε μια περιγραφή της κατάστασης σε 

κάποιες χώρες και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, σχετικά με τη διαμόρφωση των 

μεγεθών που σχετίζονται με την εργασία. 
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1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

   Αφού αναφερθήκαμε σε κάποια σημεία, τα οποία αγγίζουν το ενδιαφέρον μας, τώρα θα 

επικεντρωθούμε σε μερικά σημαντικά στοιχεία που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα 

αναφέρουμε κάποιους σημαντικούς φορείς της και θα εξετάσουμε  κάποια χαρακτηριστικά και 

προκλήσεις που η ίδια αντιμετωπίζει ως σύνολο, και που όλα αυτά αφορούν άμεσα το πρόβλημα 

της ανεργίας στην Ευρώπη. 

1.1. Η ενιαία δομή της Ε.Ε.  

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ξεχωριστή οντότητα από τα επιμέρους κράτη-μέλη που την 

απαρτίζουν, δε θα μπορούσε παρά να έχει και τα δικά της ανεξάρτητα όργανα, που είναι φορείς 

πολιτικής και δικαστικής εξουσίας. Τα όργανα αυτά είναι: 

α) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

β) Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

γ) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

δ) Συμβούλιο Υπουργών 

ε) Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

   Όλα τα παραπάνω θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,κάνουν απολύτως σαφές, 

ότι ο παραγκωνισμός (αν όχι ολοκληρωτικός, τουλάχιστον σημαντικός) των επιμέρους 

κυβερνήσεων είναι μια πραγματικότητα. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι οι κυβερνήσεις των 

χωρών μελών δεν έχουν λόγο ύπαρξης (αφού όπως προαναφέραμε πολλά θεσμοθετημένα 

όργανα της Ε.Ε. διορίζονται ,ή εκλέγονται μέσω αυτών), αλλά ότι πλέον ο φορέας που παίρνει 

τις τελικές αποφάσεις και καθορίζει τη γενικότερη γραμμή όλων των χωρών, είναι η Ε.Ε. Σε όλα 
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αυτά ,πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι η Ε.Ε. αποτελείται από διάφορους λαούς, με διαφορετικές 

εθνότητες, διαφορετική ιστορία, νοοτροπία και διαφορές στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Αυτό 

δε δυσχεραίνει μόνο την εφαρμογή των νόμων στις διάφορες περιοχές, αλλά και τα 

αποτελέσματα των διαφόρων πολιτικών, ακόμα και αυτών της καταπολέμησης της ανεργίας που 

μας ενδιαφέρει, θα είναι διαφορετικά σε κάθε τόπο. Όλα τα παραπάνω, δημιουργούν πολλές 

φορές συγκρούσεις και ανταγωνισμούς μεταξύ των χωρών σχετικά με τις αποφάσεις που πρέπει 

να παρθούν από την κεντρική εξουσία, αλλά αυτές οι διαφορές, συχνά μεταφέρονται και σε 

επίπεδο εργαζομένων και κεφαλαίου και πιο μακροπρόθεσμα οδηγούν σε διλήμματα σχετικά με 

την υιοθέτηση μιας πολιτικής εις βάρος κάποιας άλλης και ιδιαίτερα κοινωνικής (Leibfried, 

Pierson, 1995, σελ. 2). 

    Στα παραπάνω, συνηγορούν διάφορα γεγονότα, όπως είναι το σημαντικό δίλημμα από μέρους 

της κεντρικής κυβέρνησης της Ε.Ε. σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης γενικής πολιτικής 

και της κατεύθυνσής της. Στον ένα αντίποδα υπάρχει η ανάγκη για μια κοινωνική πολιτική (π.χ. 

Protocol and Agreement on Social Policy), η οποία θα παρέχεται μέσω μιας σαφούς νομοθεσίας 

που θα προστατεύει τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και θα παρέχει ένα πλήθος 

προστατευτικών δικλίδων για τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τις γυναίκες και τους 

συνταξιούχους, ενώ στον άλλο αντίποδα βρίσκεται η ανάγκη για τη δημιουργία βιώσιμης 

ανάπτυξης, μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, της αύξησης της ευελιξίας της εργασίας 

και γενικότερα, μέτρα τα οποία κάνουν τις επιχειρήσεις πιο βιώσιμες μέσα στο ανταγωνιστικό 

παγκόσμιο περιβάλλον (Leibfried, Pierson, 1995, σελ. 121).  Προς αυτή την κατεύθυνση 

κινήθηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, στην οποία οι εγγυήσεις για κοινωνική μέριμνα ήταν 

ελλιπείς και διαφαινόταν μέσα από αυτήν η προσπάθεια ενδυνάμωσης του ανταγωνιστικού 

προφίλ της Ευρώπης. Μία κοινωνική κατεύθυνση με απόφαση για αύξηση κάποιων παροχών, 

δόθηκε με το πακέτο Ντελόρ το 1993 (Delors White Paper, White Paper on Social Policy) (Anne 

Gray, σελ.54).  
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   Με βάση όλα αυτά, μπορούμε τώρα να αντιληφθούμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των χωρών που την απαρτίζουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προς το παρόν ακόμη μια 

οικονομική ένωση, που σημαίνει, ότι όλες οι οικονομίες που την απαρτίζουν, αλληλεξαρτώνται. 

Αυτό κάνει αναγκαία την άσκηση μιας ενιαίας οικονομικής πολιτικής, στην οποία θα 

συντονίζονται όλα τα κράτη μέλη. Έτσι, η κάθε χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τη δική 

της πολιτική. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους: 

α) Πλέον όλες οι χώρες, έχουν ένα κοινό νόμισμα. Αυτό τις δυσκολεύει να ασκήσουν ελεύθερα 

μια πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών, η οποία θα επηρέαζε τις εξαγωγές τονώνοντας τη 

ζήτηση προϊόντων και άρα την οικονομία και αποφέροντας επιπλέον έσοδα στο κράτος μέσω 

των δασμών και των επιπλέον φόρων εισοδήματος και αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις θέσεις 

εργασίας. 

β) Το κοινό ακόμη νόμισμα, εμποδίζει κάθε χώρα από το να ασκήσει ανεξάρτητη νομισματική 

πολιτική και να καταπολεμήσει από μόνη της τον πληθωρισμό της, αφού η πολιτική αυτή ανήκει 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο πληθωρισμός επίσης των άλλων χωρών, εισάγεται 

ελεύθερα μέσω του κοινού νομίσματος και της κοινής αγοράς. Ο μικρός έλεγχος κάθε χώρας 

στον πληθωρισμό, περιορίζει και την ελευθερία δράσης όσον αφορά και την καταπολέμηση της 

ανεργίας, αφού όπως είδαμε τα δύο οικονομικά μεγέθη συνδέονται. 

γ) Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τους δασμούς και τα προληπτικά μέτρα εναντίον των 

εισαγωγών από χώρες της ευρωζώνης. 

δ) Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες οδηγίες και περιορισμοί σχετικά με τα ελλείμματα και τα 

δημόσια χρέη.  

ε) Οι εφαρμοζόμενες κοινωνικές πολιτικές, θα πρέπει να μην έχουν εθνική κατεύθυνση και να 

εξυπηρετούν μόνο τους πολίτες ενός κράτους, αλλά να απευθύνονται σε όλους τους πολίτες 
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κρατών μελών, ώστε να προάγεται και η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων στα όρια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο στόχο την ορθολογικότερη κατανομή των παραγωγικών 

πόρων στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας (Leibfried, Pierson, 1995, σελ. 54). 

   Τα στοιχεία αυτά, είναι καθοριστικά για την ευρωστία του κάθε κράτους, το οποίο είναι και ο 

ρυθμιστικός παράγοντας των οικονομιών. Ένα κράτος με υψηλά ελλείμματα, δε μπορεί να 

συνεχίσει επαόριστο να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, αν η ανάπτυξη αυτή είναι 

αποτέλεσμα απλώς των παροχών που γίνονται, αφού η αυξημένη ευημερία δεν έχει αντίκρισμα 

στην παραγωγή είτε ως ποσότητα, είτε ως ποιότητα και αργά ή γρήγορα το όλο σύστημα θα 

καταρρεύσει.. 

    Από τα παραπάνω βλέπουμε λοιπόν, ότι η άσκηση της οικονομικής πολιτικής, ανήκει 

περισσότερο στα κυβερνητικά όργανα της Ευρώπης και όχι στις κυβερνήσεις των χωρών-μελών. 

  

1.2. Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια κοινότητα 

    Η τάση που επικρατεί σήμερα παγκοσμίως, είναι ο περιορισμός όσο το δυνατόν της 

παρέμβασης του κράτους και η απελευθέρωση της αγοράς. Μέσα σε αυτό το καθεστώς, οι 

επιχειρήσεις προσπαθούν από μόνες τους να προσφέρουν αγαθά τα οποία είναι χρήσιμα στον 

πολίτη, ή έτσι να τα αντιλαμβάνεται και να είναι αποτελεσματικές. Οι επιχειρήσεις που δε 

μπορούν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της σημερινής εποχής, είναι καταδικασμένες να 

σβήσουν αβοήθητες, αλλά από την άλλη και το κράτος δεν καλείται να δαπανά και να σπαταλά 

πόρους προς μη επικερδείς και αναποτελεσματικές εταιρίες. Όλα αυτά, δείχνουν μια σαφή 

μείωση του μεγέθους του δημόσιου τομέα παγκοσμίως και μείωση των παρεμβάσεων 

διορθωτικού χαρακτήρα του κράτους. 
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   Πριν περιγράψουμε αναλυτικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

συγκεκριμένα υπό την επίδραση του παγκοσμίου περιβάλλοντος, είναι ανάγκη να αναφέρουμε 

την πίεση που επιβάλλουν οι συνθήκες της παγκοσμιοποίησης προς μια κατεύθυνση λιγότερο 

κοινωνική σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον. Έτσι: 

α) Η παγκοσμιοποίηση, αυξάνει τον κίνδυνο υψηλότερης ανεργίας. Οι εταιρίες γίνονται πιο 

ευέλικτες και είναι ελεύθερες να μεταφέρουν τα εργοστάσιά τους σε άλλες περιοχές, ή να 

μεταβάλλουν το μέγεθος τους και τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να 

επιτύχουν χαμηλότερα κόστη. Οι θέσεις εργασίας, έτσι γίνονται πιο ασταθείς και ο κίνδυνος 

κάποιος να μείνει άνεργος, αυξάνεται. Οι κυβερνήσεις τότε, καλούνται να μεριμνήσουν για 

αυτούς τους ανέργους, αλλά είναι δύσκολο, αυτό το κόστος να επιβαρύνει τους εργοδότες, οι 

οποίοι επιχειρούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στο διεθνές περιβάλλον. 

β) Οι χώρες, επιχειρούν να προσελκύσουν όσο δυνατόν περισσότερες επενδύσεις από το 

εξωτερικό και για να το πετύχουν αυτό, ασκούν πιέσεις για μείωση των μισθών, για αύξηση των 

εισφορών των μισθωτών προς τα κοινωνικά ταμεία και για μείωση της προστασίας των 

εργαζομένων ενάντια στις απολύσεις. 

γ) Μειωμένη ικανότητα για επίτευξη πλήρους απασχόλησης από μέρους των κυβερνήσεων. Η 

παγκοσμιοποίηση και οι συνθήκες που την συνοδεύουν, καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή 

πολιτικών κεϋνσιανής κατεύθυνσης. Έτσι, η ευθύνη των ανέργων να επανενταχθούν και πάλι 

στην παραγωγική διαδικασία, βαραίνει περισσότερο τους ίδιους  Έτσι ασκείται πάνω τους η 

πίεση να αποδέχονται και θέσεις εργασίας με χαμηλότερους μισθούς, κάνοντας όμως έτσι τις 

επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές. 

δ) Μειωμένη ικανότητα από μέρους των κυβερνήσεων να φορολογούν το κεφάλαιο. Η 

παγκοσμιοποίηση, επιβάλλει στις χώρες να μειώσουν τη φορολογία του κεφαλαίου, προκειμένου 

να προσελκύσουν επενδύσεις από το εξωτερικό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τις κυβερνήσεις να 
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αυξήσουν τη φορολογία στα εισοδήματα των μισθωτών και τη φορολογία στην κατανάλωση, 

ώστε να εξισορροπήσουν τα εισοδήματά τους. 

ε) Το επίδομα ανεργίας, επιβάλλεται να έχει τη μορφή της επιχορήγησης του ατόμου στην 

προσπάθεια του να βρει μια θέση εργασίας, ή γενικά να αξιοποιήσει τις δυνάμεις του στην 

παραγωγική διαδικασία και όχι να αποτελεί παράγοντα που να τον εφησυχάζει και να τον 

αδρανοποιεί στην κατάσταση που βρίσκεται. Το να μην εισπράττει ένας άνεργος μία βοήθεια, 

είναι σαφές ότι είναι αντικοινωνικό, αλλά το ύψος αυτού του ποσού ,είναι αντιστρόφως ανάλογο 

καμιά φορά με την προσπάθεια που θα καταβάλει ο ίδιος για την επανένταξή του στην 

παραγωγική διαδικασία (Anne Gray ,σελ. 35,36). 

    Άλλα μέτρα στα πλαίσια της κατεύθυνσης του περιορισμού των παροχών προς τους ανέργους 

και των προσπαθειών που γίνονται ώστε αυτοί να κατευθυνθούν ακόμα και σε θέσεις εργασίας 

λιγότερο επικερδείς και καταξιωμένες από αυτές που κατείχαν, είναι : 

-Μείωση της μέγιστης διάρκειας που μπορεί να απολαμβάνει ένας άνεργος παροχές από το 

κράτος. 

-Ενίσχυση των κινήτρων για μερικές ομάδες της κοινωνίας, μέσω της μείωσης των φόρων, π.χ. 

για τους εργαζόμενους γονείς. 

    Σχετικά με τα μέσα που έχει η Ευρώπη τώρα για την άσκηση οικονομικής πολιτικής ενάντια 

στα προβλήματα στασιμότητας που αντιμετωπίζει, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη θέση της 

παγκοσμίως. Η Ευρώπη, αποτελεί μια από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως και έχει 

να συναγωνιστεί, άλλες μεγάλες υπερδυνάμεις στον τομέα αυτό, όπως είναι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες και η Ιαπωνία. Μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού αυτού και λαμβάνοντας 

παράλληλα υπόψη τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που αντιμετωπίζει, καλείται να αυξήσει 

την ανταγωνιστικότητά της, να γίνει η οικονομία της πιο αποτελεσματική, πιο προσαρμοστική 

και πιο ευέλικτη. 
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    Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η ανερχόμενη οικονομία της Κίνας, η οποία παραγκωνίζει 

βασικά προϊόντα της εγχώριας αγοράς ,τα οποία δίνουν τη θέση τους στην Κινέζικη. Η Κίνα, 

είναι μια χώρα με πολύ φθηνά εργατικά χέρια, πράγμα που αντανακλάται και στην τελική τιμή 

των προϊόντων της. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι χώρες που θα γνωρίσουν άνθιση, είναι αυτές 

που θα επιβιώσουν του ανταγωνισμού, είτε μέσω των υγιών και αποτελεσματικών επιχειρήσεων, 

που στοιχείο τους είναι το χαμηλό κόστος, η ποιότητα και η αποτελεσματική χρήση της 

τεχνολογίας, είτε μέσα από την καινοτομία και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε έρευνα.            

Τέτοια κατεύθυνση  έχουν ήδη οι Η.Π.Α., οι οποίες σε αντίθεση με την Ε.Ε., απολαμβάνουν 

ευνοϊκότερες συνθήκες για επενδύσεις στο εξωτερικό, με την Ε.Ε. να έχει ένα πιο παθητικό 

ρόλο, με σημαντικές δυσκολίες στον εργασιακό τομέα, στις μεταφορές και στην έρευνα 

(Brewer, Brenton, 2002, σελ 4).  

    Η διέξοδος από αυτό το πρόβλημα, δεν είναι μία πολιτική ενίσχυσης του καταναλωτικού 

κοινού, της οποίας τα αποτελέσματα, θα ήταν βραχυπρόθεσμα, αλλά μια πολιτική, η οποία να 

δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να αναπτυχθούν ανεμπόδιστα.  Η βοήθεια προς το 

καταναλωτικό κοινό, μέσω παροχών και ιδιαίτερα μέσω της αύξησης των μισθών, θα αύξανε 

την αγοραστική του δύναμη. Αυτό όμως δε θα ήταν ένα αποτέλεσμα διαρκείας, καθώς η δαπάνη 

αυτή από μέρους του κράτους θα αποτελούσε μια κατανάλωση και όχι μια επένδυση. Η μείωση 

των πραγματικών μισθών από την άλλη, αποτελεί για τις επιχειρήσεις, μείωση του κόστους 

λειτουργίας τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας, δεδομένου ότι 

με μικρότερο κόστος (μισθοί), θα έχουμε την ίδια ή και μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών. Αυτό μακροπρόθεσμα, βοηθά και τους ίδιους τους εργαζομένους, αφού 

δημιουργείται ένα υγείες περιβάλλον για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, με τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας και την αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων(Brewer, Brenton, 

2002, σελ 161).   

 21



 

1.3. Προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

    Όλα αυτά, υπονοούν, ότι η επιχείρηση και γενικότερα η προσφορά, είναι ο κινητήριος μοχλός 

ανάπτυξης μιας οικονομίας. Η περιοριστική αυτή εισοδηματική πολιτική, που σημαίνει μείωση 

του πραγματικού μισθού και των συντάξεων, ασκείται από το κράτος αρχικά προς τις δημόσιες 

υπηρεσίες και στη συνέχεια διαχέεται συνήθως και στην υπόλοιπη οικονομία, στον ιδιωτικό 

τομέα. Αυτό περιορίζει παράλληλα και τα έξοδα του κράτους, σε παροχές, αλλά και δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις για μία μακροπρόθεσμη μείωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, με 

στόχο τη μελλοντική δαπάνη σε επενδύσεις που θα αποφέρουν, όπως τα δημόσια έργα, η έρευνα 

και ανάπτυξη και άλλες τοποθετήσεις. Το πρόβλημα σχετικά με το μεγάλο ποσοστό του 

ελλείμματος αναφορικά με το ΑΕΠ (μεγαλύτερο του 3%), δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αφορά 

όλη την Ευρώπη. Από αυτό το φαινόμενο, γίνονται αντιληπτές οι υπερβολικές δαπάνες του 

Δημόσιου Τομέα των ευρωπαϊκών κρατών, δαπάνες οι οποίες, είτε είχαν ως αποτέλεσμα την 

άνοδο του πληθωρισμού (σε συνδυασμό βέβαια με τις διεθνείς συγκυρίες, όπως η αύξηση των 

τιμών του πετρελαίου), και ο μικρός όγκος εσόδων ,ο οποίος μπορεί να οφείλεται στη μειωμένη 

παραγωγικότητα στην ευρωπαϊκή επικράτεια (η οποία μειώνει τη φορολογική βάση), αλλά και 

στη μη απόδοση των οφειλόμενων φόρων και άλλων οφειλών (πράγμα που παρατηρείται 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα). 

     Σύμφωνα με τους περιοριστικούς όρους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κάθε κράτος 

μέλος της, το δημόσιο έλλειμμα που έχει η κάθε χώρα, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ 

της, ενώ το ύψος του δημοσίου χρέους, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 60% του ΑΕΠ. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι το δημόσιο χρέος, αυξάνεται από διαχρονικά ελλείμματα, καθώς η κυβέρνηση θα 

προβαίνει στην εύρεση χρημάτων για την κάλυψη αυτών. 
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    Μέσα σε όλες αυτές τις προκλήσεις του σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να 

επικεντρωθεί σε κάποιες μακροοικονομικές πολιτικές και συγκεκριμένα σε κάποια μέτρα που θα 

αποτελούν τη γενικότερη στρατηγική απασχόλησης. Έχει ήδη αναγνωριστεί στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανάγκη για αναδιοργάνωση των λειτουργιών των εθνικών αγορών 

εργασίας. Σύμφωνα με επιταγές της Ε.Ε. (Treaty of Amsterdam 1997), τα κράτη μέλη είναι 

υποχρεωμένα να καταστρώνουν ετήσια εθνικά σχέδια δράσης, στα οποία να γίνεται αναλυτική 

παρουσίαση σχετικά με τα μέτρα που πάρθηκαν για την αύξηση της απασχόλησης. Το 

ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας , έθεσε κάποιους στόχους στο να ανέβει η απασχόληση 

στο 70% μέχρι το 2010 και στο 60% η γυναικεία απασχόληση. 

   Η συμφωνημένη Στρατηγική για την Απασχόληση στην Ευρώπη, βασίζεται σε τέσσερις 

πυλώνες: 

α) Μέτρα μείωσης της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, αλλαγές στη 

φορολογία και στις παροχές και μέτρα που να προάγουν τη δια βίου εκπαίδευση και βελτιώνουν 

τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού. 

β) Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αυτό απαιτεί 

μέτρα που ενισχύουν το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων και μείωση της φορολογίας της εργασίας. 

γ) Αύξηση της προσαρμοστικότητας και ευελιξίας των επιχειρήσεων. Αυτό σχετίζεται με τη 

δημιουργία ευέλικτων συμβολαίων. 

δ) Ενίσχυση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον εργασιακό τομέα . Αυτό απαιτεί 

μείωση του χάσματος μισθών ανάμεσα στα δύο φύλα. 

     Κάθε χρόνο, υιοθετείται ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες βασίζονται στα 

τέσσερα παραπάνω σημεία. Με βάση αυτές τις γραμμές, τίθενται στόχοι και στη συνέχεια, οι 

κυβερνήσεις νομοθετούν προς αυτή την κατεύθυνση (Brewer, Brenton, 2002 σελ. 264). 
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    Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε σε μια περιγραφή της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

με αριθμούς, τόσο για παρελθόντα έτη, όσο και για το πιο πρόσφατο παρελθόν. Θα εξετάσουμε 

το ύψος της ανεργίας αλλά και άλλων σχετικών με αυτήν μεταβλητών στο σύνολό της, όπως και 

στα επιμέρους κράτη-μέλη. 
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2. ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

2.1. Ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Ο πίνακας που ακολουθεί, μας πληροφορεί σχετικά με το συνολικό ύψος της ανεργίας, τόσο 

στο σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για την ανεργία στις επιμέρους 

χώρες, στο σύνολό τους 25. Η χρονική περίοδος που εξετάζουμε, είναι από το 1998, μέχρι το 

2005.    

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

< td> 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Μ.Ο. 
Geo                  
Eu25 EU (25 
countries) 

9.4 9.1 8.6 8.4 8.8 9.0 9.1 8.7 8,8875 
Be Belgium 

9.3 8.5 6.9 6.6 7.5 8.2 8.4 8.4 7,975
Cz Czech 
Republic 

6.4 8.6 8.7 8.0 7.3 7.8 8.3 7.9 7,875
dk Denmark 

4.9 5.2 4.3 4.5 4.6 5.4 5.5 4.8 4,9
de Germany 

8.8 7.9 7.2 7.4 8.2 9.0 9.5 9.5 8,4375
ee Estonia 9.2 11.3 12.8 12.4 10.3 10.0 9.7 7.9 10,45
gr Greece 10.9 12.0 11.3 10.8 10.3 9.7 10.5 9.8 10,6625
es Spain 15.0 12.5 11.1 10.3 11.1 11.1 10.7 9.2 11,375
fr France 11.1 10.5 9.1 8.4 8.9 9.5 9.6 9.5 9,575
ie Ireland 7.5 5.7 4.3 4.0 4.5 4.7 4.5 4.3 4,9375
it Italy 11.3 10.9 10.1 9.1 8.6 8.4 8.0 7.7 9,2625
cy Cyprus : : 4.8 3.9 3.6 4.1 4.7 5.3 4,4
lv Latvia 14.3 14.0 13.7 12.9 12.2 10.5 10.4 8.9 12,1125
lt Lithuania 

13.2 13.7 16.4 16.5 13.5 12.4 11.4 8.3 13,175
lu Luxembourg 

2.7 2.4 2.3 2.1 2.8 3.7 5.1 4.5 3,2
hu Hungary 

8.4 7.0 6.4 5.7 5.8 5.9 6.1 7.2 6,6
mt Malta : : 6.7 7.6 7.5 7.6 7.3 7.3 7,3333
nl Netherlands 

3.8 3.2 2.8 2.2 2.8 3.7 4.6 4.7 3,475
at Austria 4.5 3.9 3.6 3.6 4.2 4.3 4.8 5.2 4,2625
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pl Poland 10.2 13.4 16.1 18.2 19.9 19.6 19.0 17.7 16,7625
pt Portugal 

5.1 4.5 4.0 4.0 5.0 6.3 6.7 7.6 5,4
si Slovenia 

7.4 7.3 6.7 6.2 6.3 6.7 6.3 6.5 6,675
sk Slovakia 

12.6 16.4 18.8 19.3 18.7 17.6 18.2 16.3 17,2375
fi Finland 11.4 10.2 9.8 9.1 9.1 9.0 8.8 8.4 9,475
se Sweden 

8.2 6.7 5.6 4.9 4.9 5.6 6.3 7.8 6,25
uk United 
Kingdom 

6.1 5.9 5.4 5.0 5.1 4.9 4.7 4.7 5,225

 

Πηγή: Eurostat 

    

   Από τα στοιχεία λοιπόν, συμπεραίνουμε, ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν 

σύνολο για την περίοδο 1998 μέχρι 2005, είναι 8,8875%. Ξεκίνησε από το ύψος του 9,4%, και 

ακολούθησε μία πτωτική πορεία, για να παρουσιάσει αυξητικές τάσεις τα τελευταία έτη. Από τις 

τάσεις αυτές, εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε την άμεση επίδραση του διεθνούς 

περιβάλλοντος στην οικονομία της Ευρώπης και τη δράση των οικονομικών κύκλων. 

  Οι χώρες που διακρίνονται για τις καλές τους επιδόσεις στον τομέα της ανεργίας στο σύνολο 

του χρονικού διαστήματος που αναφερόμαστε, είναι το Λουξεμβούργο (3,2%), η Ολλανδία 

(3,47%), η Κύπρος (4,4%), η Δανία (4,9%), η Αυστρία (4,26%) και η Ιρλανδία (4,93%). Όλες 

αυτές οι χώρες, παρουσίασαν μέσους όρους οχταετίας κάτω από 5%. Για το τελευταίο έτος, 

δηλαδή το 2005, διακρίθηκαν οι Δανία (4,8%), η Ιρλανδία (4,3%),  το Λουξεμβούργο (4,5%), η 

Μεγάλη Βρετανία (4,7%) και η Ολλανδία (4,7%). Παρατηρούμε, ότι από τις χώρες με χαμηλά 

ποσοστά ανεργίας, λείπουν μέλη της νότιας Ευρώπης, οι μεσογειακές δηλαδή χώρες. Αυτό έχει 

να κάνει με συγκεκριμένες συνθήκες που επικράτησαν και συνεχίζουν να επικρατούν σε αυτά τα 

κράτη-μέλη, όπως η έλλειψη ευελιξίας στην αγορά εργασίας, η έλλειψη κοινωνικής συνοχής, 
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αλλά και η μειωμένες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Ανάλογα χαμηλές επιδόσεις 

παρουσιάζουν και οι νεοεισαχθείσες χώρες του λεγόμενου πρώην ανατολικού μπλοκ. Στις χώρες 

αυτές, η απότομη μεταστροφή στην ελεύθερη οικονομία και η αναγκαιότητα της αναδιάρθρωσης 

της παραγωγικής διαδικασίας, προφανώς είχαν κάποιο αντίκτυπο στην απασχόληση. 

   Έτσι, από τις χώρες του μεσογειακού μοντέλου, διακρίνονται για την υψηλή ανεργία τους, 

τόσο για το διάστημα της οχταετίας, όσο και για το 2005, η Ισπανία με ύψος 11,375% στο μέσο 

όρο οχταετίας και η Ελλάδα που το 2005 εμφάνισε ανεργία ύψους 9,8%. Από τις νεοεισαχθείσες 

τώρα χώρες της ανατολικής Ευρώπης, άξια αναφοράς για την οχταετία, είναι τόσο η Σλοβακία 

με 17,23% , όσο και η Πολωνία με  16,76%. Είναι εμφανές δηλαδή, ότι η μικρή ανεργία, 

συναντιέται συχνότερα σε βόρειες χώρες, αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Τέλος, 

αξίζει να παρατηρήσουμε ότι πιο κοντά στο μέσο όρο ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

βρίσκονται οι μεγαλύτερες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή η Γαλλία και η Γερμανία, 

αλλά κυρίως η Γερμανία (που θεωρείται και κεντρικό σημείο αναφοράς για την Ένωση), με 

μέσο όρο ύψους της ανεργίας 8,43%. 

   Για να γίνει πιο ξεκάθαρη τέλος η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με το ύψος της 

ανεργίας, από τη σκοπιά των διαφόρων μοντέλων οικονομικής οργάνωσης και πολιτικών του 

κράτους, ομαδοποιούμε κάποιες από τις χαρακτηριστικότερες και πιο αντιπροσωπευτικές χώρες 

για το εκάστοτε μοντέλο. Παίρνοντας έτσι, τη Σουηδία και τη Δανία ως χώρες του 

σκανδιναβικού μοντέλου, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ως αντιπροσώπους του κεντροευρωπαϊκού 

μοντέλου, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία , ως  χώρες του 

μεσογειακού ή νοτιοευρωπαϊκού μοντέλου, τη Μεγάλη Βρετανία ως κύριο εκφραστή του 

αγγλοσαξονικού και τέλος της νεοεισαχθείσες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, ως ξεχωριστή 

ομάδα, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν σε αυτές, λόγο του μετασχηματισμού των 

οικονομιών τους, μετά την πτώση του σοσιαλισμού. 
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   Έτσι, βλέπουμε, ότι για τα τελευταία έτη που εξετάζουμε, ο μέσος όρος της ανεργίας των 

σκανδιναβικών χωρών, είναι 5,575%. Ο μέσος όρος των μεγαλύτερων χωρών της κεντρικής 

Ευρώπης, είναι 9,006%. Εδώ θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και άλλες χώρες όπως το 

Βέλγιο, η Ολλανδία και η Αυστρία, αλλά εξετάζουμε περισσότερο όπως αναφέραμε τις πιο 

αντιπροσωπευτικές του συγκεκριμένου μοντέλου χώρες και εξάλλου, αν λάβουμε υπόψη και το 

μικρότερο μέγεθος των υπολοίπων χωρών που παραλείφθηκαν, δεν έχουν τόσο μεγάλο βάρος  

στο τελικό αποτέλεσμα. Ο μέσος όρος των μεσογειακών χωρών, είναι 9,174%. Η ανεργία της 

Μεγάλης Βρετανίας, είναι για την οχταετία 5,225%, ενώ αξίζει να αναφέρουμε και πάλι το 

χαμηλό ύψος της ανεργίας που γνώρισε η Κύπρος υπό την επίδραση αυτού του μοντέλου (4,4%) 

ενώ το ύψος των νεοεισαχθέντων ανατολικών χωρών, είναι 11,356%. 

   Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε, ότι τη χαμηλότερη ανεργία, επιτυγχάνουν οι χώρες του 

αγγλοσαξονικού μοντέλου, μαζί με αυτές του σκανδιναβικού. Οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, 

παρουσιάζουν ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις από αυτές της νοτίου, ενώ είναι σαφής ο δρόμος 

που έχουν να διανθήσουν ακόμα οι ανατολικές χώρες στην πορεία της προσαρμογής τους. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε, ότι παρά τις ομοιότητες της ανεργίας σε διάφορα μοντέλα, 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Έτσι, δεν είναι ίδιος ο θεσμός του κοινωνικού κράτους στη 

Σκανδιναβία και στη Μ. Βρετανία, όπως και δεν είναι ίδιες οι συνθήκες κοινωνικής ασφάλησης 

και ποιότητας εργασίας στην κεντρική Ευρώπη και στη νότια. 

    Πέρα όμως από τα συνολικά ύψη της ανεργίας, σκόπιμο θα ήταν να εστιάσουμε και σε 

κάποιες πιο συγκεκριμένες μεταβλητές. 
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2.2. Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Είναι σαφές και από τη θεωρεία, ότι υπάρχει μια δεδομένη σχέση ανάμεσα στην ανεργία και 

το ύψος της απασχόλησης για μία χώρα. Το ύψος της απασχόλησης, εκφράζει το ποσοστό 

εκείνων οι οποίοι εργάζονται, προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας. Το ύψος της λοιπόν, 

περιέχει όλους τους εργαζόμενους. Αύξηση λοιπόν της απασχόλησης για δεδομένο πληθυσμό, 

μπορεί να σημαίνει μείωση της ανεργίας, μείωση των ατόμων που είναι ανενεργοί (ηλικιωμένοι, 

ανήμποροι, άεργοι), ή συνήθως και τα δύο. Δηλαδή, μπορεί να επιτευχθεί αύξηση της 

απασχόλησης και κατά συνέπεια, αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας μιας χώρας, όχι μόνο 

από τη μείωση των ανέργων, αλλά και από τη δραστηριοποίηση των ανενεργών τμημάτων της 

κοινωνίας, όπως και με την παράταση των ετών εργασίας, με την καθυστέρηση καταβολής των 

συντάξεων. 

   Στον πίνακα που ακολουθεί, παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες χώρες της Ευρώπης και το 

ποσοστό της απασχόλησής τους.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

< td> 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

geo           
eu25 EU (25 
countries) 

61.2 61.9 62.4 62.8 62.8 62.9 63.3 63.8
cz Czech 
Republic 

67.3 65.6 65.0 65.0 65.4 64.7 64.2 64.8
dk Denmark 

75.1 76.0 76.3 76.2 75.9 75.1 75.7 75.9
de Germany 

63.9 65.2 65.6 65.8 65.4 65.0 65.0 65.4
gr Greece 56.0 55.9 56.5 56.3 57.5 58.7 59.4 60.1
es Spain 51.3 53.8 56.3 57.8 58.5 59.8 61.1 63.3
fr France 60.2 60.9 62.1 62.8 63.0 63.3 63.1 63.1
hu Hungary 

53.7 55.6 56.3 56.2 56.2 57.0 56.8 56.9
nl Netherlands 

70.2 71.7 72.9 74.1 74.4 73.6 73.1 73.2
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se Sweden 

70.3 71.7 73.0 74.0 73.6 72.9 72.1 72.3
uk United 
Kingdom 

70.5 71.0 71.2 71.4 71.3 71.5 71.6 71.7

Πηγή: Eurostat 

     Υπολογίζοντας τους μέσους όρους της οχταετίας για τις παραπάνω χώρες, βλέπουμε ότι το 

μεγαλύτερο ύψος της απασχόλησης, το εμφανίζουν η Δανία, η Ολλανδία και η Μ. Βρετανία με 

75,77%, 72,9% και 71,27% αντίστοιχα. Αυτές είναι και χώρες που όπως είδαμε, διακρίνονται 

και για τη χαμηλή τους ανεργία. Παρόλα αυτά, πρόκειται για διαφορετικά μοντέλα 

(σκανδιναβικό, αγγλοσαξονικό,κεντροευρωπαϊκό). Χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της 

απασχόλησης από την άλλη, εμφανίζουν η Ουγγαρία, η Ισπανία και η Ελλάδα με τιμές 56,08%, 

57,73% και 57,55% αντίστοιχα. Η Ισπανία και η Ελλάδα, όντως έχουν και υψηλά επίπεδα 

ανεργίας για αυτά τα έτη. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για την Ουγγαρία, η οποία παρά το ότι 

είναι ανατολική χώρα και έχει χαμηλά απασχόληση, η ανεργία της είναι αξιόλογα χαμηλή 

(6,6%). 

   Ανεξαρτήτως του ποιο μοντέλο εξετάζουμε λοιπόν, δε θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποιο 

συμπέρασμα για την ανεργία, αν δούμε μόνο την απασχόληση μιας χώρας και σε αυτό 

συνηγορεί το παράδειγμα της Ουγγαρίας, αλλά και της Σουηδίας, η οποία παρά τις 

ικανοποιητικές της επιδόσεις στην απασχόληση (72,48%), οι επιδόσεις της στην ανεργία, μπορεί 

να είναι αξιοθαύμαστες, αλλά απέχουν πολύ από αυτές της Δανίας (6,25% και 4,9% αντίστοιχα). 

Η απασχόληση δηλαδή, είναι ένα μέτρο προς την κατεύθυνση της χαμηλής ανεργίας, αλλά 

υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που οδηγούν σε χαμηλή ανεργία. 

   Εδώ αξίζει να κάνουμε και μια άλλη επισήμανση. Πρόκειται για τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι 

οποίες χώρες της κεντρικής Ευρώπης και εμφανίζουν απασχόληση 65,16% και 62,31% 

αντίστοιχα. Ενώ η ανεργία τους, ιδιαίτερα των τελευταίων ετών, εμφανίζει αρκετές ομοιότητες 

ως προς το ύψος με της χώρες της νότιας Ευρώπης, παρόλα αυτά, η απασχόληση εμφανίζεται 
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αρκετά πιο αυξημένη, συγκρίνοντας με τη Ελλάδα και την Ισπανία. Η πιο χαρακτηριστική 

πάντως χώρα, που το θέμα της μείωσης της ανεργίας, συνδέθηκε περισσότερο από μια 

θεαματική αύξηση της απασχόλησης, είναι, όπως θα δούμε και παρακάτω, η Ολλανδία. 

   Στη συνέχεια, αφού αναφερθήκαμε στο ύψος της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και 

στην απασχόληση, θα εξετάσουμε και κάποιες άλλες σημαντικές παραμέτρους, οι οποίες 

σχετίζονται άμεσα με το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά και με την καταπολέμησή του. 

Παρακάτω, ακολουθεί μία εξέταση του ύψους της απασχόλησης στις διάφορες χώρες για τα 

τελευταία έτη. Το ύψος της γυναικείας απασχόλησης, είναι μεγάλης σημασίας, αν 

αναλογιστούμε τη θέση της γυναίκας στις κοινωνίες, τη θέση της στην οικογένεια και το γεγονός 

ότι η συμβολή της στην παραγωγική δραστηριότητα, ήταν ελλιπής. Είναι λοιπόν αναγκαίο να 

εξεταστεί, πώς πιθανώς επηρεάζεται, τόσο το ύψος της ανεργίας, αλλά και αυτό της 

απασχόλησης, μέσα από την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης μέσω της αλλαγής του ρόλου 

της που συντελείται σε κάποιες χώρες και έχει ήδη συντελεστεί σε κάποιες άλλες. 

2.3. Γυναικεία απασχόληση-ανεργία 

   Ο πίνακας που ακολουθεί, μας δίνει το ύψος της γυναικείας απασχόλησης, τόσο για το σύνολο 

της Ε.Ε, όσο και για τα επιμέρους κράτη-μέλη. Και σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε στην 

οχταετία 1998 μέχρι 2005. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

< td> 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Μ.Ο. 
geo                  
eu25 EU (25 
countries) 

51.8 52.9 53.6 54.3 54.7 55.0 55.7 56.3 54,28
be Belgium 

47.6 50.4 51.5 51.0 51.4 51.8 52.6 53.8 51,26
cz Czech 
Republic 

58.7 57.4 56.9 56.9 57.0 56.3 56.0 56.3 56,93
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dk Denmark 

70.2 71.1 71.6 72.0 71.7 70.5 71.6 71.9 71,32
de Germany 

55.8 57.4 58.1 58.7 58.9 58.9 59.2 59.6 58,32
ee Estonia 60.3 57.8 56.9 57.4 57.9 59.0 60.0 62.1 58,92
gr Greece 40.5 41.0 41.7 41.5 42.9 44.3 45.2 46.1 42,9
es Spain 35.8 38.5 41.3 43.1 44.4 46.3 48.3 51.2 43,61
fr France 53.1 54.0 55.2 56.0 56.7 57.3 57.4 57.6 55,91
ie Ireland 49.0 52.0 53.9 54.9 55.4 55.7 56.5 58.3 54,46
it Italy 37.3 38.3 39.6 41.1 42.0 42.7 45.2 45.3 41,43
cy Cyprus : : 53.5 57.2 59.1 60.4 58.7 58.4 48,96
lv Latvia 55.1 53.9 53.8 55.7 56.8 57.9 58.5 59.3 56,37
lt Lithuania 

58.6 59.4 57.7 56.2 57.2 58.4 57.8 59.4 58,08
lu Luxembourg 

46.2 48.6 50.1 50.9 51.6 50.9 51.9 53.7 50,48
hu Hungary 

47.2 49.0 49.7 49.8 49.8 50.9 50.7 51.0 49,76
mt Malta : : 33.1 32.1 33.9 33.6 32.7 33.7 33,183
nl Netherlands 

60.1 62.3 63.5 65.2 66.2 66.0 65.8 66.4 64,43
at Austria 58.8 59.6 59.6 60.7 61.3 61.6 60.7 62.0 60,53
pl Poland 51.7 51.2 48.9 47.7 46.2 46.0 46.2 46.8 48,08
pt Portugal 

58.2 59.4 60.5 61.3 61.4 61.4 61.7 61.7 60,07
si Slovenia 

58.6 57.7 58.4 58.8 58.6 57.6 60.5 61.3 58,93
sk Slovakia 

53.5 52.1 51.5 51.8 51.4 52.2 50.9 50.9 51,78
fi Finland 61.2 63.4 64.2 65.4 66.2 65.7 65.6 66.5 64,81
se Sweden 

67.9 69.4 70.9 72.3 72.2 71.5 70.5 70.2 70,61
uk United 
Kingdom 

63.6 64.2 64.7 65.0 65.2 65.3 65.6 65.9 64,93

 

Πηγή: Eurostat  

   Στον πίνακα παραπάνω βλέπουμε, ότι από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγαλύτερα 

μέσα ύψη γυναικείας απασχόλησης για τη οχταετία 1998 μέχρι 2005, είχαν οι χώρες Δανία, 

Σουηδία, Μ. Βρετανία, Φινλανδία και Ολλανδία, με 73,32%, 70,61%, 64,93%, 64,81% και 

64,43% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, άξιες αναφοράς χώρες για τη χαμηλή τους γυναικεία 

απασχόληση, είναι οι Μάλτα, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και η Κύπρος με 33,183%, 41,43%, 
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42,9%, 43,61% και 48,96 αντίστοιχα. Βλέπουμε με βάση αυτά τα στοιχεία λοιπόν, ότι καλύτερες 

επιδόσεις, εμφανίζουν οι σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες εξάλλου 

εμφανίζουν και σχετικά χαμηλή ανεργία και υψηλή απασχόληση. Οι μεσογειακές κατά βάση 

χώρες, είναι αυτές που η επίδοσή τους είναι χαμηλή, όπως εξάλλου και στην απασχόληση και 

την ανεργία.  

   Τα παραπάνω στοιχεία, μας πληροφορούν, ότι οι περισσότερες χώρες με χαμηλή ανεργία, 

έχουν καταφέρει δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι να δραστηριοποιήσουν τις γυναίκες να εισέλθουν 

στην παραγωγική διαδικασία, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία ως σύνολο. Το δεύτερο 

και πιο σημαντικό ίσως, είναι ότι η κίνηση των γυναικών να στραφούν σε απασχόληση εκτός 

οικίας είχε το αποτέλεσμα να απορροφηθούν κατά ένα μεγάλο βαθμό από την παραγωγική 

διαδικασία. Αύξηση της προσφοράς για εργασία από τις γυναίκες, υπό κάποιες χειρότερες 

προϋποθέσεις, θα μπορούσε να σημαίνει αύξηση της ανεργίας, αν η ζήτηση εργασίας δε 

μπορούσε να τις απορροφήσει.  

  Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι, ότι η απασχόληση των γυναικών, είναι βασικό συστατικό 

της συνολικής απασχόλησης και συνεπώς, υψηλή γυναικεία απασχόληση, σημαίνει και υψηλή 

συνολική απασχόληση για μια χώρα και αυτή είναι όπως προείδαμε, μία ένδειξη χαμηλής 

ανεργίας για μια χώρα. 

   Όλα τα παραπάνω στοιχεία, θα μπορούσαν να μας κάνουν να υποθέσουμε, ότι από τη στιγμή 

που σε κάποιες χώρες, έχει επιτευχθεί υψηλή γυναικεία απασχόληση, αυτό θα είχε ως αντίκτυπο 

και αυξημένη ανεργία στις γυναίκες. Ότι δηλαδή, καθώς οι γυναίκες που απείχαν από την 

παραγωγική διαδικασία (και δε θεωρούνταν άνεργες), επιχειρούσαν να εισέλθουν και πολλές το 

κατάφερναν, παρόλα αυτά θα υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που θα περνούσαν στην 

ανεργία, μέσα από αυτή την αποτυχημένη προσπάθεια. Όπως θα δούμε όμως με τον παρακάτω 

πίνακα, κάτι τέτοιο, δε φαίνεται να ισχύει πάντα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

< td> 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

geo           
eu25 EU (25 
countries) 

11.2 10.8 10.2 9.8 10.0 10.2 10.3 9.8
be Belgium 

11.6 10.3 8.5 7.5 8.6 8.9 9.5 9.5
cz Czech 
Republic 

8.1 10.3 10.3 9.7 9.0 9.9 9.9 9.8
dk Denmark 

6.0 5.8 4.8 5.0 5.0 6.1 6.0 5.3
de Germany 

11.1 9.9 8.7 8.9 9.4 10.1 10.5 10.3
ee Estonia 8.3 10.1 11.8 12.2 9.7 9.9 8.9 7.1
gr Greece 16.7 18.1 17.2 16.2 15.6 15.0 16.2 15.3
es Spain 21.1 18.0 16.0 14.8 15.7 15.3 14.5 12.2
fr France 12.9 12.2 10.9 10.0 10.0 10.5 10.5 10.5
ie Ireland 7.3 5.6 4.2 3.8 4.1 4.3 4.1 4.0
it Italy 15.4 14.8 13.6 12.2 11.5 11.3 10.5 10.1
cy Cyprus : : 7.1 5.5 4.4 4.7 6.0 6.5
lv Latvia 13.6 13.6 12.9 11.5 11.0 10.4 10.2 8.7
lt Lithuania 

11.7 12.3 14.1 14.3 12.8 12.2 11.8 8.3
lu Luxembourg 

4.0 3.3 3.1 2.7 3.8 4.7 7.0 5.9
hu Hungary 

7.8 6.3 5.6 5.0 5.4 5.6 6.1 7.4
mt Malta : : 7.4 9.3 9.2 9.1 8.8 8.8
nl Netherlands 

5.0 4.4 3.6 2.8 3.1 3.9 4.8 5.1
at Austria 5.4 4.7 4.3 4.2 4.4 4.7 5.3 5.5
pl Poland 12.2 15.3 18.1 19.8 20.9 20.4 19.9 19.1
pt Portugal 

6.3 5.2 4.9 5.0 6.0 7.2 7.6 8.6
si Slovenia 

7.5 7.6 7.1 6.8 6.8 7.1 6.8 7.0
sk Slovakia 

13.1 16.4 18.6 18.7 18.7 17.7 19.2 17.2
fi Finland 12.0 10.7 10.6 9.7 9.1 8.9 8.9 8.6
se Sweden 

8.0 6.8 5.3 4.5 4.6 5.2 6.1 7.7
uk United 
Kingdom 

5.3 5.1 4.8 4.4 4.5 4.3 4.2 4.3

Πηγή: Eurostat 
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   Από τον πίνακα, βλέπουμε ότι τη χαμηλότερη μέση ανεργία για την οχταετία στις γυναίκες, 

την εμφανίζουν, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Αυστρία, με 4,08%, 4,31%, 4,675%, 4,612% και 4,81% αντίστοιχα. Υψηλότερη ανεργία, 

εμφανίζουν οι χώρες Ισπανία 20,83%, Πολωνία 18,21%, Ελλάδα 16,28%, Ιταλία 12,425%, 

Λιθουανία 12,187%. 

   Βλέπουμε λοιπόν, ότι υψηλή απασχόληση στις γυναίκες, δε σημαίνει πάντοτε και χαμηλή 

ανεργία στις γυναίκες. Οι σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία και Δανία, ενώ διακρίνονται για την 

υψηλή τους απασχόληση, τόσο τη συνολική, όσο και τη γυναικεία, επιτυγχάνουν μεν χαμηλή 

ανεργία στις γυναίκες, αλλά δεν έχουν τα αποτελέσματα που βλέπουμε στη Μ. Βρετανία 

(αγγλοσαξονικό μοντέλο) και σε κάποιες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως η Αυστρία, το 

Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. Προς την αντίθετη κατεύθυνση ο ισχυρισμός αυτός, ίσως θα 

ήταν πιο αξιόπιστος, ότι δηλαδή, χαμηλά απασχόληση στις γυναίκες, σχετίζεται με υψηλή 

ανεργία, στις μεσογειακές χώρες, όπως είναι η Ισπανία, Η Ελλάδα και η Ιταλία. 

   Μία επισήμανση που θα έπρεπε να γίνει σε αυτό το σημείο, είναι ότι όπως θα δούμε και στον 

πίνακα παρακάτω, η μη συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, δε φαίνεται να 

σχετίζεται και τόσο με τη διαφορά μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

< td> 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Μ.Ο. 
geo                
eu25 EU (25 
countries) 

17 16 16 16 16 15 15 15,85 
cz Czech 
Republic 

25 22 22 20 19 19 19 20,85 
dk Denmark 

12 14 15 15 18 18 17 15,57 
de Germany 

22 19 21 21 22 23 23 21,57 
gr Greece 12 13 15 18 17 11 10 13,71 
es Spain 16 14 15 17 21 18 15 16,57 
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it Italy 7 8 6 6 : : 7 8,5 
lt Lithuania 

22 16 16 16 16 17 16 17 
Lu Luxembourg 

18 17 15 16 17 15 14 16 
nl Netherlands 

21 21 21 19 19 18 19 19,71 
at Austria 21 21 20 20 : 17 18 19,5 
pt Portugal 

6 5 8 10 8 9 5 7,28 
Si Slovenia 

11 14 12 11 9 : : 11,4 
se Sweden 

18 17 18 18 17 16 17 17,28 
uk United 
Kingdom 

24 22 21 21 23 22 22 22,14 

 

Πηγή: Eurostat 

   Ο παραπάνω πίνακας, μας πληροφορεί για τη διαφορά στα ωρομίσθια μεταξύ των ανδρών και 

των γυναικών σε 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νούμερα, δηλώνουν την ποσοστιαία 

διαφορά των μισθών μεταξύ των δύο φύλων, σε σχέση με τις αμοιβές των ανδρών. 

   Μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των αμοιβών των γυναικών και των ανδρών, εμφανίζεται για το 

μέσο όρο της περιόδου 1998 μέχρι 2004, στη Μεγάλη Βρετανία με 22,14%, ενώ ακολουθεί η 

Γερμανία με 21,57% και η Τσεχία με 20,85%. Η μικρότερες διαφορές στις αμοιβές των δύο 

φύλων, εμφανίζονται στην Πορτογαλία με 7,28%, την Ιταλία με 8,5% και στην Σλοβενία με 

11,4%. 

   Βλέπουμε λοιπόν, ότι σε κάποιες χώρες, αν και έχουν υψηλή γυναικεία απασχόληση και 

χαμηλή ανεργία στις γυναίκες, αυτό δε συνεπάγεται αυτόματα και μικρή διαφορά μισθών στους 

άνδρες και τις γυναίκες. Τέτοιες χώρες, είναι Η Μ. Βρετανία, η Σουηδία με 17,28% διαφορά 

μισθών, η Ολλανδία με 19,71% και η Αυστρία με 19,5%, οι οποίες όμως διατηρούν την 

απασχόληση και την ανεργία στις γυναίκες σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
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   Αντίθετα, οι μεσογειακές χώρες, με παραδοσιακά υψηλή ανεργία και μειωμένη απασχόληση, 

ακόμα και στον τομέα των γυναικών, βλέπουμε ότι εμφανίζουν μικρότερες διαφορές στους 

μισθούς. Αν οι διαφορές στους μισθούς, σχετίζονταν μόνο με την ανεργία των γυναικών, τότε 

εύκολα θα μπορούσαμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι, οι μικρότερες διαφορές, ωθούν 

περισσότερες γυναίκες στην αναζήτηση εργασίας, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη ανεργία από τη δραστηριοποίηση αυτή. Όπως είδαμε όμως, οι μεγάλες διαφορές 

εισοδημάτων σε κάποιες χώρες, δεν εμπόδισαν την γυναικεία απασχόληση να παραμείνει σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. 

   Παρακάτω, θα συνεχίσουμε με την εξέταση της διανομής του εισοδήματος στις 25 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως θα δούμε, οι ανομοιομορφίες των εισοδημάτων, ίσως να μη παίζουν 

τόσο καθοριστικό παράγοντα για το ύψος της ανεργίας άμεσα, αλλά μας δίνουν στοιχεία για τις 

πολιτικές που ακολουθεί μία χώρα στην αντιμετώπιση προβλημάτων οικονομικής φύσεως, στα 

οποία εμπεριέχεται και η ανεργία. 

 

2.4. Ανισότητες εισοδημάτων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

< td> 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 M.O. 
geo                
be Belgium 

4.0 4.2 4.3 4.0 : 4.0 4.0 4,75
cz Czech 
Republic 

: : : 3.4 : 3.4 : 3,4
dk Denmark 

: 3.0 : 3.0 : 3.6 3.4 3,25
de Germany 

3.6 3.6 3.5 3.6 4.4 4.3 4.4 3,91
ee Estonia : : 6.3 6.1 6.1 5.9 : 6,1
gr Greece 6.5 6.2 5.8 5.7 : 6.6 6.0 6,13
es Spain 5.9 5.7 5.4 5.5 5.1 5.1 5.1 5,4
fr France 4.2 4.4 4.2 3.9 3.9 3.8 4.2 4,08
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ie Ireland 5.2 4.9 4.7 4.5 : 5.1 5.0 4,9
it Italy 5.1 4.9 4.8 4.8 : : 5.6 5,04
cy Cyprus : : : : : 4.1 : 4,1
lv Latvia : : 5.5 : 5.5 6.1 : 5,7
lt Lithuania 

: : 5.0 4.9 4.7 4.5 : 4,77
lu Luxembourg 

3.7 3.9 3.7 3.8 : 4.0 3.7 3,8
hu Hungary 

: : 3.3 3.1 3.0 3.3 : 3,175
mt Malta : : 4.6 : : : : 4,6
nl Netherlands 

3.6 3.7 4.1 4.0 4.0 4.0 : 3,9
at Austria 3.5 3.7 3.4 3.5 : 4.0 3.8 3,65
pl Poland : : 4.7 4.7 4.8 5.0 : 4,8
pt Portugal 

6.8 6.4 6.4 6.5 7.3 7.4 7.2 6,85
si Slovenia 

: : 3.2 3.1 3.1 3.1 : 3,125
sk Slovakia 

: : : : : 5.4 5.8 5,6
fi Finland 3.1 3.4 3.3 3.7 3.7 3.6 3.5 3,47
se Sweden 

: 3.1 : 3.4 3.3 : 3.3 3,275
uk United 
Kingdom 

5.2 5.2 5.2 5.4 5.5 5.3 : 5,3

Πηγή: Eurostat 

   Στον παραπάνω πίνακα, βλέπουμε το μέγεθος της ανισότητας στα εισοδήματα στα κράτη-

μέλη, μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων τμημάτων της κοινωνίας. Τα νούμερα, 

δηλώνουν το πηλίκο του συνολικού εισοδήματος που απολαμβάνει το πλουσιότερο 20% του 

πληθυσμού προς το συνολικό εισόδημα που εισπράττει το φτωχότερο 20%. 

   Έτσι, μεγαλύτερες ανισότητες στη κατανομή του εισοδήματος, εμφανίζουν οι Πορτογαλία, 

Ελλάδα, Εσθονία, η Σλοβακία, η Ισπανία και η Μ. Βρετανία με 6,85, 6,13, 6,1, 5,6, 5,4 και 5,3 

αντίστοιχα. Αντίθετα, χώρες όπως η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Δανία, η Σουηδία, η Τσεχία και η 

Φινλανδία, παρουσιάζουν ομαλότερη κατανομή των εισοδημάτων που προκύπτουν με τιμές που 

κυμαίνονται από 3,125 μέχρι 3,47. Από τα προηγούμενα στοιχεία, γίνεται εμφανής η τακτική 

των κυβερνήσεων των σκανδιναβικών χωρών να ρίχνουν μεγαλύτερο βάρος σε θέματα 
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κοινωνικής δικαιοσύνης. Ανάλογα καλές επιδόσεις ως προς αυτό, έχουν και οι χώρες της 

ανατολικής Ευρώπης, ίσως βέβαια εξαιτίας άλλων συνθηκών, της αναδιάρθρωσης των 

οικονομιών τους κ.α. και όχι εξαιτίας κάποιας αποτελεσματικής πολιτικής π.χ. αναδιανομής των 

εισοδημάτων όπως στη βόρεια Ευρώπη.. Από την άλλη, μεγάλες ανισότητες εμφανίζονται στις 

μεσογειακές χώρες και αυτό μπορεί να οφείλεται στη διάρθρωση των οικονομιών τους 

(αγροτικός τομέας, τουριστικός). Στη Μ. Βρετανία, αν και με καλές επιδόσεις στην ανεργία, 

στην απασχόληση και σε άλλους τομείς της οικονομίας, γίνεται εμφανής η εφαρμογή του 

αγγλοσαξονικού μοντέλου, το οποίο προϋποθέτει μεγαλύτερη ελευθερία στην αγορά και έχει ως 

αποτέλεσμα τις σχετικά μεγάλες ανισότητες. 

2.5. Παραγωγικότητα-ανταγωνιστικότητα 

    Κεντρικό και καθοριστικό στοιχείο για τη βελτίωση των ενδιαφερόμενων μεταβλητών που 

αφορούν την ευρωστία μιας οικονομίας και κατά συνέπεια τις προοπτικές της αναφορικά με την 

ανεργία, είναι η ανταγωνιστικότητα (η οποία αντανακλάται τόσο μέσω της ποιότητας των 

προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και μέσω του κόστους παραγωγής και των μισθών σε σχέση με 

την απόδοσή τους, αλλά και από την αλληλεπίδρασή της οικονομίας με το εξωτερικό 

περιβάλλον). Ο σκεπτικισμός, σχετικά με την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής, που 

να προάγει την απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη, λαμβάνει υπόψη του και 

το μέγεθος αυτό. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει γύρω από τη συμπίεση του κόστους εργασίας 

για τις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να διατηρήσουν τις θέσεις 

εργασίας που προσφέρουν, ή και να τις αυξήσουν. 

 Μαθηματικά, η σχέση αυτή, φαίνεται από τον τύπο: 

 W/Y = W/L / Y/L 

W είναι η αμοιβή του συντελεστή εργασία, δηλαδή ο μισθός των εργαζομένων. 
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Υ είναι το παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία που εξάγεται από το συνδυασμό των παραγωγικών 

συντελεστών εργασία και κεφάλαιο.  

L είναι η εργατοώρα, δηλαδή μία ώρα εργασίας από έναν εργαζόμενο. 

W/Y είναι η ανταγωνιστικότητα, ενώ Y/L είναι η παραγωγικότητα 

   Συνεπώς, η ανταγωνιστικότητα, είναι ανάλογη και της παραγωγικότητας. Μια ματιά στον 

πίνακα που ακολουθεί, μας δίνει μια εικόνα για το ύψος της παραγωγικότητας κάποιων 

οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

< td> 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

geo               
cz Czech 
Republic 

43.1 44.1 43.9 46.7 47.3 48.2 50.0 
dk Denmark 

101.7 103.5 103.3 102.3 99.6 100.5 102.7 
de Germany 

107.0 106.7 105.5 105.4 105.2 105.9 105.9 
gr Greece 62.0 61.8 64.0 65.2 68.4 70.8 71.1 
es Spain 88.7 90.0 86.2 86.3 87.0 87.9 87.9 
fr France 116.7 115.9 117.4 118.6 119.0 119.4 117.9 
ie Ireland 107.2 109.0 110.2 112.7 116.4 117.8 119.8 
it Italy 100.2 99.4 99.1 97.2 94.8 92.9 92.1 
lv Latvia 27.0 28.3 30.1 31.1 31.7 32.2 34.3 
lt Lithuania 

33.0 33.8 34.1 37.2 37.6 39.8 41.7 
lu Luxembourg 

136.8 149.9 148.6 139.6 140.6 148.9 154.0 
nl Netherlands 

111.2 111.0 114.1 115.0 114.1 114.2 116.7 
at Austria 95.2 97.7 98.7 96.6 94.8 95.4 97.8 
pt Portugal 

62.6 63.8 65.1 64.4 63.8 59.5 59.2 
sk Slovakia 

43.1 43.9 46.0 47.5 51.3 52.5 52.9 
se Sweden 

97.7 99.5 100.4 97.9 97.5 100.7 102.2 
uk United 
Kingdom 

91.4 91.9 93.0 94.2 96.8 96.5 96.8 
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Πηγή: Eurostat 

   Στον πίνακα που προηγήθηκε, βλέπουμε την παραγωγικότητα της εργασίας ανά εργάσιμη ώρα, 

προς το Α.Ε.Π. της κάθε χώρας. Παρατηρούμε, ότι καλύτερες επιδόσεις, έχουν χώρες της 

κεντρικής Ευρώπης, όπως το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία και. 

ακολουθούν οι σκανδιναβικές χώρες Δανία και Σουηδία. Χώρες όπως η Ελλάδα και το σύνολο 

σχεδόν της ανατολικής Ευρώπης, βλέπουμε ότι εμφανίζουν σημαντικό πρόβλημα στον τομέα 

της παραγωγικότητας.  

   Ένα συμπέρασμα που θα μπορούσαμε να εξάγουμε, είναι ότι, η παραγωγικότητα, αποτελεί 

βασικό παράγοντα για το ύψος της ανεργίας σε μια χώρα, καθώς, αν συγκρίνουμε και με 

προηγούμενους πίνακες, όπου υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία, βλέπουμε ότι χώρες με καλές 

επιδόσεις στην ανεργία, έχουν και αυξημένη παραγωγικότητα. Αυτό παρόλα αυτά, δεν είναι 

τόσο απόλυτο, καθώς, οι σκανδιναβικές χώρες, αν και εμφανίζουν τη χαμηλότερη ανεργία, 

εντούτοις, η παραγωγικότητά τους εμφανίζεται χαμηλότερα από χώρες της κεντρικής Ευρώπης, 

όπως το Λουξεμβούργο και η Γερμανία. Επίσης ,αν δούμε την Τσεχία, διαπιστώνουμε ότι η 

παραγωγικότητά της, είναι μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ανατολικές χώρες, όπως ανάλογα και 

η ανεργία της είναι η χαμηλότερη. Εντούτοις όμως, η Τσεχία, με μια ανεργία που μπορεί να 

συγκριθεί στο ύψος της με αυτήν της Γερμανίας, δεν απολαμβάνει παραγωγικότητα ανάλογου 

ύψους με της Γερμανίας, που σημαίνει ότι χαμηλή παραγωγικότητα μπορεί να είναι αιτία 

χαμηλής ανεργίας για κάποιες χώρες, αλλά κάποιες άλλες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, 

προφανώς έχουν άλλες βασικές αιτίες για το ύψος της ανεργίας τους.   

    Τελειώνοντας, μπορούμε να πούμε, ότι η παραγωγικότητα, είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

για μειωμένη ανεργία μακροπρόθεσμα. Η κάθε χώρα και η κάθε περιοχή, έχουν τις δικές τους 

ιδιαιτερότητες που συμβάλλουν σε ένα δεδομένο ύψος ανεργίας. Παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε 
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να πούμε ότι στη νότια ,καθώς και την ανατολική Ευρώπη, προσπάθειες για τη βελτίωσή της, θα 

έδιναν σημαντική ώθηση στην απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας. 

2.6. Διά βίου εκπαίδευση 

   Τελειώνοντας με την ανάλυση των κρατών-μελών σχετικά με την ανεργία και άλλες 

σημαντικές παραμέτρους που την αφορούν, αναγκαίο ίσως είναι να κάνουμε και μια αναφορά 

στη διά βίου εκπαίδευση. Είναι ευρέως γνωστό, ότι τόσο η ανεργία, όσο γενικότερα και η 

απασχόληση στις οικονομίες, ενισχύεται από την ευελιξία στον τομέα της εργασίας. Αυτό 

σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες που εμφανίζονται 

κάθε φορά, ανάλογα με τις εξελίξεις στον τομέα των επιχειρήσεων, την πρόοδο της τεχνολογίας, 

την ανάπτυξη νέων συστημάτων παραγωγής και την αλλαγή νοοτροπίας. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, βασικής σημασίας, είναι ο βαθμός που οι εργαζόμενοι, ή οι εν δυνάμει 

εργαζόμενοι, προβαίνουν σε κινήσεις, ώστε να ανταπεξέλθουν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον.  Η επανεκπαίδευση και η εκμάθηση των αλλαγών που γίνονται, είναι κρίσιμοι 

παράγοντες για το βαθμό ευελιξίας των εργαζομένων και επηρεάζουν, όχι μόνο την 

παραγωγικότητά τους, αλλά και το χρονικό περιθώριο που τα άτομα θα περάσουν από την 

κατάσταση ανεργίας και πάλι στην παραγωγική διαδικασία. 

   Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζουμε ενδεικτικά τα επίπεδα εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

< td> 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

geo                 
cz Czech 
Republic 

: : : : 5.9 5.4 6.3 5.9 
dk Denmark 

19.8 19.8 20.8 17.8 18.4 25.7 27.6 27.6 
de Germany 

5.3 5.5 5.2 5.2 5.8 6.0 7.4 : 
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ee Estonia 6.3 6.5 6.0 5.2 5.2 6.2 6.7 5.9 
gr Greece 1.0 1.3 1.1 1.4 1.2 2.7 2.0 1.8 
es Spain 4.2 5.0 5.0 4.8 4.9 5.8 5.1 12.1 
fr France 2.7 2.6 2.8 2.7 2.7 7.4 7.8 7.6 
ie Ireland : : : : 7.6 9.6 7.2 8.0 
it Italy 4.8 5.5 5.5 5.1 4.6 4.7 6.8 6.2 
lt Lithuania 

: 3.9 2.8 3.6 3.3 4.5 6.5 6.3 
nl Netherlands 

12.9 13.6 15.6 16.3 16.4 17.4 17.3 16.6 
pt Portugal 

3.1 3.4 3.4 3.4 2.9 3.7 4.8 4.6 
si Slovenia 

: : : 7.6 9.1 15.1 17.9 17.8 
sk Slovakia 

: : : : 9.0 4.8 4.6 5.0 
se Sweden 

: 25.8 21.6 17.5 18.4 34.8 33.3 34.7 
uk United 
Kingdom 

: 19.2 21.0 21.7 22.3 21.2 29.1 29.1 

Πηγή: Eurostat  

   Τα στοιχεία μας δείχνουν τη συμμετοχή ενηλίκων (από 25 ως 64 ετών) σε προγράμματα 

εκπαίδευσης σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων πριν την έρευνα για τη συλλογή των στοιχείων. 

    Από τον πίνακα αυτό, παρατηρούμε, ότι η διά βίου εκπαίδευση, είναι πιο δημοφιλής στις 

σκανδιναβικές χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 

πρόκειται για χώρες με καλές επιδόσεις στην ανεργία και την απασχόληση. Μικρή συμμετοχή σε 

τέτοιου είδους προγράμματα, φαίνεται να έχουν οι μεσογειακές χώρες, καθώς και οι χώρες του 

πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Άξιο αναφοράς εδώ, είναι το γεγονός, ότι στην Ελλάδα, ο 

θεσμός αυτός, είναι σχεδόν ανύπαρκτος και επιτακτική είναι η ανάγκη δραστηριοποίησης των 

υπευθύνων προς την κατεύθυνση αυτή. Έχοντας η Ελλάδα στον τομέα αυτό, τη χαμηλότερη τιμή 

από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφαίνονται οι προοπτικές της αναφορικά με την 

επίδοσή της στην ανεργία και την απασχόληση, αν αναλογιστούμε το ανεκμετάλλευτο πεδίο που 

έχει ακόμα να καλύψει. 
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3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

   Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δρα κάτω από 

συνθήκες λιγότερο ή περισσότερο ελεύθερης οικονομίας. Αυτό βέβαια, δεν εμποδίζει τη 

διάκριση των κρατών-μελών της σε διάφορες κατηγορίες, ή μοντέλα. Η διάκριση των διαφόρων 

αυτών μοντέλων, γίνεται με κάποια κριτήρια, όπως οι κοινωνικές δαπάνες των κρατών, η 

νομοθεσία που αφορά τις εργασιακές σχέσεις, η φορολογία τόσο των εργαζομένων, όσο και των 

επιχειρήσεων, η προστασία των εργαζομένων, των ανέργων και των ασθενέστερων γενικά 

κοινωνικών τμημάτων και η παρέμβαση του κράτους στην οικονομία γενικότερα. Στη διάκριση 

αυτή, συνηγορούν και οι διαφορές που διαπιστώθηκαν από την εξέταση των παραπάνω πινάκων, 

όπου βλέπουμε σε κάποιο βαθμό κάποια κοινά χαρακτηριστικά στις χώρες των διαφόρων αυτών 

μοντέλων. 

   Βέβαια, θα ήταν άτοπο να λέγαμε, ότι οι χώρες που θεωρείται ότι ανήκουν στο ίδιο μοντέλο, 

έχουν πανομοιότυπες οικονομίες και ότι δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές στα διάφορα 

εξεταζόμενα στοιχεία ,όπως η ανεργία. Η κάθε χώρα, έχει το δικό της ιστορικό που σχετίζεται με 

τις επιδόσεις της οικονομίας της, της δικές της ιδιαίτερες συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Παρόλα 

αυτά, η ομαδοποίηση αυτή, μας δίνει μια ένδειξη, ότι οι διαφορές αυτές στις επιδόσεις, δεν είναι 

μόνο εξαιτίας αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε χώρας, αλλά και αποτέλεσμα 

ενός συγκεκριμένου τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων, ενός τρόπου ικανού να 

υιοθετηθεί και από άλλες χώρες. 

3.1. Κεντροευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης  

   Είναι μια περιοχή με παράδοση, από την εποχή του Μπίσμαρκ τον 19ο αιώνα, στην κοινωνική 

ασφάλεια, αλλά παρόλα αυτά δεν ανήκει ξεκάθαρα στο Σκανδιναβικό μοντέλο. Στο περιβάλλον, 

εντάσσονται η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Αυστρία. Τα κοινωνικά 

δικαιώματα, προστατεύονται περισσότερο μέσω των εισφορών των ατόμων προς τα κοινωνικά 
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ταμεία, καθώς και των εργοδοτών. Τέτοια συστήματα προστασίας, επικεντρώνουν περισσότερο 

σε εργαζόμενους με μακρόχρονη πορεία σε σταθερές δουλειές. Οι νέοι και γενικότερα οι 

εργαζόμενοι σε εποχιακές και part time δουλειές, δεν απολαμβάνουν καμία συνήθως κοινωνική 

παροχή ,αφού δεν έχουν συμπληρώσει επαρκείς εισφορές προς τα ανάλογα ταμεία. Οι γυναίκες 

με χαμηλό  μισθό, ή ακόμη και οι άνεργες, στηρίζονται στο εισόδημα του άνδρα τους (Anne 

Gray, 2004, σελ.16). Τα τελευταία χρόνια πάντως, διαφαίνεται κι εδώ η τάση αύξησης των 

ορίων συνταξιοδότησης, σε μια προσπάθεια να εξαλειφθούν τα οικονομικά προβλήματα των 

ταμείων εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού. 

3.1.1. Αυστρία 

   Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των ανέργων στην Αυστρία, αποτελείται από δύο μέρη. Το 

πρώτο είναι η άμεση βοήθεια προς τους ανέργους, μέσω παροχών και όταν αυτή η βοήθεια 

παύσει, μια συμπληρωματική βοήθεια προς τους ανέργους, ώστε να επανενταχθούν αυτοί στην 

παραγωγική διαδικασία. Και τα δυο αυτά προγράμματα, χρηματοδοτούνται μέσω φορολογίας 

προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Μέσα από την αύξηση της ανεργίας όμως, οι 

εισφορές των φορολογουμένων, έπρεπε να αυξηθούν, ώστε να χρηματοδοτηθούν τα 

προγράμματα, στα οποία συμμετέχουν το 90% των ανέργων. 

   Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα να συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει προηγουμένως 

και σε διάστημα δύο ετών από την αίτηση για ένταξη, να έχει εργαστεί και να αποδώσει  τις 

αναγκαίες εισφορές για τουλάχιστον δώδεκα μήνες. Σε περίπτωση που το άτομο έχει εισαχθεί 

και προηγουμένως στο πρόγραμμα, τότε οι απαιτήσεις του για εισφορές, μειώνονται στις είκοσι 

βδομάδες. Σε περίπτωση που οι απολαβές λήξουν, ο άνεργος μπορεί να βοηθείται από ένα 

πρόγραμμα υποστηρικτικό. 

   Παρόλα αυτά, η σχέση μεταξύ του ύψους των απολαβών και του ύψους του μισθού, είναι 

σχετικά χαμηλή(50-60%), ενώ τα τελευταία έτη μειώνεται περαιτέρω. Αυτό συμβαίνει για το 
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λόγο ότι, καθώς το ύψος των απολαβών στο σύνολό τους καθορίζεται ως ποσοστό στους 

μισθούς και καθώς οι μισθοί φορολογούνται με αύξοντα συντελεστή καθώς αυξάνονται, αυτό 

οδηγεί σε μειωμένη αναλογία απολαβών προς τους μισθούς. 

   Ένα χαρακτηριστικό της χώρας, που αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι έχει τη μεγαλύτερη 

διακύμανση στην εποχική ανεργία από όλη την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

κατά πολύ στο υψηλό ποσοστό τουριστικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Κατά ένα 

μεγάλο μέρος πάντως, οφείλεται στον μηχανισμό που εξηγήθηκε προηγουμένως. Εξαιτίας του 

γεγονότος, ότι οι παροχές προς τους ανέργους χρηματοδοτούνται μέσω της φορολογίας, οι 

εργοδότες, ανάλογα με την εποχικότητα της ζήτησης, αυξομειώνουν τον αριθμό των 

εργαζομένων που απασχολούν. 

   Τέλος, και στην περίπτωση της Αυστρίας, φαίνεται ότι οι ίδιοι μηχανισμοί που καθορίζουν και 

την ευελιξία της εργασίας, επηρεάζουν και το ύψος της ανεργίας. Αυτό συμβαίνει με δύο 

τρόπους. Πρώτον, μέσω του συστήματος των παροχών, δημιουργούνται αυξημένα κόστη για 

τους εργοδότες, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ανεργία. Δεύτερο και ίσως πιο 

σημαντικό στη χώρα αυτή, όταν η αναλογία των θέσεων εργασίας με μεγαλύτερη ασφάλεια 

(δημόσιος τομέας), αυξάνεται, αυτό καθορίζει και την αναλογία των συνδικάτων κατά τις 

διαπραγματεύσεις, γεγονός που ασκεί επίδραση και στη διαμόρφωση των μισθών (Karl 

Pichelmann, 1990). 

3.1.2. Βέλγιο 

    Το κοινωνικό σύστημα του Βελγίου, επηρεάστηκε από τις πιέσεις που άσκησαν τα εργατικά 

συνδικάτα. Η πρακτική όμως των συλλογικών διαπραγματεύσεων, οδήγησε σε αδυναμία 

εφαρμογής τακτικών που θα αύξαναν τις θέσεις εργασίας, όπως είναι η μείωση των μισθών, κάτι 

που εμποδιζόταν. 
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     Το Βέλγιο, παρουσιάζει αρκετά καλές επιδόσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και την 

ποιότητα εργασίας. Εκεί που υστερεί όμως ,είναι η απασχόληση, η οποία εμφανίζεται χαμηλή. 

Υπάρχει ακόμη γενικά μειωμένη οικονομική δραστηριότητα και αυτό οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στην εθελούσια πρόωρη συνταξιοδότηση που προβαίνει πλήθος εργαζομένων που 

βρίσκεται στα όρια παύσης της εργασίας του (Anne Gray, 2004,σελ. 25, 31, 33). Αξίζει να 

αναφέρουμε, ότι το 1996 ,το Βέλγιο μείωσε τις απολαβές των ανέργων, ενώ παράλληλα 

αυξήθηκε η περίοδος αναμονής τους. 

3.1.3. Γαλλία 

   Και η Γαλλία, εμφανίζεται να έχει ανάλογα προβλήματα με αυτά της Γερμανίας, όπως η 

χαμηλή απασχόληση, αλλά και μειωμένη ασφάλεια εργασίας. Κατόπιν ερευνών, έχει αποδειχθεί, 

ότι η αύξηση της ανεργίας στο σύνολο της χώρας, σχετίζεται άμεσα από τη διόγκωση των 

ασφαλιστικών μέτρων υπέρ των εργαζομένων και τη μεγάλη φορολογία (Henry, Snower, 1996, 

σελ. 67), παρόλο που ,αντίθετα με τη Γερμανία, η επαναφορά του επιπέδου της ανεργίας στην 

ισορροπία μετά από διαταράξεις στην απασχόληση, είναι ταχύτερη. Επίσης, παρότι εμφανίζει 

μεγάλες ανισότητες εισοδημάτων και οι θέσεις εργασίας δεν παρέχουν την ανάλογη ασφάλεια, 

ώστε να υπάρχει ακαμψία σχετικά με θέματα απολύσεων, αδυνατεί να εξασφαλίσει δραστική 

αύξηση της απασχόλησης και αυτό, υπάρχουν υποψίες ότι οφείλεται στο μεγάλο ύψος του 

κατώτατου μισθού. Αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί και με το γεγονός, ότι στη Γαλλία, η 

ανεργία, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία ευρέσεως εργασίας των ανειδίκευτων και 

προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να στραφούν οι προσπάθειες (Ηenry, Snower, 1996, σελ. 

90). Παρόλα αυτά ,αξίζει να σημειωθεί το εγχείρημα της Γαλλίας για μείωση της ανεργίας, που 

δεν ήταν άλλο από την καθιέρωση του 35ωρου. Άρχισε να εφαρμόζεται το 1999 με μια 

σταδιακή μείωση των ωρών στις 35, με μια επιχορήγηση προς τους εργοδότες, ώστε να μην 
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υπάρχουν περικοπές στους μισθούς. Αυτό δημιούργησε 400.000 νέες θέσεις εργασίας, αλλά με 

πολλές αρνητικές επιπτώσεις. 

     Άξιο αναφοράς είναι το ιστορικό της Γαλλίας σχετικά με θέματα κοινωνικής ασφάλειας. 

Αυτή εδραιώθηκε βαθμιαία από μεμονωμένες περιπτώσεις όπου είχαμε δημιουργία 

σχηματισμών προάσπισης των συμφερόντων των εργατών, υπό την καθοδήγηση εργαζομένων 

και συνδικάτων. Στη συνέχεια, το 1967, όλα αυτά οργανώθηκαν σε ένα οργανισμό, το UNEDIC, 

το οποίο διαπραγματεύεται πλέον σε εθνικό επίπεδο με το MEDEF (των εργοδοτών) ρυθμίσεις 

που αφορούν την κοινωνική ασφάλεια (Anne Gray, 2004, σελ. 24, 26, 31, 33). Στα πιο κοντινά 

μας χρόνια όμως, στα πλαίσια των πιέσεων που δέχθηκε η χώρα αυτή για αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης μείωσης της ανεργίας, έκανε κάποια βήματα προς την 

κατεύθυνση των περικοπών. Έτσι, μείωσε κι αυτή τα ποσά που πήγαιναν προς τους ανέργους, 

ενώ αύξησε το χρόνο που απαιτείται, ώστε οι άνεργοι να έχουν δικαίωμα είσπραξης του ποσού. 

3.1.3.1.Ταραχές στη Γαλλία 

   Ιδιαίτερη αναφορά, αξίζει να γίνει στα γεγονότα του τελευταίου χρονικού διαστήματος στη 

Γαλλία, καθώς αυτά σχετίζονται άμεσα με το πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει τη χώρα και 

ιδιαίτερα τους νέους, καθώς και τις πολυπληθείς μειονότητες. 

   Η Γαλλία, είναι μια χώρα με μακρά παράδοση στο θέμα των εξεγέρσεων. Έχουν μείνει στην 

ιστορία, η γνωστή Γαλλική Επανάσταση το 1789, η οποία έθεσε τα πρώτα θεμέλια για τη 

δημιουργία της αστικής τάξης και την μείωση των εξουσιών της μοναρχίας, ενώ το 1870, η 

επανάσταση πήρε μια πιο ακραία μορφή και υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των εργατών.  Μία 

δεύτερη, πιο πρόσφατη κινητοποίηση, ήταν αυτή του Μάη του 1968, όπου πλέον το κίνημα κατά 

των δομών του καπιταλισμού και η υπεράσπιση της ιδέας των ίσων αμοιβών για ίδια εργασία, 

κυριαρχούσε. 
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   Αν πάμε στο φθινόπωρο του 2005, οι ταραχές που ξέσπασαν, δεν είχαν τόσο πολιτικό 

περιεχόμενο, όπως στη Γαλλική Επανάσταση, ούτε και αιτήματα αλλαγής των δομών της 

οικονομίας, αλλά κύριο χαρακτηριστικό τους, ήταν το ξέσπασμα όλων εκείνων των τμημάτων 

του πληθυσμού, που ένιωθαν αδικημένα, τόσο από τις φυλετικές διακρίσεις και την απομόνωση, 

όσο και από την αδυναμία ευρέσεως εργασίας, ακόμα και με την ύπαρξη των αναγκαίων 

προσόντων. 

   Οι ταραχές, οι οποίες ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2005, έλαβαν τόπο σε υποβαθμισμένα 

προάστια κυρίως του Παρισιού. Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, περίπου 750 προάστια 

μεγάλων αστικών κέντρων, όπως το Παρίσι, η Mασσαλία, η Λιλ και η Λιόν, περιγράφονται ως 

«ευαίσθητες αστικές ζώνες. Oι περιοχές αυτές αριθμούν αθροιστικά περί τα πέντε εκατομμύρια 

κατοίκους, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από τη Bόρεια Aφρική και ζουν υπό αξιοθρήνητες 

συνθήκες στέγασης. H ανεργία κυμαίνεται, σε αυτές τις περιοχές, γύρω στο 21%, ποσοστό διπλάσιο 

του εθνικού μέσου όρου, ενώ η ανεργία των νέων φτάνει το 36% και εκείνη των νεαρών Aράβων 

είναι ακόμη υψηλότερη. 

   Πρόκειται λοιπόν για ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικά αποκλεισμένων, πολλοί από τους οποίους 

είναι μετανάστες 1ης και 2ης γενιάς, και ζουν σε απομονωμένα προάστια, στα οποία έχουν την 

αποκλειστικότητα (γκέτο). Το γαλλικό κράτος αποκαλεί τις πολιτείες αυτές "Ευαίσθητες Αστικές 

Ζώνες" και έχει αναλάβει να διασφαλίσει την επιβίωση αλλά και δυστυχώς, τον αποκλεισμό των 

κατοίκων τους. Ο υπουργός εσωτερικών Σαρκοζύ, επικαλούμενος την "ασφάλεια" των πολιτών και 

την "απειλή της τρομοκρατίας", καταδίωκε εδώ και μήνες αυτούς που αποκαλούσε "μιάσματα" 

(μετανάστες χωρίς χαρτιά, νέοι των προαστίων, μαύροι, Άραβες). Αργά ή γρήγορα όμως, οι 

άνθρωποι αυτοί θα αντιδρούσαν και τα προάστια θα έπαιρναν φωτιά. Η σπίθα άναψε την Πέμπτη 27 

Οκτώβρη, όταν κάποιοι μαθητές που καταδιώκονταν από αστυνομικούς, κατέφυγαν σε ηλεκτρικό 

σταθμό και οι δύο από αυτούς πέθαναν από ηλεκτροπληξία. Από εκείνο το βράδυ, ομάδες ατόμων 

επιτίθενται σε αστυνομικούς, ενώ πυρπολούν αυτοκίνητα και καταστήματα. Η αστυνομία προσπαθεί 
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να καταστείλει τα επεισόδια προχωρώντας σε εκατοντάδες συλλήψεις. Την ίδια ώρα ο Σαρκοζύ 

ξεκαθαρίζει πως θα συνεχίσει την πολιτική μηδενικής ανοχής. Μέσα στις δέκα πρώτες μέρες του 

"Γαλλικού Νοέμβρη" η εξέγερση είχε εξαπλωθεί σε εννιά προάστια, πολλές περιοχές της χώρας 

αλλά και στην ίδια την πόλη του Παρισιού.  

   Όλα τα παραπάνω συνεπώς, μας δείχνουν, ότι η κύρια αιτία των ταραχών, δεν ήταν τόσο το 

αναίτια εξαγριωμένο πλήθος, αλλά ένας μάλλον λανθασμένος χειρισμός της πολιτικής ηγεσίας, η 

οποία, θεώρησε τις ομάδες αυτές του πληθυσμού ως βάρος της όλης οικονομίας και τις ώθησε να 

νιώσουν τον ρατσισμό και την απομόνωση. Το βάρος για αυτά τα γεγονότα, ρίχνεται περισσότερο 

στον Νικολά Σαρκοζί, υπουργό εξωτερικών, ο οποίος με τις επικριτικές για αυτές τις ομάδες 

δηλώσεις του, έφτασε την κατάσταση στα άκρα. Προφανώς και θα έπρεπε, να υπάρξει κάποια 

πρόληψη για τέτοιες καταστάσεις και αυτή δε θα ήταν η καταστολή της αστυνομίας, αλλά κάποια 

δραστικά μέτρα για την μείωση της ανεργίας και την ένταξη των ατόμων αυτών στην παραγωγική 

διαδικασία και στην κοινωνία.   

   Για πολλούς, τα γεγονότα του φθινοπώρου του 2005, συνδέονται άμεσα με τις πρόσφατες 

κινητοποιήσεις στα γαλλικά πανεπιστήμια από το Μάρτιο του 2006. Αφορμή των κινητοποιήσεων, 

στάθηκε ένας νόμος που αφορούσε τις εργασιακές σχέσεις των νέων. Το λεγόμενο «Συμβόλαιο 

Πρώτης Πρόσληψης» ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο στις αρχές Απριλίου ως μέρος ενός ευρύτερου 

νομοσχεδίου για τις ίσες ευκαιρίες, το οποίο θα ισχύσει από τον Απρίλιο.  

   Είναι ένα νέο συμβόλαιο εργασίας για τους νέους ηλικίας κάτω των 26 ετών. Προβλέπει 

δοκιμαστική περίοδο δύο ετών, στη διάρκεια της οποίας οι εργοδότες μπορούν να απολύσουν τον 

εργαζόμενο νέο χωρίς αιτιολογία και χωρίς προειδοποίηση. Για τους άλλους εργαζομένους η 

δοκιμαστική περίοδος δεν υπερβαίνει συνήθως τους τρεις μήνες. Μετά την πάροδο των δύο ετών, το 

συμβόλαιο μετατρέπεται σε κανονική σύμβαση αορίστου χρόνου. Το CPE όπως λέγεται, ψηφίστηκε 

με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, κάτι 

που εξόργισε από την αρχή τα συνδικάτα και την Αριστερά.  
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    Ο πρόεδρος Ζακ Σιράκ και η κυβέρνηση του Ντε Βιλπέν, ισχυρίζονται ότι ο νέος νόμος θα 

μειώσει την ανεργία. Η Γαλλία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους  . Το 

ποσοστό είναι διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο (9,6%). Η κυβέρνηση δηλώνει, ότι ο νόμος θα 

αυξήσει τις ευκαιρίες για τους νέους εργαζομένους, πολλοί από τους οποίους βρίσκουν μόνο μερική 

απασχόληση αν είναι τυχεροί. Θα ισχύσει κυρίως για τους αποφοίτους τεχνικών και 

επαγγελματικών σχολών και για όσους δεν έχουν ιδιαίτερη κατάρτιση και δυσκολεύονται να βρουν 

δουλειά.  

   Το επιχείρημα που προβάλλεται υπέρ του CPE είναι ότι θα καταστήσει πιο ευέλικτη την αγορά 

εργασίας. Κάποιοι εργοδότες ισχυρίζονται ότι διστάζουν να προσλάβουν νέους εργαζομένους λόγω 

της δυσκολίας που έχουν να τους απολύσουν αν αποδειχθούν ακατάλληλοι ή αν δεν τους 

χρειάζονται πλέον. Οι επικριτές καταγγέλλουν ότι με τον νόμο που διευκολύνει τις αναίτιες 

απολύσεις οι νέοι θα βρίσκουν ακόμη πιο δύσκολα μόνιμη εργασία. Τα συνδικάτα και οι ηγέτες των 

φοιτητών καταγγέλλουν ότι το CPE θα οδηγήσει στην εκμετάλλευση των νέων. Στη θέση του 

ζητούν μέτρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

  Και οι φοιτητές όμως ισχυρίζονται ότι θα θεσμοθετήσει την ανασφάλεια χωρίς να μειώσει την 

ανεργία. Δικαιολογημένα έτσι επισημαίνουν, ότι δεν αποτελεί λύση στο ενδημικό πρόβλημα της 

υψηλής ανεργίας στη Γαλλία. Oι νέοι της Γαλλίας δυσκολεύονται πολύ να μπουν στην αγορά 

εργασίας. Στις ηλικίες από 15 έως 24 ετών το ποσοστό ανεργίας όλων των νέων αγγίζει το 22%, ενώ 

το ποσοστό απασχόλησης είναι μικρότερο του 30%. Πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους, 

άλλωστε, έχουν συμβόλαια διάρκειας συχνά μικρότερης των δύο μηνών και δυσκολεύονται να 

βρουν σταθερή δουλειά. Σαφώς μπορεί να έχει κανείς σοβαρές αντιρρήσεις κατά του νέου αυτού 

συμβολαίου.  

   Η αλήθεια είναι, ότι η εισαγωγή του νόμου, επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί σαν μια απάντηση-

λύση στα προβλήματα των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων και κυρίως των 

περιθωριοποιημένων στρωμάτων της κοινωνίας, από όπου ξεκίνησαν και οι ταραχές του 
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φθινοπώρου του 2005. Η αντίδραση όμως αυτή τη φορά, ήρθε από αλλού, από τους φοιτητές. Ο 

νόμος, σαφώς προάγει την ευελιξία της εργασίας. Αν αυτό ισχύει, τότε είναι εύλογο να περιμένουμε 

να αποδώσει μακροπρόθεσμα. Παρά το ότι οι ισχυρότερες αντιδράσεις για αυτό το νόμο, είναι αυτές 

των φοιτητών, φαίνεται ότι ο νόμος δεν τους αγγίζει, καθώς αυτός ισχύει για νέους μέχρι 25 ετών, 

ενώ οι περισσότεροι από του διαμαρτυρόμενους φοιτητές, αναμένεται να αποφοιτήσουν και να 

επιδοθούν στην εύρεση εργασίας, μετά το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. 

    Είναι όμως αμφισβητήσιμο και το κατά πόσο με το νέο νόμο, θα δοθεί το κίνητρο στους 

επιχειρηματίες, να προβούν σε νέες προσλήψεις, ειδικά ατόμων που ανήκουν σε απομονωμένες 

κοινωνικές ομάδες (πχ Μουσουλμάνοι), καθώς και το αν οι προσλήψεις προσωρινού χαρακτήρα, θα 

μετατρέπονται σε μόνιμες. 

 

3.1.4. Γερμανία 

     Η χώρα αυτή, αν και έχει σαφής δομές κοινωνικής ασφάλειας, είναι μια από τις χώρες, όπου 

το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων, ανέλαβε η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να 

αποφευχθεί η υπερβολική ανάπτυξη της εργατικής τάξης και η ισχυροποίηση των συνδικάτων. 

Η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύθηκε και από το γεγονός, ότι στη Γερμανία, ο 

αντίκτυπος των αναταράξεων της απασχόλησης στην ανεργία, διαρκούσε αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα, η επαναφορά του επιπέδου της ανεργίας στο προηγούμενο 

ύψος γινόταν με αργούς ρυθμούς. 

   Οι βασικές αρχές που διέπουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τους μισθούς στη Γερμανία, 

ξεκινούν από το 1920. Οι εταίροι που μετέχουν, είναι σωματεία των εργοδοτών και συνδικάτα 

των εργαζομένων. Αν και οι διαπραγματεύσεις, γίνονται σε τοπικό επίπεδο, η διαμόρφωση των 

μισθών, επηρεάζεται βασικά από τις συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο στη ζήτηση 

εργασίας. Η προστασία της απασχόλησης στη χώρα αυτή, ήταν αρκετά αυστηρή και αυτός 
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μπορεί να είναι ένας σημαντικός λόγος που η οικονομία λειτουργεί με ένα σημαντικό επίπεδο 

υπερωριών ακόμα και σε περιόδους ύφεσης, ενώ οι αναταραχές στη ζήτηση εργασίας, 

προκαλούν μεταβολή των ωρών εργασίας και όχι αυξομείωση των ορών των εργαζομένων. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος λοιπόν, τα υψηλά κόστη και η ανασφάλεια που συνδέονται με τον 

κίνδυνο απόλυσης των εργαζομένων, πιθανώς επιδρούν σημαντικά στη διαμόρφωση του 

επιπέδου της ανεργίας, με αποτέλεσμα, το τρέχον επίπεδο ανεργίας, να συνδέεται άμεσα με τα 

επίπεδα ανεργίας του παρελθόντος, για τον επιπλέον λόγο, ότι και οι ήδη άνεργοι, με την 

υπάρχουσα νομοθεσία περί προστασίας έναντι των απολύσεων, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 

δυσκολίες στην επανένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία (Henry, Snower, 1996, σελ.47).  

   Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι μισθοί των εργατών ,διαμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να σχηματιστεί ένας σαφής τομέας χαμηλόμισθων και στον οποίο να εντάσσονται οι 

εργαζόμενοι που υποχρεούνταν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια που τους παρείχε ο θεσμός των 

κοινωνικών παροχών. Η Γερμανία ανήκει στις χώρες που θεώρησαν, ότι μόνο με μία μείωση του 

βασικού μισθού, είναι εφικτή η δραστική μείωση της ανεργίας που προκάλεσε η επανένωση των 

δύο Γερμανιών. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε τα κατάλοιπα που είχε ήδη αφήσει στη Δ. Γερμανία 

η ανεργία κατά περιοχές τις δεκαετίες του 70 και 80 εξαιτίας της παρακμής των κλάδων του 

άνθρακα, της ναυπηγίας και της μεταλλουργίας. 

    Η απειλή επιβολής κυρώσεων σε αυτούς που απολάμβαναν κάποιου είδους κοινωνική παροχή 

που σχετιζόταν με την ανεργία, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να οδηγηθούν στο να 

επιλέξουν κάποια χαμηλόμισθη εργασία, δεν απέδωσε και μία λύση ήταν η κατεύθυνση αυτών 

των ατόμων προς την προσωρινή απασχόληση και τη συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα, ή 

και σε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με απολαβές όμως αρκετά μικρότερες του βασικού 

μισθού. 
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    Στα τέλη της δεκαετίας του 90, συχνά ζητούνταν από τους ανέργους, να συμμετέχουν σε 

τριμηνιαία προγράμματα εργασίας ,με πολύ χαμηλές απολαβές, όπως το κόψιμο των χόρτων. 

Ένας στους έξι ανέργους, έχει περάσει από κάποιο τέτοιο πρόγραμμα στη διάρκεια που 

παρέμεινε χωρίς απασχόληση. Τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων όμως, δε φαίνεται να είχαν 

κάποιο αποτέλεσμα, καθώς οι άνεργοι, έβλεπαν όλες αυτές τις διαδικασίες, ως τιμωρία για την 

κατάστασή τους. Σημαντικό επίσης στοιχείο, είναι ότι, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, η 

υψηλή ανεργία, έχει αρνητικό αντίκτυπο στη Γερμανία, καθώς κάνει τους εργαζομένους να 

αποθαρρύνονται με συνέπεια να μειώνεται και το επίπεδο της απασχόλησης (Henry, Snower, 

1996, σελ. 64). Όλα αυτά δείχνουν ότι το βάρος προς την επίλυση του προβλήματος στη 

Γερμανία, θα πρέπει να πέσει στο θεσμό της προσωρινής απασχόλησης. Έτσι , από το 2002, 

ενισχύθηκε ο θεσμός των πρακτορείων ευρέσεως εργασίας, ενώ οι μισθοί που απολάμβαναν οι 

εργαζόμενοι , ήταν ανάλογοι με τους μισθούς των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, σε 

αντίθεση με παλιότερα που ήταν 70% λιγότερο. 

   Όλα αυτά δείχνουν την εφαρμογή οικονομικών της προσφοράς στον τομέα της απασχόλησης 

στη Γερμανία, με καθιέρωση και θεσμοθέτηση δομών που να προάγουν την προσωρινή 

απασχόληση και  την εύρεση εργασίας μέσω πρακτορείων. Αυτό κάνει σαφές και το γεγονός της 

μείωσης της δύναμης των συνδικάτων των εργαζομένων, αφού πλέον μειώνεται η ικανότητά 

τους να συναποφασίζουν για τη διαμόρφωση των μισθών (Anne Gray, 2004, σελ. 179). 

     Η Γερμανία, παρά το μέγεθος της οικονομίας της και το βάρος που έχει για όλη την Ευρώπη, 

δεν έχει να επιδείξει ανάλογες επιδόσεις τις τελευταίες δεκαετίες.. Η χώρα εμφανίζει υψηλή 

σχετικά ανεργία, η οποία αυξάνεται, μικρό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης ,μείωση των μισθών 

και μεγάλο ποσοστό χαμηλόμισθων. Το μόνο ίσως ενθαρρυντικό στοιχείο, θα ήταν η σιγουριά  

που παρέχουν οι θέσεις εργασίας. 
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     Η Γερμανία ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που σχετίζονται με την 

επανένωση της πρώην Δυτικής και πρώην Ανατολικής και τα οποία στέκονται εμπόδιο για μια 

αποτελεσματική μείωση μισθών με απώτερο στόχο την οικονομική ανάκαμψη και τη μείωση της 

ανεργίας (Anne Gray, 2004, σελ. 22, 25, 29, 31, 32, 42).  

 

3.1.5.Ολλανδία 

  Η Ολλανδική οικονομία, έχει να επιδείξει σημαντικές επιδόσεις στον τομέα της απασχόλησης 

σήμερα. Είκοσι έτη πριν, οι οικονομολόγοι συζητούσαν το ολλανδικό πρόβλημα, ενώ πλέον 

μιλούν για ένα θαύμα. Οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε, ήταν τελείως διαφορετικές με το 

σήμερα. Στις αρχές του 80, το κρατικό έλλειμμα ήταν τεράστιο, η φορολογία και οι κοινωνικές 

εισφορές κυμαίνονταν στα μισά του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, η κερδοφορία των 

επιχειρήσεων και οι επενδύσεις, εμφάνιζαν πολύ κακές επιδόσεις και για κάθε δέκα 

εργαζόμενους, υπήρχαν οχτώ άτομα που εισέπρατταν επιδόματα ανεργίας.  

   Παρόλα αυτά βέβαια, ένα σημαντικό πρόβλημα της Ολλανδίας και σήμερα, είναι η χαμηλή 

παραγωγικότητα, ειδικά στους ανειδίκευτους εργαζόμενους. Πολλές κινήσεις έγιναν προς την 

κατεύθυνση της καταπολέμησης του φαινόμενου, όπως μείωση των κοινωνικών εισφορών και 

του κατώτατου μισθού, παύση κάποιων κοινωνικών εισφορών και αλλαγές στη φορολογία. 

Βασικός στόχος ήταν η ενίσχυση της απασχόλησης των ανειδίκευτων εργαζομένων.  

   Η απασχόληση στην Ολλανδία, αυξανόταν από το 1983, ως το 1997 με ρυθμό 1,6% ετησίως. 

Οι ρυθμοί αυτοί στον τομέα της απασχόλησης, ήταν οι καλύτεροι σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Αυτή η ανάπτυξη, αντανακλά την ταχεία αύξηση της προσφοράς εργασίας. Δύο κυρίως 

είναι οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα: Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στην 

περίοδο αυτή και η σημαντική αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, η οποία πριν ήταν από τις 
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χαμηλότερες στην Ευρώπη. Παράλληλα βέβαια με την ραγδαία αύξηση της απασχόλησης, η 

ανεργία έπεσε σημαντικά. Από το 12% που ήταν το 1983, το 1997 ήταν 5%, δηλαδή το μισό του 

μέσου όρου της Ευρώπης. 

   Η σημαντική αύξηση της απασχόλησης όμως, πέρα από τους προηγούμενους παράγοντες, 

συντελέστηκε και από μια αυστηρή συγκράτηση μισθών. Οι μισθοί έμειναν στάσιμοι επί 

δεκαπέντε έτη, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, την αύξηση της 

κερδοφορίας τους και συνεπώς την αύξηση των νέων επενδύσεων. Η εξέταση λοιπόν του 

ολλανδικού φαινομένου, μας δίνει στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της συγκράτησης των  

μισθών στην καταπολέμηση της ανεργίας.  

    Αξιοσημείωτη είναι βέβαια και η διαδικασία με την οποία ακολουθήθηκε η συγκράτηση αυτή 

των μισθών. Έτσι, οι κοινωνικοί εταίροι, συνέταξαν ένα πλήθος διμερών συμβάσεων, οι οποίες 

περιείχαν κάποιες μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές. Καθώς οι κεντρικοί οργανισμοί και 

τα συνδικάτα, συνέτασσαν αυτές τις οδηγίες, η εφαρμογή τους (π.χ. η απόφαση της 

διαμόρφωσης του ύψους του μισθού), γινόταν στους επιμέρους τομείς της οικονομίας, 

αποκεντρωμένα. Αυτός ο συνδυασμός, κεντρικής σύνταξης των κατευθυντήριων γραμμών και 

επιμέρους εφαρμογή τους, ωφέλησε την Ολλανδία σημαντικά στον τομέα της απασχόλησης και 

της ανεργίας. Η συγκράτηση βέβαια των μισθών και η απαρχή μιας τακτικής κοινωνικής 

συνοχής, ίσως να μην είχε αποδώσει τα αναμενόμενα, αν τη δεκαετία του 80, τα εργατικά 

σωματεία δε σήκωναν πάνω τους το φορτίο της μεγάλης ανεργίας και έδειχναν για αυτό κάποια 

ανοχή σε σφιχτές πολιτικές (Marco Buti, Paolo Sstito, 2001, σελ 211). 

     Η Ολλανδία λοιπόν είναι μια χώρα με ικανοποιητικά ποσοστά ανεργίας, τα οποία 

επιτεύχθηκαν μέσα από μια υψηλή κοινωνική συνοχή. Οι κινήσεις που έγιναν προς την 

κατεύθυνση ευελιξίας της εργασίας, είχαν μια ευρύτερη αποδοχή, χωρίς να συναντήσουν  

ιδιαίτερα προβλήματα. Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό των εργαζομένων που 
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στρατολογήθηκαν το 1994 σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης σε σχέση με το σύνολο αυτών 

που βρήκαν κάποιας μορφής εργασία, το οποίο κυμάνθηκε γύρω στο 10% (Anne Gray, 2004 

σελ. 139). Αυτό είναι ενδεικτικό των κινήσεων που έγιναν και προς την κατεύθυνση της 

ευελιξίας της εργασίας. Πρόσφατα, τα συμβόλαια μικρής διάρκειας, εμφάνισαν εκ νέου μια 

αυξητική τάση. Πλέον, το 40% των εργαζομένων, εργάζεται υπό το καθεστώς συμβολαίων 

μικρής διάρκειας, ή περιορισμένου ωραρίου. Ακόμη, σημαντικό αναφοράς είναι και το γεγονός, 

ότι οι Ολλανδοί κάνουν χρήση των πρακτορείων ευρέσεως εργασίας, περισσότερο από κάθε 

άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   Η όλη νοοτροπία που διέπει τις ρυθμίσεις αυτές, είναι ένας παραγωγικός διάλογος μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι δεν έρχονται σε επίπεδο αντιπαράθεσης μεταξύ τους 

προσπαθώντας ο καθένας να αποσπάσει από το άλλο μέρος όσο δυνατόν περισσότερα οφέλη, 

αλλά μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο, επιχειρείται τόσο η ώθηση της 

επιχειρηματικότητας, αλλά και η αντιμετώπιση του κάθε εργαζομένου με τρόπο ορθολογικό και 

με σεβασμό στις ανάγκες του. Αυτό φαίνεται ,τόσο από την ευελιξία των συμβολαίων, με τη 

βοήθεια των οποίων ο κάθε εργαζόμενος τοποθετείται εκεί που πρέπει και με τους όρους που 

πρέπει, όσο και από την κατά περίπτωση διαμόρφωση του συνταξιοδοτικού προφίλ του καθενός 

(Marco Buti, Paolo Sestito, 2001, σελ. 216). 

 

3.2.Σκανδιναβικό μοντέλο διακυβέρνησης  

   Στις χώρες αυτές, παρατηρούνται μεγάλες κοινωνικές παροχές, ένας μεγάλος δημόσιος τομέας 

με ποιοτικές δουλειές, υψηλή απασχόληση, ακόμη και στις γυναίκες και μία ομαλή κατανομή 

του πλούτου. Υπάρχει παρόλα αυτά η τάση και στις δύο χώρες, Σουηδία και Δανία, μία 

σταδιακή υποβάθμιση του σοσιαλδημοκρατικού υποβάθρού (Anne Gray, 2004, σελ. 17). Πολλοί 

εργαζόμενοι ,ασκούν το δικαίωμα της πρόωρης συνταξιοδότησης, με μικρότερες βέβαια 
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απολαβές, αλλά αυτό επιβαρύνει όχι μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά μειώνει και την 

αποδοτικότητα της οικονομίας σαν σύνολο (Anne Gray, 2004, σελ. 89). 

3.2.1.Δανία 

   Η Δανία, κατά την περίοδο του 1960, είχε να επιδείξει καλές επιδόσεις τόσο στο ύψος της 

ανεργίας, όσο και στα υπόλοιπα μακροοικονομικά μεγέθη. Οι δυσκολίες εμφανίστηκαν 

αργότερα, όταν παρουσιάστηκε η ανάγκη να αναδιαρθρώσει την οικονομία της, η οποία ως τότε 

ήταν αγροτική. Καθώς λοιπόν στηριζόταν στις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων της, βρέθηκε 

αντιμέτωπη με την ανάγκη να στραφεί και αυτή, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στη 

βιομηχανία (Peder J. Pederson, 1994, σελ. 1). Οι ίδιες εξελίξεις, ήταν που έκαναν επιτακτική την 

ανάγκη για αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Η έλλειψη βέβαια ευελιξίας, είχε τη 

μορφή μη ευέλικτης μεταφοράς ικανοτήτων των εργαζομένων ενώ ακόμα και μετά την 

εκβιομηχάνιση, η οικονομία βασιζόταν στις μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που έκανε την έρευνα 

για ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών ελλειπή (Peder J. Pederson, 1994, σελ. 2). 

   Το τοπίο στον τομέα της εργασίας στη χώρα αυτή, ήταν παρόμοιο με αυτό της Σουηδίας μέχρι 

τη δεκαετία του 80. Το 1990 όμως τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Οι νέοι άνεργοι κάτω των 

είκοσι ετών, ήταν πλέον υποχρεωμένοι να μετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ή 

κοινωνικής εργασίας, με μισθό αρκετά χαμηλότερο από τους μισθούς που επικρατούσαν στην 

αγορά εργασίας. Αυτό επεκτάθηκε το 1992, σε όλους τους νέους μέχρι είκοσι πέντε ετών. Το 

1994, το μέτρο επεκτάθηκε και στα άτομα πάνω των είκοσι πέντε, που ήδη απολάμβαναν 

παροχές πάνω από ένα έτος. Τα μέτρα αυτά, ήταν που πιστεύεται ότι οδήγησαν τη Δανία σε 

χαμηλή ανεργία, ειδικά στους νέους, χωρίς όμως να προκληθεί πληθωρισμός (Anne Gray, 2004, 

σελ.176). Πιο συγκεκριμένα, οι διάφορες πολιτικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

ανεργίας και γενικότερα οι πολιτικές στην αγορά εργασίας, είχαν χαρακτήρα τοπικό και έτσι οι 
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υπεύθυνοι προσάρμοζαν τις πολιτικές τους ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής (Per Kongshοj 

Madsen, 1999). 

    Οι αλλαγές αυτές στον τομέα της αγοράς εργασίας, εντάθηκαν το 1994 λοιπόν, οδηγώντας σε 

μείωση της δομικής ανεργίας κατά 4% σε διάστημα έξι ετών. Τα βασικά χαρακτηριστικά των 

αλλαγών ήταν, μείωση της περιόδου απολαβών σε τέσσερα έτη, άσκηση πιέσεων στους 

ανέργους να βρουν κάποια εργασία σε διάστημα δώδεκα μηνών και εξατομίκευση της 

προσφοράς των θέσεων εργασίας, μέσα από αποτελεσματικούς μηχανισμούς ανεύρεσης 

εργασίας, ανάλογα με τα προσόντα του εκάστοτε ανέργου (Holmens Kanal, 1999). 

     Στη χώρα αυτή, όπως και στη Σουηδία, έχουμε σημαντική δύναμη των συνδικάτων. Λόγω 

αυτού, στις κεντρικές διαπραγματεύσεις για εργασιακά θέματα, το θέμα της ανεργίας, 

κρατήθηκε σε πρώτη προτεραιότητα . Αξίζει να αναφέρουμε, ότι στη Δανία, οι άνεργοι ,για να 

έχουν κάποια μέριμνα ως τέτοιοι, θα πρέπει να είναι μέλη των συνδικάτων. Χαρακτηριστικό της 

χώρας αυτής είναι, ότι ενώ ανήκει στο σκανδιναβικό μοντέλο και παραδοσιακά και εδώ έχουμε 

κοινωνική ευαισθησία, τα συμβόλαια εργασίας, χαρακτηρίζονται από ευελιξία, κάτι που μας 

θυμίζει χώρες με πιο ελεύθερη αγορά. Αυτό δικαιολογεί και το γεγονός ότι στη Δανία το 

ποσοστό των προσωρινών θέσεων εργασίας είναι αρκετά χαμηλό, αφού οι εργοδότες 

ικανοποιούνται από την ευελιξία που υπάρχει στον τομέα των θέσεων με πλήρες ωράριο (Anne 

Gray, 2004, σελ. 138). Επίσης, το ποσοστό των εποχιακών (προσωρινών) εργαζομένων είναι 

υψηλό, αν και εμφανίζει μια πτώση τα τελευταία χρόνια, ενώ και η νομοθεσία για τις απολύσεις 

είναι σχετικά χαλαρή. Αυτά όμως τα στοιχεία, δεν υπονοούν ταυτόχρονα και χαμηλούς μισθούς. 

    Η Δανία λοιπόν, αν και ανήκει παραδοσιακά στο σκανδιναβικό μοντέλο, τα τελευταία χρόνια, 

φαίνεται να κάνει μια στροφή προς τον νεοφιλελευθερισμό. Αυτό διαφαίνεται επίσης και από τις 

περικοπές που έγιναν στα ποσά κοινωνικής ασφάλισης και από τη σταδιακή μείωση της δύναμης 

των συνδικάτων στα κοινωνικά ταμεία  στη δεκαετία  του ’90 (Anne Gray, 2004, σελ. 22-30, 32, 
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33). Χαρακτηριστικό είναι, ότι από το 1994 ως το 1999, η Δανία μείωσε το χρόνο που 

δικαιούνταν οι άνεργοι να εισπράττουν το επίδομα ανεργίας από εφτά χρόνια σε ένα χρόνο. Από 

την άλλη μεριά όμως, ανήκει μαζί με τη Σουηδία και το Βέλγιο στις χώρες με τον καλύτερο 

δείκτη μη ποιοτικών θέσεων προς ποιοτικές (0,24). 

   Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, παρά τις επιδόσεις της Δανίας, η ίδια, στα προσεχή έτη 

θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια θέματα, αν επιθυμεί να συνεχίσει την ίδια 

πορεία. Έτσι, απειλή για το μέλλον, αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού, όπως άλλωστε και σε 

όλη την Ευρώπη. Ακόμη, η αναλογία των μεταναστών από χώρες που δεν ανήκουν στην 

Ευρώπη, είναι δυνατόν να θίξει την απασχόληση των Δανών πολιτών, ενώ τέλος, αύξηση του 

ανταγωνισμού, αναφορικά με τους μισθούς αναμένεται, μέσα από την προσφορά φθηνότερης 

εργασίας, ακόμα και από πληθυσμούς της Ευρώπης και ιδιαίτερα από τις νεοεισαχθείσες χώρες 

της ανατολικής Ευρώπης (Per Kongshοj Madsen, 2001). 

3.2.2. Σουηδία 

  Η χώρα αυτή, έχει να επιδείξει θεαματικές επιδόσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας της και 

είναι ένα παράδειγμα χώρας που στηρίζει τον ισχυρισμό, ότι οι οικονομικές συνθήκες, ασκούν 

άμεση επίδραση και στο ύψος της ανεργίας. Η Σουηδία, είναι μια προηγμένη 

βιομηχανοποιημένη χώρα, με υψηλό βιοτικό επίπεδο και προηγμένο σύστημα κοινωνικών 

υπηρεσιών. Παρά το ότι ο πληθυσμός της χώρας, είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια, το συνολικό 

προϊόν της, αποτελεί το 2% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής. Όλα αυτά, οδηγούν στο να 

καταφέρνει να εξάγει το ένα τρίτο της παραγωγής της, με ότι συνέπεια μπορεί αυτό να έχει και 

για το ύψος της ανεργίας της (Business Outlook Abroad: Sweden, 1992). 

    Η Σουηδία, ανήκει στις χώρες, όπου ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλειας, υποστηρίχθηκε από 

τα συνδικάτα και αυτά συνεχίζουν μέχρι σήμερα να παίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

σχέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980, σύμφωνα με μια 
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συγκριτική έρευνα, οι καλές επιδόσεις στο θέμα της ανεργίας στη χώρα επιτεύχθηκαν μέσω 

κατάλληλων πολιτικών στον τομέα της αγοράς εργασίας, ένα σύστημα παροχών προς τους 

ανέργους με δεδομένη διάρκεια και ένα οργανωμένο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων 

των κοινωνικών εταίρων (Kenneth Carling, Per-Anders Edin, 1995, σελ. 1). Διαφαίνεται όμως 

πλέον η τάση για μείωση της κοινωνικής προστασίας και των παροχών σε μια προσπάθεια 

περαιτέρω μείωσης της ανεργίας και αύξησης της παραγωγικότητας. 

    Στη Σουηδία, όπως και στη Δανία, οι παροχές των προγραμμάτων που επιδοτούσαν τους 

ανέργους, ήταν υψηλές, ενώ μετά από μια δεδομένη περίοδο, το κράτος επανέντασσε τον άνεργο 

σε κάποιο πρόγραμμα αποκατάστασης και στο τέλος τοποθετούνταν σε κάποια θέση με μισθό. 

Το αποτέλεσμα ήταν ,πολλά άτομα, να εναλλάσσουν για μεγάλα διαστήματα τη θέση εργασίας 

με τα προγράμματα παροχών (τα οποία διαρκούσαν συνήθως 14 μήνες) και το αντίθετο, καθώς ο 

άνεργος, μετά από μια περίοδο που εργαζόταν, είχε και πάλι δικαίωμα να εισπράττει το επίδομα, 

το οποίο ήταν αρκετά υψηλό. Βέβαια, το ύψος του επιδόματος, ήταν χαμηλότερο, συγκριτικά με 

τις απολαβές του από την εύρεση μιας εργασίας μέσω κάποιου προγράμματος (Kenneth Carling, 

Per-Anders Edin, 1995, σελ. 1). 

   Πριν την κρίση στις αρχές του 90, η Σουηδική κυβέρνηση, είχε ως στόχους την κατοχύρωση 

υψηλών μισθών σε συνδυασμό με την πλήρη απασχόληση και τους θεωρούσε ως 

συμπληρωματικούς στόχους και όχι αλληλοσυγκρουόμενους. Η προσπάθειες για επίτευξη των 

δυο αυτών στόχων, δεν τελεσφόρησαν με την άνοδο της ανεργίας και την κρίση στις αρχές του 

90. Τότε, καθώς οι άνεργοι που αναζητούσαν εργασία, εξαντλούσαν τις παροχές κοινωνικής 

ασφάλισης που δικαιούνταν και στρέφονταν προς την κοινωνική βοήθεια των τοπικών 

παραγόντων, το μεγάλο χρέος που δημιουργούνταν, ώθησε τις κοινότητες να αυξήσουν τα 

προσόντα που σχετίζονταν με την καταβολή της βοήθειας. Έτσι, κοινωνικές παροχές, άρχισαν 

να απολαμβάνουν μόνο όσοι συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ή κοινωνικής 
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εργασίας. Τα προγράμματα βέβαια αυτά, δεν παρείχαν ασφάλιση. Πάντως, εδώ αξίζει να 

αναφέρουμε, ότι σύμφωνα με έρευνες, το ύψος των απολαβών των ανέργων και η επανένταξή 

τους στην απασχόληση μέσω κάποιου προγράμματος, μείωνε κατά ένα μικρό μόνο βαθμό το 

κίνητρο των ανέργων να δραστηριοποιηθούν από μόνοι τους προς εύρεση κάποιας εργασίας, 

κάτι που δεν ισχύει σε πολλές άλλες χώρες, όπου οι απολαβές των ανέργων, βλέπουμε να 

μειώνουν την κινητικότητα των ατόμων για εύρεση εργασίας ((Kenneth Carling, Per-Anders 

Edin, 1995, σελ. 18). 

    Το 2002, πλέον, έγινε υποχρεωτικό για όλους τους ανέργους πάνω από δύο έτη, να 

συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και επανένταξης. Η διάρκεια αυτού, δε μπορεί 

να ξεπερνά το ένα έτος. Η λογική αυτού του μηχανισμού ,ήταν σαφώς διαφορετική από αυτήν 

των απλών κοινωνικών παροχών, καθώς έδινε περισσότερα κίνητρα στους ανέργους να βρουν 

κάποια εργασία (Anne Gray, 2004, σελ.175). 

    Από τη δεκαετία του 1930, ως και τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η μοναδική ομοσπονδία 

συνδικάτων, με τη συνεργασία της εκάστοτε σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης, διαμόρφωσαν 

ένα σύνολο θεσμών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μέριμνα για 

τους ανέργους. Το σουηδικό σύστημα, προήγαγε ρυθμίσεις στον τομέα των μισθών, όπου 

χαρακτηριστικό ήταν η αλληλεγγύη. Δηλαδή, τα συνδικάτα, πίεσαν για ίσους μισθούς για τις 

ίδιες εργασίες, για όλη τη χώρα, ανεξάρτητα από την απόδοση των επιχειρήσεων. Αυτό οδήγησε 

σε ανάπτυξη τις επιχειρήσεις με υψηλή παραγωγικότητα, αλλά δε βοήθησε αυτές με χαμηλή, οι 

οποίες δε μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα υψηλά κόστη. Συνολικά όμως για τη χώρα, η 

παραγωγικότητα αυξήθηκε.  

    Ενώ όμως αυτό το σύστημα, από τη δεκαετία του 60 μέχρι τη δεκαετία του 80, οδήγησε σε 

ικανοποιητικούς μισθούς και παραγωγικότητα, εξαιτίας των νέων συνθηκών, από το 80 κι 
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έπειτα, έγινε ένα όργανο συγκράτησης των μισθών, ώστε το 1990-91, ο οργανισμός των 

εργοδοτών να αποχωρήσει από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.  

   Η χώρα αυτή έχει να επιδείξει μία ισότητα των εισοδημάτων σε ικανοποιητικό βαθμό, αν και 

είναι εμφανή από τα στοιχεία, τα αρνητικά σημάδια που της άφησε η κρίση της δεκαετίας του 

90. Παρατηρείται έτσι, μία πτώση της απασχόλησης και μία ακόμη πιο απότομη πτώση της 

ασφάλειας των θέσεων εργασίας σαν σύνολο. Παρόλα αυτά ,έχει να επιδείξει δείκτες ανεργίας 

και απασχόλησης αρκετά καλύτερους από το μέσο της ευρωζώνης (χαμηλότερη ανεργία, 

υψηλότερη απασχόληση), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός της  προσωρινής απασχόλησης 

αυξάνεται σαν ποσοστό αρκετά ταχύτερα από άλλες χώρες (Anne Gray, 2004, σελ. 22, 23, 25-

27, 33). Ανάλογα ικανοποιητική εικόνα, εμφανίζει η Σουηδία, στη σχέση χαμηλής ποιότητας 

θέσεις εργασίας προς υψηλής ποιότητας, δηλαδή η σύνθεση των θέσεων εργασίας σε ποιοτικές 

και μη ποιοτικές. Ο δείκτης της λοιπόν είναι 0,19, και είναι ο χαμηλότερος της Ευρώπης.  

 

3.3. Αγγλοσαξινικό μοντέλο διακυβέρνησης 

   Κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού, είναι οι χαμηλές κοινωνικές εισφορές, οι μεγάλες 

ανισότητες στα εισοδήματα των ατόμων και οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε πιέσεις τις 

αγοράς (σχετικά με το ύψος των μισθών, τη διατήρηση της θέσης τους ή όχι), χωρίς κάποια 

προστασία από θεσπισμένους νόμους. Η διαπραγμάτευση δηλαδή μεταξύ των συνδικάτων και 

των εργοδοτών είναι ελλιπής και η αξιοποίηση των εισφορών των φορολογουμένων, ανήκει 

κατά κύριο λόγο στην κυβέρνηση. Αυτού του είδους η πρακτική, ξεκίνησε από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, προτού επεκταθεί και στην Ευρώπη και ιδίως στη Μεγάλη Βρετανία και γίνει 

επιτακτική ανάγκη λόγω των πιέσεων της παγκοσμιοποίησης που επέβαλε την ευελιξία στις 

αγορές εργασίας και άσκησε πιέσεις για μείωση του εργασιακού κόστους (Anne Gray, 2004, 

σελ. 18). 
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3.3.1 .Μ. Βρετανία 

   Η Μ. Βρετανία, ανήκει κι αυτή στις χώρες (όπως η Γερμανία και η Ισπανία), όπου τη θέσπιση 

κανόνων που να προάγουν την κοινωνική ασφάλεια, την ανέλαβε η κυβέρνηση, για αποφυγή 

υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσιών στα συνδικάτα. Ενώ στη υπόλοιπη Ευρώπη, ο διάλογος 

μεταξύ των σωματείων, της κυβέρνησης και των εργοδοτών είναι θεσμοθετημένος, στη Μ. 

Βρετανία τα πράγματα φαίνονται αρκετά διαφορετικά. Αξίζει να σημειωθεί για τη Μ. Βρετανία, 

ότι ενώ παρουσιάζει μακροπρόθεσμα ικανοποιητικά ποσοστά ανεργίας και οι θέσεις εργασίας, 

χαρακτηρίζονται από κάποια ασφάλεια, παρόλα αυτά οι ανισότητες των εισοδημάτων είναι 

μεγάλες. Πρόκειται για τη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι εργοδότες απολαμβάνουν τις 

περισσότερες ελευθερίες. Σε αυτό συνέβαλε κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό η πολιτική της πρώην 

πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία προέβη σε μια σειρά από 

μεταρρυθμίσεις, προς την κατεύθυνση μιας πιο φιλελεύθερης αγοράς τη δεκαετία του 80 και τα 

πέντε κύρια  χαρακτηριστικά της, είναι: 

1) Αποβιομηχανοποίηση, με άμεσο επακόλουθο την εξασθένιση των ισχυρότερων εργατικών 

συνδικάτων. 

2) Νομοθεσία που να περιορίζει την ικανότητα των συνδικάτων να οργανώνουν απεργίες, το 

ρόλο τους στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την ικανότητά τους να αντιπροσωπεύουν τα 

μέλη τους σε διάφορα θέματα. 

3) Μία γενική αποδυνάμωση των θεσμών του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ εργοδοτών, 

εργαζομένων και κράτους και γενικά της συσπείρωσης των εργαζομένων προς εύρεση κοινής 

κατεύθυνσης και γραμμής στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. 

4) Καθιέρωση ευελιξίας στον εργασιακό τομέα, με απελευθέρωση των αγορών εργασίας από 

νομικές δεσμεύσεις. 
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5) Ανάπτυξη νεοφιλελεύθερων στρατηγικών. 

(Henk Overbeek, 2004, σελ. 143). 

     Η εφαρμογή του αγγλοσαξονικού μοντέλου, είναι αυτή που, ενώ κρατά τη χώρα σε 

ικανοποιητικά ποσοστά ανεργίας, εμφανίζει σημαντικές ανισότητες στα εισοδήματα μεταξύ 

υψηλόμισθων και χαμηλόμισθων, αλλά και μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αξίζει να σημειωθεί 

το μεγάλο ποσοστό (30%) των εργαζομένων που εργάζονται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα 

(Anne Gray, 2004, σελ. 23-26, 28-33).  

   Προς την ίδια κατεύθυνση ήταν και τα μέτρα που πάρθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90 

και που αφορούσαν την ανεργία. Έτσι π.χ., το 1995 οι ιατρικές εξετάσεις που προσδιορίζουν την 

ανικανότητα εργασίας και συνεπώς την βοήθεια προς αυτά τα άτομα, έγιναν πιο αυστηρές, ενώ 

το 1996, η διάρκεια που θα εισέπραττε ένας άνεργος το επίδομα, μειώθηκε από ένα έτος σε έξι 

μήνες. Αυτό ήταν εύλογο, καθώς στη Μ. Βρετανία, ένας ασυνήθιστος αριθμός ατόμων που 

βρίσκονται σε ηλικία εντός ορίων για να εργαστούν, δεν εργάζονται εξαιτίας κάποιας 

αρρώστιας, ή γενικότερα ανικανότητας, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναξιοποίητο ανθρώπινο 

δυναμικό. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί, ότι παρά τη μικρή ανεργία και την ανάκαμψη της χώρας 

τη δεκαετία του 90, οι μισές νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, αφορούσαν εργασίες 

μειωμένου ωραρίου, για της οποίες μάλιστα, οι αμοιβές ήταν τόσο χαμηλές, που οι εργαζόμενοι 

εξαιρούνταν από εισφορές για κοινωνική ασφάλιση (Anne Gray, 2004, σελ. 118).  

   Το θετικό στοιχείο βέβαια των μέτρων που πάρθηκαν την περίοδο αυτή προς αύξηση της 

ευελιξίας, ήταν ότι αυξήθηκε η ανταπόκριση του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα, οι 

αναταράξεις στην απασχόληση, να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανεργία και αυτή να 

αναπροσαρμόζεται με ταχύ ρυθμό στο φυσικό ύψος της, μετά την πάροδο των κρίσεων (Henry, 

Snower, 1996, σελ. 151). 
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3.3.2. Ιρλανδία 

   H Ιρλανδία, είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει να επιδείξει θεαματική 

βελτίωση στο θέμα της ανεργίας, αλλά και στα υπόλοιπα οικονομικά της μεγέθη. Στην εποχή 

γύρω στο 1990, η Ιρλανδία μαστιζόταν από μια ανεργία ύψους 18%, για να επιτύχει στις μέρες 

μας ένα ύψος γύρω στο 4,5%.  

   Το χαρακτηριστικό της Ιρλανδίας, είναι ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, όχι με 

μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων της κυβέρνησης, αλλά μέσα από συνθήκες 

ελεύθερης οικονομίας, η οποία να προάγει την έρευνα και την καινοτομία στο πεδίο της 

παραγωγής, στοιχεία που ανέδειξαν την ιρλανδική οικονομία, μια από τις πιο ανταγωνιστικές. 

3.4. Νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης 

  Σε αυτό τον τύπο συστήματος οργάνωσης, ανήκουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία 

και η Πορτογαλία. Σε αυτές τις χώρες παρατηρείται ένας μεγάλος τομέας παραοικονομίας, με 

την ευρύτερη έννοια του όρου, όπου πολλά άτομα, ενώ εργάζονται, δεν απολαμβάνουν κάποια 

κοινωνική ασφάλιση, αλλά και δεν εργάζονται υπό κάποιο καθεστώς συμβολαίου που να 

επισημοποιεί τη θέση τους ως εργαζομένων. Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, 

παρατηρείται εκτενείς αυτοαπασχόληση. Έτσι λοιπόν, το ποσοστό των ανέργων ,που 

εισπράττουν κάποιου είδους επίδομα, είναι σχετικά χαμηλό, ενώ οι απροστάτευτοι άνεργοι, 

καταφεύγουν σε άλλες μορφές κοινωνικής βοήθειας, στη θέσπιση ορίων κατώτατου μισθού 

μέσω των εργατικών σωματείων και τέλος στην ενίσχυσή τους από την οικογένεια (Anne 

Gray,2004, σελ. 17). 

3.4.1. Ελλάδα 

    Για να έρθουμε τώρα και στην ελληνική πραγματικότητα, αναφέρουμε ότι οι μισθοί στο 

δημόσιο τομέα, για φέτος θα αυξηθούν κατά 2,5% ,ενώ σε ανάλογη αύξηση θα προβεί στους 
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μισθούς και ο ιδιωτικός τομέας (λίγο μεγαλύτερη), ο οποίος ακολουθεί το δημόσιο. Αυτό 

πρακτικά και σε συνδυασμό με τον υπάρχον πληθωρισμό που κυμαίνεται γύρω στο 3,5 %, 

σημαίνει μείωση των πραγματικών μισθών και αυτή η πολιτική, είναι μέσα στα πλαίσια της 

περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα, να τονωθεί η επιχειρηματικότητα και σαν έμμεσο αποτέλεσμα, να αυξηθεί η 

απασχόληση. 

    Αξίζει επίσης να παρατηρήσουμε, ότι η Ελλάδα υστερεί σε τομείς όπως η κοινωνική συνοχή 

και η υπεύθυνη πολιτική. Η πολιτική λιτότητας, η οποία καθίσταται αναγκαία για τη 

μακροχρόνια ανάπτυξη, βρίσκει αντίθετους σημαντικούς φορείς εξουσίας στην Ελλάδα. Τα 

συνδικάτα πολλές φορές, αλλά και μέρη της αντιπολίτευσης, κατηγορούν αυτές τις πρακτικές, 

ως αντικοινωνικές. 

   Αυτό σχετίζεται ως προς τα αποτελέσματά του και με τη νοοτροπία των κυβερνήσεων, οι 

οποίες προσπαθούν να ακολουθήσουν πολιτικές, οι οποίες, να έχουν πολύ άμεσα και ορατά 

αποτελέσματα. Σε αυτό βέβαια είναι υπεύθυνοι και οι ίδιοι οι πολίτες, οι οποίοι με την ψήφο 

τους φαίνεται να εγκρίνουν περισσότερο τις κυβερνήσεις που αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα. 

     Οι απαιτήσεις των πολιτών από την κυβέρνηση, η έλλειψη κοινωνικής συνοχής και η 

ασυνείδητη επιθυμία να θυσιάσω τα θετικά αποτελέσματα του αύριο με κάποια θετικά του 

σήμερα, σχετίζεται άμεσα με τη διαφορά των κεϋνσιανών από τους νεοκλασικούς και 

μονεταριστές. Το σωστό δεν είναι βέβαια, ούτε το ένα άκρο, αλλά ούτε και το άλλο. Η πολιτική 

και τα μέτρα της κυβέρνησης θα πρέπει να έχουν ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στο βαθμό 

βέβαια, που οι σημερινές θυσίες θα αποφέρουν και ανάλογα οφέλη αύριο, ενώ πάντα θα πρέπει 

να υπάρχει και ένα δίχτυ ασφαλείας για τους οικονομικά ασθενέστερους, οι οποίοι είναι και οι 

βαρύτερα πληγμένοι από τις κυκλικές οικονομικές διακυμάνσεις. 
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    Όλα τα παραπάνω βέβαια, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και με τις συγκεκριμένες συνθήκες 

που επικρατούν στην παραγωγή. Η Ελλάδα, έχει ένα μεγάλο αγροτικό τομέα, και σε αυτό 

οφείλεται το χαμηλό ποσοστό των απασχολουμένων σε ποιοτικές θέσεις εργασίας (0,64 σχέση 

μη ποιοτικών προς τις ποιοτικές θέσεις). Το ποσοστό των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα, 

είναι 18%, ενώ ο μέσος της Ευρώπης είναι 4%. Επίσης, μεγάλο εμφανίζεται και το ποσοστό μη 

ποιοτικών εργασιών σε ξενοδοχεία και εστιατόρια.  

 

3.4.2. Ισπανία 

  Η Ισπανία, είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,που αντιμετώπισε τα μεγαλύτερα ποσοστά 

ανεργίας τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόκειται για ένα ακραίο παράδειγμα της ανεργίας στην 

Ευρώπη σαν σύνολο. Η ανεργία της, έφτασε σε κάποιες χρονικές περιόδους το επίπεδο του 20%, 

κατόπιν κρίσεων που σχετίζονταν τόσο με εσωτερικούς, όσο και με εξωτερικούς παράγοντες.       

Από την άλλη, δεν παρατηρήθηκαν ανάλογες αυξήσεις στο εργατικό δυναμικό, ώστε να 

δικαιολογούν αυτή την κατάσταση, ενώ παρά το επίπεδο αυτό της ανεργίας, οι μισθοί συνέχισαν 

να ανεβαίνουν με 1% ετησίως στη δεκαετία του 90 (Henry, Snower, 1996, σελ.178).     

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι η ανεργία, η οποία ενισχυόταν από περιόδους ύφεσης, 

αδυνατούσε να υποχωρήσει ,ακόμη και σε περιόδους ταχείας οικονομικής μεγέθυνσης και 

αυξημένης απασχόλησης (Henry, Snower,1996, σελ.175). Όλη αυτή η κατάσταση, επιδεινώθηκε 

και από το γεγονός της αλλαγής στις δομές της Ισπανικής οικονομίας. Ο αγροτικός τομέας, 

καθώς και τομείς της βιομηχανίας, όπως ο άνθρακας και ο χάλυβας παράκμασαν, για να δώσουν 

τη θέση τους στον τομέα των υπηρεσιών (τουρισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) (Henry, 

Snower, 1996, σελ.178). 

   Στην Ισπανία, το ένα τρίτο των εργαζομένων, εργάζεται υπό καθεστώς ημιαπασχόλησης, με 

αποτέλεσμα, να γίνεται πολύ δύσκολη η προστασία των ανέργων, αφού οι εισφορές τους είναι 
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χαμηλές. Χαρακτηριστικό είναι, ότι η Ισπανία, εμφανίζει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά 

ανεργίας στην Ευρώπη και χαμηλό ποσοστό ποιοτικών θέσεων εργασίας (κοντά στην Ελλάδα), 

αν και από τη δεκαετία του 90 δείχνει στοιχεία ανάκαμψης. Οι δείκτες της επίσης που 

σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια εργασίας, καθώς και με τις ανισότητες, είναι 

δυσοίωνοι, αφού, μαζί με την Ελλάδα, έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά θέσεων εργασίας με 

χαμηλή ποιότητα. 

   Ένα σημαντικό θέμα που αποτελεί εμπόδιο στην καταπολέμηση της ανεργίας, είναι η αυστηρή 

νομοθεσία που είναι θεσπισμένη και προστατεύει ένα μεγάλο όγκο μόνιμων εργαζομένων.  Αυτό 

συντελεί σημαντικά στη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, αφού το εργατικό δυναμικό, 

αναπροσαρμόζεται με μεγάλη καθυστέρηση, ύστερα από μια περίοδο κρίσεως. Κάποιες αλλαγές 

ξεκίνησαν να γίνονται από τα μέσα του 80, ώστε να επιτραπούν τα συμβόλαια μικρής διάρκειας 

και να επιτραπεί και η εύρεση εργασίας, μέσω πρακτορείου το 1994. Αυτό βέβαια, συνάντησε τη 

μεγάλη αντίδραση των συνδικάτων, τα οποία εξέλαβαν το θεσμό αυτό σαν κίνδυνο αύξησης της 

ευελιξίας και μείωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων σχετικά με το χρόνο παραμονής τους 

στις υπάρχουσες θέσεις (Anne Gray, 2004, σελ. 122). Ανάλογη δυσκαμψία, εμφανιζόταν και στη 

νομοθεσία, της χώρας, αφού μέχρι τη δεκαετία του 90, ο θεσμός των πρακτορείων ευρέσεως 

προσωρινής εργασίας ήταν απαγορευμένος. 

     Η μεγάλη ανεργία, η οποία πρωτοξεκίνησε τη δεκαετία του 80, έχει ως βασικά της αίτια, τη 

μείωση των παραδοσιακών αγροτικών θέσεων εργασίας, την αναδιοργάνωση της βιομηχανίας 

και τον ανεξέλεγκτο αριθμό των νέων που εισήλθαν στην αγορά εργασίας. Η λύση που 

επιχειρήθηκε να δοθεί με την εισαγωγή των συμβολαίων μικρής διάρκειας, φαίνεται να μην είχε 

αποτέλεσμα, καθώς ,δεν παρατηρούνταν μεγάλη εναλλαγή των προσωρινών συμβολαίων με τα 

μόνιμα, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά μια εναλλαγή των προσωρινών θέσεων εργασίας, με την 

είσοδο των ατόμων αυτών στην ανεργία. Δηλαδή, αυτή η μορφή ευελιξίας της εργασίας, 
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φαίνεται ότι εδώ δε λειτούργησε (Anne Gray, 2004, σελ. 24, 26, 27). Άλλα μέτρα που πήρε  η 

Ισπανική κυβέρνηση, είναι ότι οι απολαβές που θα απολάμβαναν οι άνεργοι ,θα μειώνονταν από 

το 80% του μισθού τους που ήταν μέχρι το 1992, στο 70% για τον πρώτο χρόνο και στο 60% 

έπειτα από το πρώτο έτος. 

   Τελειώνοντας, μπορούμε να πούμε, ότι για μια χώρα όπως η Ισπανία, η αύξηση της ευελιξίας 

στις εργασιακές σχέσεις, τόσο του ωραρίου, όσο και των μισθών, αλλά και η μείωση των 

απολαβών που απολαμβάνουν οι άνεργοι, θα οδηγούσε σε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα 

αναφορικά με την απασχόληση και την ανεργία. Σε αυτό συνηγορούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας του Jeffrey R. Francs (1996), η οποία κατέληξε στα ακόλουθα εύλογα συμπεράσματα: 

- Η άνοδος του ύψους των κατωτάτων μισθών, οδηγεί σε αύξηση το σύνολο των μισθών. 

- Η υψηλές κοινωνικές εισφορές προς τους εργαζομένους, μειώνουν τα επίπεδα της 

απασχόλησης. 

- Ο διογκωμένος τομέας ταμείων ενίσχυσης των ανίκανων προς εργασία, μειώνουν το 

εργατικό δυναμικό. 

- Άνοδος των εισφορών ανεργίας, οδηγούν σε άνοδο της ανεργίας, μέσω αύξησης του 

εργατικού δυναμικού και επίσης ασκούν πίεση των μισθών προς τα πάνω. 

- Η απελευθέρωση των συμβολαίων μικρής διάρκειας, περιορίζουν τις αυξήσεις μισθών.   

- Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός απεργιών και συγκρούσεων για τα εργασιακά θέματα, 

μειώνουν την απασχόληση. 

- Η τακτική των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μειώνει την απασχόληση. 
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   Όλα τα παραπάνω, εξηγούν λοιπόν το λόγο που η χώρα αυτή έχει το μικρότερο ρυθμό 

προσαρμογής της απασχόλησης ,κατόπιν ενός σοκ. Χαρακτηριστικό είναι, ότι τα μισά μόνο από 

τα αποτελέσματα μιας ανατάραξης, προερχόμενης από το εξωτερικό εμφανίζονται ύστερα από 

οχτώ έτη. 

3.4.3. Ιταλία 

    Η Ιταλία, είναι κι αυτή μια χώρα που ανήκει στο νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο. Και αυτή φαίνεται 

να αντιμετωπίζει αρκετά υψηλά ποσοστά ανεργίας, και να καταβάλλει προσπάθειες για πιο 

ευέλικτες μορφές εργασίας. Χαρακτηριστικό είναι κι εδώ το γεγονός, ότι κατά την περίοδο 

1997-1998, όλα τα άτομα που βγήκαν από την ανεργία και ξεκίνησαν να εργάζονται, 

τοποθετήθηκαν σε πόστα προσωρινής απασχόλησης (Anne Gray, 2004 σελ. 125), ενώ μόλις τη 

δεκαετία του 90, όπως και στην Ισπανία, επιτράπηκε η λειτουργία πρακτορείων ευρέσεως 

εργασίας.  

   Αναφερόμενοι σε κάποια γενικά στοιχεία της χώρας, σχετικά με τις δομές της και τα 

χαρακτηριστικά των εργασιακών της σχέσεων, αξίζει να πούμε, ότι μακροπρόθεσμα, η ανεργία, 

σχετίζεται άμεσα, τόσο με μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως η μείωση της απασχόλησης, 

όσο και με την μειωμένη ευελιξία. Πάντως ,δεν παρατηρείται εδώ το φαινόμενο της Γερμανίας, 

δηλαδή, μειωμένη απασχόληση να αποθαρρύνει τους εργαζόμενους και να ασκούνται πιέσεις 

της ανεργίας προς τα πάνω (Henry, Snower, 1996, σελ. 136). 

3.4.4. Πορτογαλία 

   Όπως είδαμε και προηγουμένως από τους πίνακες, η Πορτογαλία, είναι μια χώρα με 

σημαντικά προβλήματα στην ανεργία και στην απασχόληση. Μαζί με την Ελλάδα και την 

Ισπανία, ανήκουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 με τις χαμηλότερες επιδόσεις.  
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   Στην Πορτογαλία, η αύξηση της απασχόλησης  σε υψηλόμισθες θέσεις, δεν ακολουθεί την ίδια 

τάση αύξησης των χαμηλόμισθων και αυτό μπορεί να οφείλεται στις δομές της οικονομίας της, 

όπως είναι η μεγάλη αναλογία του αγροτικού τομέα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, είναιότι 

ειδικά κατά τα τελευταία έτη, στη χώρα συντελέστηκε μια σημαντική αύξηση των θέσεων 

εργασίας στο δημόσιο τομέα, με όλα τα συνεπαγόμενα αναφορικά με την ευελιξία εργασίας. 

Τόσο η ασφάλεια που προσέφεραν οι θέσεις αυτές, όσο και οι σημαντικά υψηλότεροι μισθοί στο 

δημόσιο, συνέβαλαν προς την κατεύθυνση αυτή. 

   Αναφορικά με τον προσδιορισμό των μισθών τώρα, το ύψος των απολαβών των εργαζομένων, 

καθορίζεται κατόπιν διαπραγματεύσεων των συνδικάτων με τους εργοδότες σε επίπεδο κλάδων, 

με περιορισμένο συντονισμό μεταξύ των διαπραγματευόμενων πλευρών. Υπάρχουν τρία επίπεδα 

διαπραγματεύσεων. Κατά το πρώτο, η κάθε επιχείρηση, μπορεί να έρθει σε επαφή με τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων. Στο δεύτερο, συμμαχίες εταιριών, μπορούν να έρθουν σε 

επαφή με εκπροσώπους των συνδικάτων και τέλος, οι σύνδεσμοι των εργοδοτών, μπορούν να 

διαπραγματευτούν για το ύψος των μισθών, μαζί με το σύνολο των συνδικάτων. Ο τρίτος 

τρόπος, εφαρμόζεται στον τομέα της βιομηχανίας. Δεν είναι αναγκαίο για έναν εργαζόμενο να 

ανήκει σε συνδικάτο, ώστε ο μισθός του να προσαρμοστεί και αυτό φαίνεται από το γεγονός, ότι 

το 90% των εργαζόμενων σε τομείς που δεν είχαν σχέση με τη γεωργία, ήταν εξασφαλισμένοι 

σχετικά με το μισθό τους από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Παρόλα αυτά ,η συμμετοχή των 

εργαζομένων στα συνδικάτα, επιρεάζει τη διαπραγματευτική δύναμη των τελευταίων. 

   Το σημαντικότερο ίσως μειονέκτημα της πορτογαλικής οικονομίας, είναι η έλλειψη ευελιξίας 

και η υπερπροστασία των εργαζομένων αναφορικά με τις απολύσεις. Η Πορτογαλία, έχει την 

αυστηρότερη νομοθεσία για το θέμα αυτό από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Χαρακτηριστικό είναι, ότι το 1996, από τις συνολικές απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν, το 

14,5% μόνο αφορούσε μαζικές απολύσεις. 
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   Προς την ίδια κατεύθυνση της μη ευελιξίας, είναι και το χαμηλό επίπεδο του θεσμού της 

εκπαίδευσης των ανέργων. Ενώ η εκπαίδευση των ήδη εργαζομένων είναι σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, υστερεί κατά πολύ αυτή των ατόμων που επιδίδονται στην εύρεση κάποιας εργασίας. 

Αυτό συμφωνεί και με την κατάσταση που προαναφέρθηκε, όπου οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν 

υψηλή νομική προστασία, ακόμα και στον τομέα της απασχόλησης μειωμένης διάρκειας. 

   Πιθανές αλλαγές, οι οποίες θα συντελούσαν σε μία αύξηση της απασχόλησης και μείωσης της 

ανεργίας, θα ήταν ίσως, μια χαλάρωση των προστατευτικών νόμων, μια ενδυνάμωση του 

θεσμού της εκπαίδευσης των ανέργων και γενικότερα, αύξηση της προσαρμοστικότητας στην 

αγορά εργασίας, με ενέργειες προς την κατεύθυνση αύξησης της ανταγωνιστικότητας (Daniel 

Traca, 2002). 

    

3.5. Νεοεισαχθείσες χώρες- Χώρες πρώην ανατολικού μπλοκ 

   Η μετατροπή της οικονομίας, σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς και το άνοιγμα στον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό, ευθύνονται άμεσα για την κατακόρυφη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, 

στις οικονομίες της ανατολικής Ευρώπης. Αυτή η πτώση, δε μπόρεσε να αποφευχθεί, παρά τα 

μέτρα που πάρθηκαν από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών, αφού η διογκωμένη ανεργία, δεν 

ήταν το επακόλουθο μεταβολών στη συνολική ζήτηση των οικονομιών, αλλά το αποτέλεσμα 

κακών χειρισμών επί σειρά δεκαετιών στη σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την 

τοποθέτησή του στα σωστά πόστα και την προσπάθεια για επένδυση πόρων σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο με τρόπο αποδοτικό για όλη την οικονομία. Η υψηλή ανεργία λοιπόν που γνωρίζουν 

αυτά τα κράτη, σχετίζεται άμεσα με τις αλλαγές στα δομικά στοιχεία των οικονομιών, την 

αλλαγή της παραγωγικής τους διαδικασίας και τις προσπάθειες που γίνονται για 

επανατοποθέτηση του εργατικού δυναμικού, σε πόστα περισσότερο αποδοτικά, ώστε όλη η 

 73



οικονομία σαν σύνολο να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες της ελεύθερης αγοράς και του 

διεθνούς ανταγωνισμού. 

   Οι δραστικές αυτές αλλαγές, που πλέον έχουν γίνει επιτακτική ανάγκη, αφορούν την 

μεταστροφή πλήθους εργαζομένων προς διαφορετικούς τομείς παραγωγικής δραστηριότητας, 

ενώ, σημαντικής σημασίας, είναι η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών ,καθώς και της παραγωγικότητας, ώστε οι οικονομίες αυτές, σε βάθος χρόνου, να 

καταφέρουν να σταθούν ισάξια απέναντι στις συνθήκες ελεύθερου εμπορίου που επικρατούν 

στις δυτικές οικονομίες. Άμεση συνέπεια, όλων αυτών των αλλαγών, είναι η άμεση ανάγκη για 

ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, στα πλαίσια της αλλαγής των δομών της οικονομίας. Αυτό 

το γεγονός, δίνει μια δυνατότητα επανατοποθέτησης του εργατικού δυναμικού και κατά 

συνέπεια, μείωσης της ανεργίας που προέρχεται από το μαρασμό της μέχρι τότε βιομηχανίας, 

που στις περισσότερες αυτές χώρες, αποτελούσε, το βασικότερο κλάδο της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

    Κρίσιμο θέμα λοιπόν για τις νεοεισαχθείσες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, είναι ο βαθμός 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, τόσο από τη μια επιχείρηση στην άλλη, αλλά κυρίως 

,από τον ένα παραγωγικό κλάδο στον άλλο. Το νόημα της ανεργίας στα σοσιαλιστικά 

καθεστώτα, ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που επικρατεί στις ελεύθερες οικονομίες. Στον 

πρώην υπαρκτό σοσιαλισμό, η απασχόληση, ήταν ένα μέσο κοινωνικής ολοκλήρωσης και 

προστασίας. Η μη απασχόληση κάποιου δεν ήταν επιτρεπτή, οι απολύσεις επίσης δεν 

επιτρέπονταν και η κινητικότητα της εργασίας δεν αντανακλούσε γενικά μια ορθολογικότερη 

κατανομή των πόρων, παρά εξυπηρετούσε τον κοινό στόχο της απασχόλησης όλων. Σαν 

αποτέλεσμα, η συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία σε αυτά τα καθεστώτα, ήταν 

υπερβολικά υψηλή συγκρινόμενη με τις ελεύθερες οικονομίες, με όλα βέβαια τα αρνητικά 
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χαρακτηριστικά που αυτό συνεπάγεται. Τα κύρια χαρακτηριστικά των οικονομιών αυτών 

αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία, μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

- Η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, ανήκε κατά κύριο λόγο στο κράτος. 

- Η δομή της παραγωγής, ήταν βασικά προσανατολισμένη στη βιομηχανία και τη γεωργία. 

-Το ελεύθερο εμπόριο ήταν απόν, υπήρχε υπερβολική εξειδίκευση στην παραγωγή 

συγκεκριμένων προϊόντων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπερβολικά μεγάλες μονάδες 

παραγωγής, αλλά λίγες σε αριθμό (Nicholas Barr, 1994, σελ.13). 

   Κάτω λοιπόν από αυτές τις ακραίες συνθήκες των ανατολικών οικονομιών, οι ρυθμίσεις στην 

αγορά εργασίας, καθώς και ο ρόλος των οργανισμών και των ταμείων, θα παίξουν ένα 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επανόδου της απασχόλησης και της συγκράτησης της 

ανεργίας σε φυσιολογικά επίπεδα. Ένα σύνολο λοιπόν ήδη γνωστών πρακτικών, όπως η 

ευέλικτη εργασία, η πρόωρη συνταξιοδότηση και η επανεκπαίδευση, παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στο θέμα της ανεργίας. Όλα αυτά τα μέτρα βέβαια, θα πρέπει να αντισταθμιστούν από ανάλογες 

μειώσεις στα κονδύλια  επιδομάτων ανεργίας, καθώς η καταπολέμηση του προβλήματος, απαιτεί 

δραστικά μέτρα που να μην διαιωνίζουν το ύψος της ανεργίας, καθιστούν αδύνατες τις αλλαγές 

και δεν προάγουν την αποτελεσματικότητα (Michael C. Burda, 1994, σελ.2). 

3.5.1. Ουγγαρία 

   Στην Ουγγαρία, υπάρχει ένα πλήθος εργατικών συνδικάτων και σωματείων εργοδοτών. 

Σχετικά με το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στη χώρα λειτουργεί από το 1992 το 

«Interest Conciliation Council», το οποίο έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων των κοινωνικών εταίρων. Η ύπαρξη βέβαια πολλών σχηματισμών, τόσο στην 

πλευρά των εργαζομένων, όσο και στην πλευρά των εργοδοτών, αποτελεί εμπόδιο για μια 
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αποτελεσματική συμφωνία και συνεργασία των εταίρων, γύρω από θέματα που αφορούν τους 

μισθούς και την απασχόληση (Karen Henderson, 1999, σελ.133). 

   Σχετικά με τη νομοθεσία τώρα που αφορά μαζικές απολύσεις, πρέπει να πούμε, ότι αυτή δεν 

είναι και τόσο αυστηρή συγκρινόμενη π.χ. με την Πολωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει προβεί 

σε υποδείξεις προς την Ουγγαρία, για υιοθέτηση πιο αυστηρής νομοθεσίας, η οποία να 

προστατεύει τους εργαζομένους ενάντια στις μαζικές απολύσεις. 

 

3.5.2. Πολωνία 

   Στην Πολωνία, οι σύνδεσμοι των εργοδοτών, έχουν να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό θεσμό 

εργατικών συνδικάτων. Οι περιορισμένες δυνατότητες των εργοδοτών, φαίνονται ακόμα και από 

τις ελευθερίες των εργαζομένων αναφορικά με τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Ειδικοί 

σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συμβουλέψει τη χώρα προς την κατεύθυνση 

εξίσωσης των δυνάμεων των κοινωνικών εταίρων, αφού μέχρι πρότινος, η βαρύτητα που 

δινόταν, ήταν υπέρ των εργαζομένων. Οι αλλαγές αυτές βέβαια, είναι απίθανο να μη συναντούν 

δυσκολίες, αφού τα δύο μεγαλύτερα κόμματα στην Πολωνία το 1997, είχαν σαφείς επιρροές από 

τα εργατικά συνδικάτα. 

   Στη χώρα αυτή, υπάρχει μια τριμερής επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό 

των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον προσδιορισμό των μισθών. Το σώμα αυτό 

ιδρύθηκε το 1995, ενώ μέχρι τότε υπήρχε μια ισχυρή φορολογία των μισθών που ρύθμιζε τις 

αυξήσεις των μισθών στο δημόσιο τομέα. Τα αποτελέσματα των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, έχουν μεγαλύτερη επιρροή στους μισθούς και την απασχόληση στο δημόσιο 

τομέα από τον ιδιωτικό και έτσι, οι ρυθμίσεις, αφορούν μόνο μέρος της όλης οικονομίας. Το 

1996 και 1997, εντάθηκαν οι ανησυχίες για αυτό το φαινόμενο, αφού αποτέλεσμα του οποίου, 
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ήταν η σπατάλη πόρων στο δημόσιο τομέα σε μη παραγωγικές μονάδες. Αυτό φαίνεται και από 

στατιστικές, οι οποίες συμπεραίνουν, ότι οι μισθοί του δημοσίου, ήταν αρκετά υψηλότεροι από 

τον ιδιωτικό τομέα για τις ίδιες εργασίες (Karen Henderson, 1999, σελ.132). 

   Σχετικά τώρα με τη νομοθεσία της εργασίας,, αυτή εναρμονίζεται σταδιακά με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Οι απολύσεις ,πρέπει να συνοδεύονται με αποζημίωση ύψους τριών μηνιαίων 

μισθών, ενώ πριν την απόλυση, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερωθούν τρεις μήνες πριν. Οι 

εργαζόμενοι, έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας και 

να κάνουν προτάσεις στη διοίκηση αναφορικά με τις απολύσεις. Παρόλα αυτά ,η διοίκηση δεν 

είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί τις υποδείξεις των εργαζομένων, αλλά σε περίπτωση μείωσης 

του αριθμού του προσωπικού, θα πρέπει να έχει σαφή αιτιολογία της κίνησης αυτής. Παρά την 

εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, φορείς της Κοινότητας, 

έχουν επισημάνει τη μη αυστηρή προσήλωση των επιχειρήσεων στο γράμμα του νόμου. 

3.5.3. Σλοβενία 

   Στη Σλοβενία, αν και έχουμε κι εδώ πολλά σωματεία, τουλάχιστον στην πλευρά των 

εργαζομένων, υπάρχει ένα βασικό μεγάλο σωματείο, το «Independent Trade Unions of the 

Republic of Slovenia», το οποίο μετέχει στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση σαν νόμιμος 

εκπρόσωπος. Όπως και σε άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, η δύναμη των εργατικών 

συνδικάτων είναι αρκετά ισχυρότερη στο δημόσιο τομέα από τον ιδιωτικό (Karen Henderson, 

1999, σελ.133). 

 

3.5.4.Τσεχία 

   Η Δημοκρατία της Τσεχίας, ανήκε μέχρι το 1989, στις χώρες του ανατολικού μπλοκ, ενώ μετά 

την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η Τσεχία πλέον αποτελεί ένα ανεξάρτητο κράτος υπό 
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καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Το 1989, όπως και στις υπόλοιπες ανατολικές χώρες, ήταν χρονιά 

αρνητικών αλλαγών για τη χώρα. Αυτό αντανακλάται περισσότερο στο γεγονός, ότι το 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της, όπως και των υπολοίπων πρώην σοσιαλιστικών χωρών, έπεσε 

ραγδαία (20,3%).  

   Η Τσεχία, όπως και άλλες χώρες, όπως η Σλοβακία, μετά την πτώση του υπαρκτού 

σοσιαλισμού, εφάρμοσε περιοριστική πολιτική αναφορικά με τις απολαβές των ανέργων με 

αποτέλεσμα να μειωθεί αρχικά η συμμετοχή των εργαζομένων. Προς την ίδια κατεύθυνση 

πολιτικών, διατήρησε ένα μεγάλο όγκο γραφείων ευρέσεως εργασίας, τα οποία και 

απασχολούσαν ένα πλήθος εργαζομένων, με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση επανένταξης των 

εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία με τρόπο που να προάγεται η ορθολογική αξιοποίησή 

τους, με τη διοχέτευσή τους σε θέσεις που είχαν ανάγκη (το 70% των δαπανών για την 

καταπολέμηση της ανεργίας, αξιοποιούνταν για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, Michael 

C. Burda, 1994, σελ.15). Η αποτελεσματικές αυτές πολιτικές, βοήθησαν την οικονομία μέσω της 

άμεσης και έμμεσης δημιουργίας πλήθους θέσεων εργασίας. Τα προγράμματα αυτά, 

απευθύνονταν βασικά σε νέους, ανειδίκευτους και μακροχρόνιους ανέργους. 

    Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι η Τσεχία κατάφερε με ένα ικανοποιητικό τρόπο να 

ανταπεξέλθει στο σημαντικό πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετώπιζε, έχοντας και σαν 

επιπλέον εμπόδιο το μεγάλο ποσοστό που κατείχε μέχρι το 1989 ο κλάδος της βιομηχανίας σαν 

ποσοστό του Α.Ε.Π. (περισσότερο από 60%). Σε αντίθεση όμως με τις υπόλοιπες χώρες που 

αναγκάστηκαν να προβούν σε δομικές αλλαγές στην οικονομία μειώνοντας δραστικά τον κλάδο 

της βιομηχανίας, η Τσεχία, κατάφερε, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια μετά την αλλαγή του 

καθεστώτος, να διατηρήσει έναν αξιόλογο τομέα κυρίως μέσω της στήριξης που της παρείχαν οι 

δυτικές οικονομίες μέσω της ζήτησης για ενδιάμεσα βιομηχανικά προϊόντα (Michael C. Burda, 

1994, σελ. 5). 
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   Μία ένσταση βέβαια στις καλές επιδόσεις της χώρας, θα ήταν το γεγονός, ότι η πτώση της 

ανεργίας, υποβοηθήθηκε από τη μείωση της συμμετοχής των γυναικών στην παραγωγική 

διαδικασία. Καθώς η ελαστικότητα των μισθών των γυναικών, είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

αντρών, η απελευθέρωση των μισθών και κατά συνέπεια, η μείωσή τους, οδήγησε περισσότερο 

τις γυναίκες στην αποχή από την παραγωγική διαδικασία παρά τους άντρες (Michael C. Burda, 

1994, σελ. 8). 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

   Σε αυτή την εργασία, μας απασχόλησε το θέμα της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο, έγινε παρουσίαση τόσο του μεγέθους της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο 

και μεγεθών που επηρεάζονται από αυτήν, την επηρεάζουν και γενικότερα, μεγεθών που βλέπουμε 

να σχετίζονται κατά μεγάλο βαθμό από το ύψος της. Έτσι, έγινε μια παρουσίαση των επιμέρους 

κρατών-μελών και στη συνέχεια, επιχειρήθηκε να γίνει μια ομαδοποίηση των χωρών με βάση 

κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά με βάση τα οποία έγινε αυτή η διάκριση, 

έχουν να κάνουν με τις επιδόσεις του κάθε μοντέλου, τους τρόπους αντιμετώπισης του 

προβλήματος, τις γενικότερες οικονομικές δομές και όπως είδαμε, την τοποθέτηση της κάθε χώρας 

γεωγραφικά.  

    Στο τρίτο κεφάλαιο, έγινε μια περιγραφή κάποιων χωρών της Ένωσης, των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους και των συνθηκών που επικρατούσαν κατά τόπους και που οδήγησαν σε 

κάθε μια σε ένα δεδομένο ύψος ανεργίας. Ενώ λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο, η παρουσίαση έγινε 

με αριθμούς, βλέποντας κάποια επιμέρους στοιχεία, στο τρίτο κεφάλαιο, η περιγραφή, στόχος ήταν 

να εστιάσουμε περισσότερο στις επικρατούσες συνθήκες κάποιων χωρών. Η βασική επιδίωξη, ήταν 

όχι μόνο η απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα 

μπορούσαν να μας φανούν χρήσιμα όχι τόσο για τον καταλογισμό ευθυνών στις κυβερνήσεις, αλλά 

για την εύρεση των προοπτικών που υπάρχουν, τόσο για κάθε τόπο ξεχωριστά, όσο και για το 

σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   Ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί, είναι ότι, το μέγεθος της ανεργίας, 

επηρεάζεται άμεσα από άλλα οικονομικά και όχι μόνο μεγέθη, αλλά και από άλλα γεγονότα και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Έτσι, το ύψος της ανεργίας, επηρεάζεται από τις 

πολιτικές που ακολουθούν οι κυβερνήσεις, από το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που 

παράγονται σε μια χώρα και διαμορφώνουν την ανάγκη για ζήτηση θέσεων εργασίας, από την 

τεχνολογία, αλλά και από τις κοινωνικές δομές, τη θέση της γυναίκας, το ρόλο των ηλικιωμένων, 
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την παραγωγικότητα (που σχετίζεται και με την τεχνολογία, αλλά και με τη νοοτροπία των 

εργαζομένων) και γενικότερα την οικονομική οργάνωση και τον τρόπο διανομής του πλούτου που 

παράγεται. 

   Από το δεύτερο κεφάλαιο, βλέπουμε καθαρά ότι υψηλή απασχόληση, σχετίζεται με μειωμένη 

ανεργία. Επίσης και η υψηλή απασχόληση στις γυναίκες, σχετίζονται με χαμηλή ανεργία στις 

γυναίκες, αλλά και χαμηλή ανεργία στο σύνολο. Τέλος ,υψηλή παραγωγικότητα, που είναι όπως 

προαναφέρθηκε, τόσο θέμα οργάνωσης της παραγωγής, όσο και θέμα νοοτροπίας, σχετίζεται με 

χαμηλή ανεργία. Μέσα λοιπόν από αυτές τις παρατηρήσεις, είναι σαφής μια διάκριση και 

ομαδοποίηση των κρατών-μελών σε διάφορα μοντέλα. Τα διάφορα αυτά μοντέλα, δε 

δημιουργήθηκαν κατόπιν συμφωνίας, αλλά ίσως είναι και αποτέλεσμα ιστορικών γεγονότων. Η 

διάκριση που γίνεται ωστόσο, δεν είναι πάντα σαφής, αναφορικά με τα επιμέρους στοιχεία.  

   Γενικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε, ότι χαρακτηριστικά του σκανδιναβικού μοντέλου, είναι οι 

σχετικά καλές επιδόσεις της ανεργίας, με ένα οργανωμένο κοινωνικό κράτος και χαμηλές 

ανισότητες εισοδημάτων. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις διαφορές της Σουηδίας με 

τη Δανία. Σχετικά με την κεντρική Ευρώπη τώρα, ίσως να έχουμε επιδόσεις στην ανεργία που 

κυμαίνονται στο μέσο όρο της Ένωσης. Τόσο η έλλειψη σαφών και καλά οργανωμένων μηχανισμών 

που να προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη, όσο και η έλλειψη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 

που να προάγει τις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς, κάνουν την περιοχή να διαφοροποιείται τόσο 

από το σκανδιναβικό μοντέλο, όσο και από το αγγλοσαξονικό. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε 

χώρες του μοντέλου, όπως η Αυστρία και το Λουξεμβούργο, χώρες σαφώς μικρότερες από τη 

Γαλλία και τη Γερμανία, στις οποίες οικονομικά μεγέθη όπως η ανεργία, εμφανίζονται σαφώς 

βελτιωμένα. Για κακές σχετικά επιδόσεις στον τομέα της ανεργίας, καταλογίζεται το μεσογειακό 

μοντέλο. Τόσο οι μηχανισμοί που να προάγουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματική 

μεταφορά πόρων, όσο και το μίγμα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, φαίνεται ότι 

συντελούν σε υψηλά επίπεδα ανεργίας. Ακόμη, οι ίδιες οι κοινωνικές δομές και η κοινωνική συνοχή 
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βρίσκονται σε μη ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να διαμορφώνεται η υπάρχουσα κατάσταση. Η 

κριτική για της νεοεισαχθείσες χώρες τέλος, μάλλον θα πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη 

ελαστικότητα, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις χώρες, ανήκαν στο πρώην ανατολικό μπλοκ 

και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία μετασχηματισμού των οικονομιών τους.  

   Πέρα όμως από κάποια γενικότερα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι εύκολα ανιχνεύσιμα, βλέπουμε 

στο τρίτο κεφάλαιο, πως η ανεργία που διαμορφώνεται σε κάθε χώρα, μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

κάποιων επιμέρους χαρακτηριστικών και κάποιων επιμέρους κινήσεων των κυβερνήσεων, αλλά η 

συνισταμένη που οδήγησε στις κατάλληλες προοπτικές για επίτευξη ικανοποιητικών επιδόσεων, 

είναι συχνά αποτέλεσμα μιας πιο πολύπλοκης διαδικασίας, στην οποία εμπλέκονται κι άλλοι 

παράγοντες, τυχαία περιστατικά, ιστορικά γεγονότα, αλληλεπιδράσεις με το εξωτερικό περιβάλλον 

και η γεωγραφία της κάθε περιοχής. Με δεδομένα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, βλέπουμε ότι υπάρχουν 

τόσο μη ελέγξιμες μεταβλητές, οι οποίες είναι περίπλοκο να αναλυθούν και να ταξινομηθούν, ώστε 

να τις καταστήσουμε εργαλεία μείωσης της ανεργίας, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποιες πιο 

ξεκάθαρες τακτικές μέσω των οποίων μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

   Η ίδια η διάκριση των μοντέλων, μας κάνει να σκεφτούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι 

διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, είναι δύσκολο συχνά να επικρατήσουν και 

σε άλλες περιοχές. Η κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες είναι αμφίβολο το κατά πόσο μια 

προσπάθεια αναπαραγωγής των ίδιων δομών θα είχε τα ίδια αποτελέσματα και σε άλλες περιοχές. 

Από την άλλη όμως, είδαμε ότι οι διαφορές των μοντέλων μεταξύ τους, δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα 

των ιδιαιτεροτήτων αυτών, αλλά και αποτέλεσμα κάποιων πολιτικών που εφαρμόστηκαν, οι οποίες 

πολιτικές, οπουδήποτε κι αν εφαρμόζονταν κάτω από δεδομένες συνθήκες, θα έδιναν τα ίδια 

αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορεί οι διαφορές μεταξύ των περιοχών να είναι μια πραγματικότητα, 

αλλά συγκεκριμένες πολιτικές, οπουδήποτε κι αν υπάρξουν, προκαλούν αλλαγές στο ύψος της 

ανεργίας προς την ίδια κατεύθυνση, λιγότερο ή περισσότερο. 
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   Ο παραπάνω συλλογισμός, μας επιτρέπει να συμπεραίνουμε, ότι είναι δυνατή μια δραστική 

μείωση της ανεργίας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια παράλληλη επάνοδος των 

ρυθμών ανάπτυξης σε ικανοποιητικά επίπεδα. Κάποιες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, θα 

μπορούσαν να είναι: 

- Ορθολογικότερη διαχείριση των πολιτικών εκ μέρους των κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσεις στην 

Ένωση, θα πρέπει να βρουν μια αποτελεσματική αναλογία ανάμεσα στα οφέλη και τις θυσίες του 

σήμερα σε σχέση με τα πιθανά οφέλη και απειλές του μέλλοντος. Δε νοείται αποτελεσματική 

καταπολέμηση της ανεργίας και των άλλων οικονομικών μεγεθών, αν δε λαμβάνεται υπόψη ότι τα 

μακροπρόθεσμα οφέλη, δεν είναι ευδιάκριτα σε μικρότερες χρονικές περιόδους και ότι η λήψη 

μέτρων που πιθανώς θα αποδώσουν στο μέλλον, απαιτεί κάποιες επώδυνες αλλαγές. Το θέμα αυτό, 

μάλλον είναι πολιτικό και άμεση είναι η ανάγκη για αποτελεσματικότερες κυβερνήσεις, οι οποίες να 

είναι αποδεσμευμένες από μικροπολιτικά οφέλη. 

- Προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή της ανάγκης για κάποιου είδους θυσίες προς όφελος 

μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, πρέπει να δράσουν και μηχανισμοί οι οποίοι να ενδυναμώνουν 

την κοινωνική συνοχή. Όσο οι πολίτες μιας χώρας, αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μέρος του 

συνόλου και θεωρούν ότι η δική τους πρόοδος και ευημερία, περνά μέσα από την ανάπτυξη όλης 

της κοινωνίας, τόσο οι αναγκαίες μεταβολές που θα συντελεστούν (συγκράτηση μισθών, ευελιξία 

εργασίας), θα  γίνουν αποδεκτές από το σύνολο και συνεπώς και πιο αποτελεσματικές.  

- Εξετάζοντας το θέμα της ανεργίας, είδαμε ότι τις περισσότερες φορές, το πρόβλημα επιχειρείται να 

αντιμετωπιστεί χωρίς να εξεταστούν προηγουμένως τα αίτια. Το θέμα της ανεργίας, δεν εμφανίζεται 

από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σε αυτό συντελούν πολλοί παράγοντες, όπως η ίδια η οργάνωση 

της παραγωγικής διαδικασίας και η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης προϊόντων. Δηλαδή, το θέμα 

της ανεργίας, δεν είναι θέμα που αφορά τη νομοθεσία μιας χώρας σχετικά με τα εργασιακά, ούτε 

είναι θέμα της διαπραγματευτικής δύναμης των συνδικάτων. Αντίθετα, υπάρχει ανάγκη, να 

αναλυθεί η οικονομία στα συστατικά της, να εξεταστούν οι ανάγκες της σε προϊόντα, να 
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ανιχνευτούν κάποιες ευκαιρίες στο εξωτερικό περιβάλλον (εξαγωγές) και στη συνέχεια να 

δημιουργηθούν κάποιοι μηχανισμοί, οι οποίοι και σε συνεργασία με την παιδεία να εξοπλίζουν την 

παραγωγική διαδικασία με ότι αυτή χρειάζεται, αποφεύγοντας την σπατάλη πόρων, αλλά και την 

ύπαρξη ανεκμετάλλευτων συντελεστών. 

- Η καταπολέμηση του προβλήματος, είναι αναγκαίο να γίνει σε δύο άξονες. Ο πρώτος να 

περιλαμβάνει μία κεντρική διαχείριση, μέσω της οποίας να διατυπώνονται οι κατευθυντήριες 

γραμμές, να εξετάζονται οι προοπτικές και τα προβλήματα και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. 

Με αυτό θα πρέπει να επιφορτιστούν τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και η κεντρική διοίκηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, τα μέτρα που λαμβάνονται και οι πολιτικές, δε θα πρέπει να 

είναι απρόσωπες. Είδαμε σε χώρες με καλές επιδόσεις, ότι ένα χαρακτηριστικό τους ήταν η λήψη 

ιδιαίτερων μέτρων κατά περιοχή, αλλά και κατά άτομο. Αυτού του είδους η τακτική, αποτελεί καλή 

οργάνωση των δομών, ώστε η κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της, να 

αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα.  

- Τέλος, μία κατεύθυνση προς την πάταξη του προβλήματος, αλλά με μακροχρόνια αποτελέσματα, 

είναι οι ενέργειες για ανάπτυξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Η πρόοδος της 

τεχνολογίας και γενικότερα, η εύρεση μηχανισμών που να επιταχύνουν την παραγωγή, η δημιουργία 

νέων προϊόντων που έχουν ζήτηση, αλλά και η εύρεση ατόμων που να είναι διατεθειμένα να 

δαπανήσουν χρόνο, προσπάθεια και κεφάλαιο προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελούν βασικά 

στοιχεία για την ανάπτυξη μιας δυνατής οικονομίας, όπου θα παράγονται τα απαραίτητα αγαθά, με 

τον κατάλληλο τρόπο, ενώ για την επίτευξη αυτών των στόχων να αξιοποιείται στο μέγιστο το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, με συνέπεια τη συγκράτηση της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα. 
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