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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θαηλφκελν ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο επεξέαζε ηελ απαζρφιεζε ζηηο ρψξεο ηεο λφηην – 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Με βαζηθή επηδίσμε ηελ νξζφηεξε θαηαλφεζε, ην θείκελν πνπ 

αθνινπζεί ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε. Σν πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κεηάβαζεο, ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ φιεο νη ππφ εμέηαζε ρψξεο απφ ην 1989 θαη 

έπεηηα. Αθνχ, ινηπφλ, αλαιπζνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηάβαζεο, 

εμεηάδεηαη ν αληίθηππνο πνπ απηή είρε ζηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, θαζψο θαη ζηελ 

απαζρφιεζε ησλ ρσξψλ ηεο βαιθαληθήο θαη γίλεηαη κία αλαδξνκή ζην επίπεδν ηεο 

αλεξγίαο ησλ ρσξψλ απηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1990 – 2007. Η δεχηεξε ελφηεηα 

αλαθέξεηαη ζην θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Αξρηθά, 

απνζαθελίδεηαη ε ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πξνζκεηξνχληαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Έπεηηα, εμεηάδνληαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θξίζε δηαδφζεθε 

ζηηο ρψξεο ηηο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη νη επηπηψζεηο πνπ απηή επέθεξε ζηηο 

νηθνλνκίεο ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2008 - 2012. Σν ηξίην 

κέξνο πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζηηο θχξηεο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή χθεζε γηα ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ 

εμεηάδνληαη ηα αθφινπζα κεγέζε: ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, ε απαζρφιεζε αλά 

θιάδν, ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο, ε αλεξγία κε βάζε ην θχιν θαη ηελ ειηθία θαη ηέινο 

ην επίπεδν ησλ κηζζψλ. ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα δίλεηαη κηα πην ζθαηξηθή 

εηθφλα ηεο αληίδξαζεο ησλ ρσξψλ ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο απέλαληη ζηελ 

θξίζε. Δπηπιένλ, γίλεηαη θαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ θξίζε γηα ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. Η παξνχζα εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη κε κία ζχλνςε, ζηελ νπνία ηνλίδνληαη ηα βαζηθά ζεκεία θαη 

εμάγνληαη νξηζκέλα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. 
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ABSTRACT 

This paper discusses the way in which the global economic crisis phenomenon has 

affected employment in the countries of South - Eastern Europe. Pursuing better 

understanding, the text that follows is divided up into four parts. The first part refers 

to the transitional process which all the concerned countries underwent from 1989 

onwards. After the basic features of the transition have been analyzed, the effects of 

the transition on the macroeconomic indicators as well as on employment in the 

Balkan countries are examined, and then an overview of the unemployment level in 

these countries for the period 1990-2007 is performed. The second section refers to 

the global economic recession phenomenon. Initially, the importance of the economic 

crisis is clarified and its basic features are counted. Then, the way in which the crisis 

spread to the countries of South - Eastern Europe and the impact it had on the 

economies of the concerned countries during the period 2008-2012 is examined . The 

third part refers to the main consequences of the economic recession on the 

employment sector. In order to achieve this, the following figures are examined: total 

employment, employment by industry, the level of unemployment, unemployment by 

gender and age and finally the level of wages. Last but not least, the fourth section 

gives a more spherical picture of the response to the crisis by the countries of South - 

Eastern Europe. Furthermore, there is a brief reference to the social impact associated 

with the crisis for the countries in the region. This paper ends with a summary, in 

which the key points are highlighted and some important conclusions are drawn.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η επνρή καο έρεη ραξαθηεξηζηεί επνρή παξάθξνπζεο θαη έληνλσλ αληηθάζεσλ θαη 

ηνχην, γηαηί, κνινλφηη ν ηερλνινγηθφο πνιηηηζκφο έρεη θνξπθσζεί, νη αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο θαη αμίεο ππφθεηληαη ζε κία θξίζε. Γείγκαηα απηήο ηεο θξίζεο ζπλαληά 

θαλείο ζρεδφλ θαζεκεξηλά ηφζν ζηα πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα φζν θαη κέζσ βησκάησλ 

ηξίησλ. Έλα απιφ αιιά ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ καξηπξά ην παξαπάλσ 

θαηλφκελν πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Αξθεί λα 

«αλνίμεη» θαλείο ηελ ηειεφξαζε ή λα μεθπιιίζεη κία εθεκεξίδα γηα λα νδεγεζεί ζηελ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πξνβάιινπλ ζπλερψο άηνκα 

εμαγξησκέλα λα επηηίζεληαη ηφζν ιεθηηθά φζν θαη ζσκαηηθά ελαληίνλ άιισλ αηφκσλ, 

άηνκα αγαλαθηηζκέλα λα δηεθδηθνχλ πξάγκαηα πνπ δηθαίσο ηνπο αλήθνπλ θαη άηνκα 

απνγνεηεπκέλα γηαηί δελ θαηάθεξαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο 

ηνπο. Κνηλφο παξαλνκαζηήο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ λσξίηεξα 

είλαη ε απαζρφιεζε ή κάιινλ πην ζπγθεθξηκέλα ε έιιεηςε απηήο. Η αηηία πνπ νδεγεί 

ζηηο ζθελέο «ηξφκνπ» πνπ πξναλαθέξζεθαλ ή αθφκε θαη ζε ζθελέο πνπ, φπσο πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ, ζπκίδνπλ εκπφιεκε θαηάζηαζε, είλαη ζπρλά θνηλή θαη πεξηγξάθεηαη 

κε ηνλ φξν νηθνλνκηθή θξίζε. 

Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη, ζήκεξα, ίζσο πην ζπρλά απφ νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηφζν απφ κηθξνχο φζν θαη απφ κεγάινπο. Σν γεγνλφο απηφ ελ κέξεη δηθαηνινγείηαη αλ 

ζθεθηεί θαλείο φηη ην θαηλφκελν απηφ καζηίδεη ηελ θνηλσλία ηα ηειεπηαία πεξίπνπ έμη 

ρξφληα θαη κέξα κε ηε κέξα μεδηπιψλεη κία λέα πηπρή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Μία απφ 

ηηο θπξηφηεξεο ζπλέπεηεο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

απαζρφιεζεο. ε πνιιέο ρψξεο ηφζν ηεο Δπξψπεο φζν θαη παγθνζκίσο εθαηνκκχξηα 

εξγαδφκελνη βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. Απηέο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

ηνπο κηζζνχο, ηηο ψξεο εξγαζίαο, θ.α. Δπηπιένλ, έλαο εμίζνπ κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ 

αδπλαηνχλ λα βξνπλ θάπνηα εξγαζία, παξά ην γεγνλφο φηη βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

αλαδήηεζε. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη θαη λα αλαιχζεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε επεξέαζε ηελ απαζρφιεζε ζηηο ρψξεο ηεο 

λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη ρψξεο νη νπνίεο απνηέιεζαλ αληηθείκελν έξεπλαο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ είλαη νη αθφινπζεο: ε Αιβαλία, ε Βνζλία – 
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Δξδεγνβίλε, ε Βνπιγαξία, ε Κξναηία, ην Μαπξνβνχλην, ε ΠΓΓΜ, ε Ρνπκαλία θαη ε 

εξβία. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαπάλσ ρσξψλ απνηειεί ε δηαδηθαζία ηεο 

κεηάβαζεο, ε νπνία απνηέιεζε έλαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ 

πνξεία ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απνηειεί αλαγθαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αξρηθά κία αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ 

ζηηο ππφ εμέηαζε νηθνλνκίεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα νξζφηεξε ε 

θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.  
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 

1.1 Η ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΗ Ν.Α ΔΤΡΩΠΗ 

Ο φξνο κεηάβαζε είλαη έλαο φξνο ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, ηνλ νπνίν αθνχκε πνιχ 

ζπρλά θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο ησλ ρσξψλ 

ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο απφ ηελ θεληξηθά ζρεδηαζκέλε νηθνλνκία 

ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Κάζε ρψξα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ζηάδην 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηάβαζεο, φκσο, είλαη γεγνλφο πσο νη ρψξεο ηεο 

θεληξηθήο Δπξψπεο πξνρψξεζαλ πην γξήγνξα ζηε δηαδηθαζία απηή απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Βαιθαληθήο. Ωζηφζν, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ζρεδφλ ησλ κεηαβαηηθψλ 

νηθνλνκηψλ είλαη ε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζέζεο ηεο 

κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

κεηάβαζεο.
1
 

Γηα ηηο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο, 

νπζηαζηηθά, μεθίλεζε ην 1989, κε ηελ πηψζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θνκκάησλ θαη 

ζπλερίζηεθε γηα αξθεηά ρξφληα. Οη Βαιθαληθέο ρψξεο δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ πηνζέηεζαλ πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο. Η πξψηε νκάδα αθνινχζεζε ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

ηαρχξξπζκεο κεηάβαζεο ή δηαθνξεηηθά ην κνληέιν “shock therapy”, θαηά ην νπνίν 

φιεο νη κεηαξξπζκίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ «ελ κία λπθηή».
2
 Βαζηθφ παξάδεηγκα 

απηήο ηεο νκάδαο είλαη ε ρψξα ηεο Αιβαλίαο.
3
 Απφ ηελ άιιε, ε δεχηεξε νκάδα 

                                                           
1
 Βλζπε: Γ. Μαγοφλιοσ, Η Ανάπτυξθ των Βαλκανικών Οικονομιών ςε μετάβαςθ ςτο περιβάλλον τθσ 

Παγκοςμιοποίθςθσ, 2. Θεωρθτικζσ μεταβολζσ: Η Ραγκοςμιοποίθςθ και το μοντζλο μετάβαςθσ των 
βαλκανικϊν χωρϊν ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ., 
URL:https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/215
9/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%
25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%C
E%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%
B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-
p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-
rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-
2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw, ανακτικθκε *9 
Ιουνίου 2013+. 
2
 Βλζπε: Θ. Ρελαγίδθσ, Κ. Χαηάκθσ, Η Πολιτικι Οικονομία τθσ Μετάβαςθσ: Από τον Κεντρικό 

Σχεδιαςμό ςτθν Οικονομία τθσ αγοράσ, Εκδόςεισ Ραπαηιςθ, Ακινα: 2009, ς.ς 15 – 23. 
3
 Βλζπε: Σ. Μακιουδάκθσ, Η επζκταςθ των Ελλθνικών Χρθματοπιςτωτικών Ιδρυμάτων ςτα Βαλκάνια 

και ςτθ Ν.Α Ευρώπθ – Κίνθτρα και προοπτικζσ, 2.2 Τα ςυμπεράςματα από τθν διαδικαςία μετάβαςθσ 
ςτισ Βαλκανικζσ χϊρεσ, 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
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επέιεμε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ήπηαο ή ζηαδηαθήο κεηάβαζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

δηάθνξεο κεηαξξπζκίζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ αξγά θαη ζηαδηαθά.
4
 Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη νη ρψξεο ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, 

θαζψο θαη ε ΠΓΓΜ.
5
 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζε φιεο ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο, 

αθφκα θαη ζε απηέο πνπ πηνζεηήζεθε ε πνιηηηθή ηεο βαζκηαίαο πξνζέγγηζεο, ππήξμε 

ζε θάπνηα θάζε ε αλάγθε γηα άκεζεο αιιαγέο ππφ ηε κνξθή ηεο πνιηηηθήο «ζνθ». 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλέβε απηφ ήηαλ νη δηάθνξεο εκθχιηεο πνιεκηθέο 

ζπξξάμεηο, νη νπνίεο θαζπζηέξεζαλ ρξνληθά ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα κεηάβαζε 

ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, νπφηε κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ ππήξμε αλάγθε γηα 

πηνζέηεζε άκεζσλ κέηξσλ.
6
 

Οξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηάβαζεο γηα ηηο ρψξεο ηεο λφηην - 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο είλαη ηα αθφινπζα:
7
 

 Σα ηέζζεξα πξψηα ρξφληα ηεο κεηάβαζεο (1990 – 1993), φιεο νη ρψξεο 

παξνπζηάδνπλ αξλεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

 Απφ ην 1994 αξρίδνπλ λα βειηηψλνληαη νη ξπζκνί αλάπηπμεο, ελψ 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο 

αζηάζεηαο. 

                                                                                                                                                                      
URL:http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-
1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf, ανακτικθκε *9 Ιουνίου 2013]. 
4
 Βλζπε: Θ. Ρελαγίδθσ, Κ. Χαηάκθσ, Η Πολιτικι Οικονομία τθσ Μετάβαςθσ: Από τον Κεντρικό 

Σχεδιαςμό ςτθν Οικονομία τθσ αγοράσ, Εκδόςεισ Ραπαηιςθ, Ακινα: 2009, ς.ς 15 – 23. 
5 Βλζπε: Σ. Μακιουδάκθσ, Η επζκταςθ των Ελλθνικών Χρθματοπιςτωτικών Ιδρυμάτων ςτα Βαλκάνια 

και ςτθ Ν.Α Ευρώπθ – Κίνθτρα και προοπτικζσ, 2.2 Τα ςυμπεράςματα από τθν διαδικαςία μετάβαςθσ 
ςτισ Βαλκανικζσ χϊρεσ, 
URL:http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-
1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf, ανακτικθκε *9 Ιουνίου 2013]. 
6
 Βλζπε: Σ. Μακιουδάκθσ, Η επζκταςθ των Ελλθνικών Χρθματοπιςτωτικών Ιδρυμάτων ςτα Βαλκάνια 

και ςτθ Ν.Α Ευρώπθ – Κίνθτρα και προοπτικζσ, 2.2 Τα ςυμπεράςματα από τθν διαδικαςία μετάβαςθσ 
ςτισ Βαλκανικζσ χϊρεσ, ο,π. 
7
 Βλζπε: Γ. Μαγοφλιοσ, Η Ανάπτυξθ των Βαλκανικών Οικονομιών ςε μετάβαςθ ςτο περιβάλλον τθσ 

Παγκοςμιοποίθςθσ, 3.1 Η εξζλιξθ του Α.Ε.Ρ και του κατά κεφαλιν Α.Ε.Ρ, 
URL:https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/215
9/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%
25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%C
E%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%
B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-
p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-
rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-
2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw, ανακτικθκε *9 
Ιουνίου 2013+. 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
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 Απφ ην 1995 θαη κεηά νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ είλαη ζεηηθνί ζρεδφλ γηα 

φιεο ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο ζε κεηάβαζε θαη θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν κέρξη ην 

2003. 

πλνπηηθά, θάπνηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ κεηάβαζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ 

Βαιθαληθψλ ρσξψλ είλαη ηα αθφινπζα:
8
 

 Η εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο «ζνθ» δελ ήηαλ επράξηζηε, κε ηελ έλλνηα, φηη νη 

άκεζεο αιιαγέο ήηαλ αξθεηά επψδπλεο γηα ην ιαφ. Όπσο απνδείρζεθε, φκσο, 

νη ρψξεο πνπ πηνζέηεζαλ ηελ πνιηηηθή απηή (έζησ θαη ζε δεχηεξε θάζε) 

εκθάληζαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα έσο ζήκεξα. 

 Οη κεηαξξπζκίζεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο ζπλνδεχηεθαλ απφ έμαξζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ φπσο ήηαλ ε θηψρεηα, ε αλεξγία θαη ε 

εγθιεκαηηθφηεηα. 

 Η πηψζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ δεκηνπξγία 

κηαο λέαο αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία ζπλήζσο απνηεινχληαλ απφ ηνπο 

εθπξφζσπνπο ηνπ παιηνχ θαζεζηψηνο. Η λέα ηάμε, ήηαλ απηή πνπ 

εθκεηαιιεχηεθε ην θελφ εμνπζίαο κεηά ην 1989 θαη αλέιαβε ηα ελία ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο είραλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κεηάβαζεο. Γελ πξέπεη λα αγλνεζνχλ, δειαδή, νη κηθξννηθνλνκηθέο αιιαγέο 

φπσο ε αλακφξθσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε εηζαγσγή ζπλζεθψλ 

αληαγσληζκνχ, ε θαζηέξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θιπ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο άιιαμε ε δηαξζξσηηθή δνκή ηεο νηθνλνκίαο, 

κε ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ λα ιακβάλεη κεγαιχηεξν κεξίδην ζπκκεηνρήο 

ζην παξαγφκελν Α.Δ.Π., πνπ μεπεξλνχζε ην 50%. Αληίζεηα, κεηψζεθαλ ηα 

κεξίδηα ηφζν ηνπ βηνκεραληθνχ φζν θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. 

 Οη ρψξεο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο ζπλνιηθά, πζηέξεζαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηάβαζεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο, πνπ 

πξνρψξεζαλ άκεζα ζε βαζηέο κεηαξξπζκίζεηο. Μφιηο κεηά ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄90, ε θαηάζηαζε ζηηο Βαιθαληθέο νηθνλνκίεο βειηηψζεθε 

                                                           
8 Βλζπε: Σ. Μακιουδάκθσ, Η επζκταςθ των Ελλθνικών Χρθματοπιςτωτικών Ιδρυμάτων ςτα Βαλκάνια 

και ςτθ Ν.Α Ευρώπθ – Κίνθτρα και προοπτικζσ, 2.2 Τα ςυμπεράςματα από τθν διαδικαςία μετάβαςθσ 
ςτισ Βαλκανικζσ χϊρεσ, 
URL:http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-
1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf, ανακτικθκε *9 Ιουνίου 2013]. 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf
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αηζζεηά. Έηζη, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, κφιηο ην 2004-05, ην Α.Δ.Π. είρε 

θζάζεη ζηα επίπεδα ηνπ 1989. 

1.2 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΗ 

Ν.Α ΔΤΡΩΠΗ (1990 – 2007). 

ηε λεφηεξε βηβιηνγξαθία ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο δηαθξίλεηαη ζε δχν 

πεξηφδνπο. Η πξψηε νξίδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο κεηάβαζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, δειαδή πεξίπνπ απφ ην 1990 κέρξη ην 1999. Η δεχηεξε 

πεξίνδνο μεθηλάεη απφ ην έηνο 2000 θαη νινθιεξψλεηαη ην 2007, έλαλ ρξφλν, δειαδή, 

πξηλ απφ ην νπζηαζηηθφ μεθίλεκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Η θχξηα 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ πνπ νξίζηεθαλ παξαπάλσ έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ή ζηαζεξφηεηαο πνπ ππήξρε ζηηο ππφ εμέηαζε 

ρψξεο.  

Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν επηθξαηνχζε νηθνλνκηθή αζηάζεηα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο 

δείθηεο ησλ ρσξψλ απηψλ λα εκθαλίδνληαη αλνκνηνγελείο θαη απξνζάξκνζηνη.
9
 Η 

θαηάζηαζε απηή άξρηζε λα αλαηξέπεηαη απφ ην 2000 θαη έπεηηα, φηαλ ηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε μεθηλνχλ λα ζηαζεξνπνηνχληαη θαη ε θαηαλνκή ηνπο λα 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν νκαιή.
10

 

Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο δελ κπνξεί νπζηαζηηθά λα γίλεη ιφγνο γηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ Α.Δ.Π γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ρσξψλ πνπ εμεηάδνληαη είλαη αξλεηηθή ή παξνπζηάδεη απμνκεησηηθή ηάζε, κε 

επηθξαηέζηεξα, φκσο, ηα αξλεηηθά πνζνζηά. Διάρηζηεο είλαη νη εμαηξέζεηο ζηελ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε, φπσο ε Αιβαλία, ε νπνία απφ ην 1993 θαη κεηά 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεηηθή κφλν κεηαβνιή ηνπ Α.Δ.Π ηεο. Αληίζεηα, θαηά ηελ 

δεχηεξε ρξνληθή πεξίνδν φιεο νη ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεηηθέο κφλν κεηαβνιέο ζην 

                                                           
9
 Βλζπε: EBRD, Transition Report 1999, 

URL:http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR99.pdf, ανακτικθκε [1 Νοεμβρίου 
2013]. 
10

 Βλζπε: EBRD, Transition Report 2006, 
URL:http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR06.pdf, ανακτικθκε [1 Νοεμβρίου 
2013]. 

http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR99.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR06.pdf
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πξαγκαηηθφ Α.Δ.Π ηνπο, νπφηε κπνξεί πιένλ λα γίλεη θαη ιφγνο γηα νηθνλνκηθή 

πξφνδν θαη αλάπηπμε.
11

 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 1990 – 1999 είλαη ε έμαξζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. Καηά ην δηάζηεκα απηφ ε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ ρσξψλ ηεο λφηην – 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο εθηηλάρηεθε ζηα χςε, ζε λνχκεξα πνπ δχζθνια κπνξεί λα 

θαληαζηεί θαλείο. Οη ρψξεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ήηαλ ε 

Κξναηία, ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία θαη ε ΠΓΓΜ. Απφ ην έηνο 2000 ε θαηάζηαζε 

απηή αξρίδεη θάπσο λα βειηηψλεηαη, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θαηά ηνλ ρξφλν απηφ 

νη ρψξεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ρακειφ πιεζσξηζκφ αιιά φηη ηα πξάγκαηα 

θαιπηέξεπζαλ ζεκαληηθά έσο ην 2007.
12

 

Όζνλ αθνξά ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, απφ ηα ζηνηρεία πνπ βξέζεθαλ 

παξαηεξήζεθε φηη νη δχν ρξνληθνί πεξίνδνη ηεο κεηάβαζεο έρνπλ πεξηζζφηεξα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά απηή ηε θνξά. Γηα φιεο ζρεδφλ ηηο ππφ έξεπλα ρψξεο ην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π ηνπο είλαη αξλεηηθφ θαζ’ φιν ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1990 – 2007. Λίγεο είλαη νη εμαηξέζεηο, φπσο ε Κξναηία ην 1993, ε 

Βνπιγαξία ην 1996 θαη ε Αιβαλία ην 1999.
13

 

Δμεηάδνληαο ην εμσηεξηθφ ρξένο ησλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κία πξψηε δηαπίζησζε είλαη φηη απηφ έρεη ππάξμεη πνιχ 

πςειφ ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή γηα ηελ πιεηνςεθία. Ωζηφζν, νη ρψξεο δελ έρνπλ 

νκνηνγελή ζπκπεξηθνξά φζνλ αθνξά ηελ κεηαβνιή απηνχ. Οξηζκέλεο απφ απηέο 

θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ην ρξένο ηνπο ζε ζηαζεξά πεξίπνπ επίπεδα ηφζν θαηά ηελ 

πξψηε πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο φζν θαη θαηά ηελ δεχηεξε. ε απηέο αλήθνπλ ε 

Αιβαλία θαη ε ΠΓΓΜ. Άιιεο θαηάθεξαλ λα ην κεηψζνπλ κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ, 

φπσο έθαλαλ ε Βνπιγαξία θαη ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε θαη κεξηθέο αληηκεηψπηζαλ 

ζπλερφκελε αχμεζε απηνχ, φπσο ε Κξναηία θαη ε Ρνπκαλία.
14

 

                                                           
11

 Για ορκότερθ κατανόθςθ βλζπε και Ρίνακα 1Ρ (ςτο παράρτθμα), που δίνει τθν μεταβολι του 
πραγματικοφ ΑΕΡ (%), κατά το χρονικό διάςτθμα 1990 – 2007. 
12

 Για ορκότερθ κατανόθςθ βλζπε και Ρίνακα 2Ρ (ςτο παράρτθμα), που δίνει τον πλθκωριςμό 
(υπολογιςμζνο ςτο τζλοσ του ζτουσ), κατά το χρονικό διάςτθμα 1990 – 2007. 
13

 Για ορκότερθ κατανόθςθ βλζπε και Ρίνακα 3Ρ (ςτο παράρτθμα), που δίνει το ιςοηφγιο τρεχουςϊν 
ςυναλλαγϊν ωσ (%) του ΑΕΡ, κατά το χρονικό διάςτθμα 1990 – 2007. 
14

 Για ορκότερθ κατανόθςθ βλζπε και Ρίνακα 4Ρ (ςτο παράρτθμα), που δίνει το εξωτερικό χρζοσ ωσ 
(%) του ΑΕΡ, κατά το χρονικό διάςτθμα 1990 – 2007. 
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Οινθιεξψλνληαο, έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ηεο 

κεηάβαζεο είλαη ε κεγάιε αχμεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. 

Καηά ην δηάζηεκα 2000 – 2007 ππήξμε έληνλε εηζξνή θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη ρψξεο πνπ 

μερψξηζαλ ήηαλ ε Βνπιγαξία, ε Κξναηία, ε Ρνπκαλία θαη ε εξβία.
15

 

1.3 Ο ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΓΙΑ ΣΙ ΥΩΡΔ ΣΗ Ν.Α ΔΤΡΩΠΗ 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηαβαηηθήο δηαδηθαζίαο νη πεξηζζφηεξεο θεληξηθά 

ζρεδηαζκέλεο νηθνλνκίεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ πιήξε απαζρφιεζε. ε πνιιέο, 

κάιηζηα, απφ απηέο ππήξραλ θαη ειιείκκαηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ελψ ην θαηλφκελν ηεο «αλνηρηήο αλεξγίαο» (“open 

unemployment”) ήηαλ άγλσζην γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο θαη 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο.
16

 

Ωζηφζν, κε ην μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηάβαζεο ε παξαπάλσ θαηάζηαζε 

άιιαμε ξηδηθά, ηδίσο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ 1989 θαη 1991. Σα γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζην δηάζηεκα ηεο παξαπάλσ πεξηφδνπ απφ ηελ κία απνθάιπςαλ 

«θξπκκέλα» πξνβιήκαηα θαη απφ ηελ άιιε αλέδεημαλ λέα, ηα νπνία πξνέθπςαλ σο 

ζπλέπεηα ησλ απφηνκσλ αιιαγψλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο θάζε ρψξαο.
17

 

Οη κεηαβνιέο ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ κεηαβαηηθή δηαδηθαζία αλακφξθσζαλ νινθιεξσηηθά 

ηα εξγαηηθά δπλακηθά φισλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ. Πξσηαξρηθή 

αληίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή αζηάζεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ ήηαλ ε κείσζε ηεο 

δήηεζεο γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ. Με άιια ιφγηα, θχξηα επίπησζε ηεο κεηάβαζεο ήηαλ 
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ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο (θαηά ηα πξψηα ηνπιάρηζηνλ ρξφληα πνπ απηή έιαβε 

ρψξα) ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ.
18

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο είλαη ε Βνπιγαξία. 

πγθεθξηκέλα, ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά 28 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, θαηά ην δηάζηεκα 1989 – 1994. Η ελ ιφγσ κείσζε νθείιεηαη ζε κία 

αληίζηνηρε κείσζε ηεο παξαγσγήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθιήζεθε απφ ηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Βνπιγαξηθήο 

νηθνλνκίαο.
19

 

Μία δεχηεξε ρψξα πνπ αληαλαθιά ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεηαβαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηελ απαζρφιεζε είλαη ε Ρνπκαλία. Η πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο είλαη 

ιηγφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή απφ ηελ πξψηε, θαζψο θαιχπηεη κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

εχξνο αιιά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ κεηάβαζε. Δηδηθφηεξα, ππνινγίζηεθε φηη απφ ηελ έλαξμε ηεο 

κεηάβαζεο θαη κέρξη ην 2005 ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο Ρνπκαλίαο 

κεηψζεθε θαηά 2,56 εθαηνκκχξηα άηνκα.
20

 

Παξφκνηα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε ε κεηάβαζε ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο Αιβαλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο 

εθηηκήζεθε φηη ήηαλ 1,3 εθαηνκκχξηα άηνκα ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, 

πνπ ζεκαίλεη 15% ρακειφηεξν απφ απηφ ηνπ 1989. Ιδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ρψξαο απηήο είλαη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ 1989 – 1991 πξνθάιεζαλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ κνξθή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο σο πξνο ην θχιν θαη 

ηελ ειηθία.
21
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Η θαηάξξεπζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφηνκε 

ζηξνθή ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ ζηελ έληνλα αληαγσληζηηθή δηεζλή αγνξά, είραλ σο 

απνηέιεζκα εθηφο απφ ηελ ζπξξίθλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ ξαγδαία αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο.
22

 Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξζφηεξε ε θαηαλφεζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ 

παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα έλαο πίλαθαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο 

ησλ ρσξψλ ηεο Ν.Α Δπξψπεο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1990 – 2007
23

. 

 

Πίλαθαο 1 

Αλεξγία (%) ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ. 

 1990 1993 1996 1999 2000 2003 2005 2007 

Αιβαλία 8,5 22,3 12,3 18,4 16,8 15 14,1 13,2 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε 19 n/a n/a 31,1 31,1 31,1 31,1 29 

Βνπιγαξία 2,9 15,8 10,9 13,8 18,1 13,8 10,2 6,9 

Κξναηία n/a 14,8 9,9 13,6 16,1 14,3 12,7 9,4 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30,3 19,4 

ΠΓΓΜ n/a n/a 31,9 32,4 31,7 36,7 37,2 34,9 

Ρνπκαλία 3,4 9,2 7,3 11,5 7,2 7 7,2 6,4 

εξβία n/a
24

 n/a n/a 13,3 12,1 16 21,8 18,8 

Πεγέο: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (IMF) & Παγθόζκηα Σξάπεδα (World Bank). 
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Παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαηά ην 

δηάζηεκα 1990 – 1993 ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Ν.Α Δπξψπεο ή ηνπιάρηζηνλ ζε εθείλεο 

γηα ηηο νπνίεο βξέζεθαλ ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν απηή. Δηδηθφηεξα, ην επίπεδν ηεο 

αλεξγίαο ζηελ Αιβαλία απμήζεθε θαηά 14 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζηελ 

Βνπιγαξία θαηά 12 θαη ζηελ Ρνπκαλία θαηά 6. Σα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ην 

επίπεδν ηεο αλεξγίαο εκθαλίδεη απμνκεησηηθέο δηαθπκάλζεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο αιιά 

εμαθνινπζεί λα αλέξρεηαη ζε δηςήθην πνζνζηφ ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο. 

Δμαίξεζε απνηειεί κφλν ε Ρνπκαλία, ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή αλάκεζα ζηηο ππφ 

αλάιπζε ρψξεο πνπ θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη πνιχ ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο θαζ’ 

φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη, ελψ νη ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε θαη ε ΠΓΓΜ, ζηηο νπνίεο ην 

επίπεδν αλεξγίαο μεπεξλάεη ην 30% ζε φια ηα έηε γηα ηα νπνία βξέζεθαλ δηαζέζηκα 

ζηνηρεία. Δπηπιένλ, εάλ θάπνηνο επηρεηξήζεη λα αλαιχζεη ην κέγεζνο ηεο αλεξγίαο 

μερσξηζηά γηα ηηο δχν πεξηφδνπο ηεο κεηάβαζεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, ζα δηαπηζηψζεη φηη θαηά ηελ πξψηε ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αηφκσλ 

απμάλεηαη, ελψ απφ ην 2000 θαη έπεηηα αξρίδεη θαη πεξηνξίδεηαη.  

Σα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά ζηελ 

γξαθηθή παξάζηαζε πνπ αθνινπζεί. 

Εικόνα 1: Ανεργία (%) του ενεργοφ πληθυςμοφ. 
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Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζην ζεκείν απηφ ζεσξείηαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχλ θαη 

θάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ 

κεηαβαηηθή πεξίνδν. Αξρηθά, ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο επέθεξε ζεκειηψδεηο 

αιιαγέο ζηελ ζχλζεζε ηεο απαζρφιεζεο αλά θιάδν θαη ηνκέα. πγθεθξηκέλα, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ πξαγκαηνπνηήζεθε έλαο πνιχ 

κεγάινο αξηζκφο απνιχζεσλ ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα. Δπίζεο, ε ζπκβνιή ηεο 

γεσξγίαο ζηελ απαζρφιεζε έγηλε πεξηζζφηεξν ακθηιεγφκελε, ελψ ν ηνκέαο ησλ 

ππεξεζηψλ γλψξηζε κία ξαγδαία «άλζεζε». Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζρεηηθέο κε ηηο ππεξεζίεο, θπξίσο ζηνπο 

θιάδνπο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ.
25

 

Πεξλψληαο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ 

είλαη φηη αλαδχζεθαλ θαη θαζηεξψζεθαλ πην επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο. Αθφκε, 

ππήξμε κία έληνλε ζηξνθή πξνο ηελ εξγαζία κεξηθήο απαζρφιεζεο, ζηνηρείν άμην 

πξνζνρήο, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν είδνο εξγαζίαο ήηαλ αλχπαξθην κέρξη ηφηε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Ν.Α Δπξψπεο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηεο απζηεξήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ εκπφδηδε ηνπο εξγαδνκέλνπο 

λα παξαηηεζνχλ. Παξά ηα βήκαηα πνπ έγηλαλ ζε νξηζκέλα πεδία, ππήξμαλ θαη άιια 

πνπ έκεηλαλ πίζσ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο ζε πνιιέο εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

αχμεζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζε πνιιέο κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο απφ ην 1990.
26

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί φηη ε 

κεηάβαζε είρε σο ζπλέπεηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηφ - απαζρφιεζεο. Ο θχξηνο ιφγνο 

πνπ νδήγεζε ηνπο αλζξψπνπο λα αζρνιεζνχλ κε δηθά ηνπο επαγγέικαηα ήηαλ ε 

αδπλακία εχξεζεο θάπνηαο άιιεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε ζπλερφκελε άλνδνο ηνπ 

επηπέδνπ αλεξγίαο. Έηζη, ινηπφλ, πνιιά άηνκα απνθάζηζαλ λα αλνίμνπλ δηθέο ηνπο 
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επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ δελ απαηηνχζαλ πςειά 

ρξεκαηηθά θεθάιαηα θαη ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο.
27
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

2.1 Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο κέξεο καο, γίλεηαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά ιφγνο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ηελ νπνία βηψλεη φιε ε αλζξσπφηεηα. Σφζν κηθξνί φζν θαη 

κεγάινη αλαθέξνληαη ζην θαηλφκελν απηφ, φκσο, νξηζκέλνη πηζαλφλ δελ γλσξίδνπλ 

γηα ηη αθξηβψο πξφθεηηαη. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξψ ρξήζηκν ζην ζεκείν απηφ λα 

απνζαθελίζσ θαη λα αλαιχζσ ζχληνκα ην θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε πνπ εκθαλίζηεθε ην 2008, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε 

δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2007, ε νπνία ήηαλ κία παγθφζκηα θαηάζηαζε 

απεηινχκελεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηξαπεδηθφ 

ηνκέα κε γελεζηνπξγφ ρψξα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο.
28

 Δίλαη 

αμηνζεκείσην φηη ζεκάδηα ηεο επεξρφκελεο θξίζεο δφζεθαλ απφ ην θαινθαίξη ηνπ 

2006, φηαλ μεθίλεζε ην «ζθάζηκν» ηεο θνχζθαο ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζηελ Ακεξηθή, 

φκσο, θαλείο δελ έδσζε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή, θαζψο δελ κπνξνχζε λα 

θαληαζηεί ηη επξφθεηην λα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα.
29

 

Η θξίζε απηή είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην «θξαρ» ηνπ 1929 θαη πιήηηεη ζρεδφλ φιε ηελ πθήιην. 

Οπζηαζηηθά, ην θαηλφκελν απηφ ζεκαηνδνηήζεθε κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman 

Brothers, ηέηαξηεο κεγαιχηεξεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο ησλ Η.Π.Α, ηελ 15
ε
 

επηεκβξίνπ 2008.
30

 Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνέθπςε κεηά ην μέζπαζκα πξνβιεκάησλ 

ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο θαη ηελ αιφγηζηε ρξήζε 

δνκεκέλσλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηε δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απφ ηα νπνία παξάγνληαλ. Σν κέγεζνο θαη ε ηαρχηεηα κε 
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ηελ νπνία εμαπιψζεθε ε θξίζε ήηαλ πνιχ κεγάια. Έηζη, κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο 

έπιεμε ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο.
31

 

ε πξψηε θάζε, ην πέξαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Δπξψπε έπιεμε ηηο 

νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη θπξίσο απηέο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. ηηο 

ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο (Βξεηαλία, Γεξκαλία, Γαιιία, Οιιαλδία, Βέιγην, 

Λνπμεκβνχξγν, Γαλία, Απζηξία, Φηλιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία) νη επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο δελ ήηαλ πνιχ ζνβαξέο. Βαζηθφ ξφιν ζε απηφ έπαημε ην γεγνλφο 

φηη νη ρψξεο απηέο έρνπλ πξσηνγελή πιενλάζκαηα, βηνκεραληθή παξαγσγή θαη 

πνιιέο εμαγσγέο. Αληηζέησο, ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο (Διιάδα, Ιηαιία, 

Ιζπαλία, Πνξηνγαιία), νη νπνίεο έρνπλ πξσηνγελή ειιείκκαηα, πςειά δεκφζηα ρξέε 

θαη κηθξή βηνκεραληθή παξαγσγή -κε εμαίξεζε ηελ Ιηαιία, πνπ δηαζέηεη κία ηζρπξή 

βηνκεραλία ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο-, ε θξίζε επεξέαζε ζεκαληηθά φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο ηνπο δείθηεο.
32

 Σα θαλάιηα κέζσ ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηνπηζησηηθή 

χθεζε δηαδφζεθε ζηηο παξαπάλσ ρψξεο ήηαλ θπξίσο δχν. Σν πξψην ήηαλ ν 

ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαη ην δεχηεξν ν θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ.
33

  

Έπεηηα ζε δεχηεξε θάζε, ε θξίζε κεηαδφζεθε θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη νη πεξηζζφηεξεο βαιθαληθέο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ρσξψλ απηψλ ηα απνηειέζκαηα πνηθίινπλ, θαζψο θάζε κία αληέδξαζε κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξφπνο εμάπισζεο ηεο θξίζεο ζηηο 

ρψξεο ηεο Ν.Α Δπξψπεο αλαθέξνληαη εθηελέζηεξα ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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2.2 Η ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΚΡΙΗ ΣΙ ΥΩΡΔ ΣΗ Ν.Α 

ΔΤΡΩΠΗ 

Οη ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο δηέλπαλ κία πεξίνδν 

ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηά ην δηάζηεκα 1999 – 2008.
34

 Ωζηφζν, θαηά 

ην έηνο 2008 πξαγκαηνπνηείηαη κία «μαθληθή δηαθνπή» ζηελ αλάπηπμε απηή, πξάγκα 

πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ έιεπζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ζηηο ρψξεο απηέο. 

Η Βαιθαληθή νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο δελ είρε αηζζαλζεί ηδηαίηεξα ηηο επηπηψζεηο 

ηεο πηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2008, πξάγκα πνπ 

απνδεηθλχεηαη αλ παξαθνινπζήζεη θαλείο ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο ησλ ππφ 

εμέηαζε ρσξψλ γηα ην δηάζηεκα απηφ. Οπζηαζηηθά αξρίδεη λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο ζηηο αξρέο ηνπ 2009 θαη ε θνξχθσζε 

ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2009 θαη ζε φιε ηελ πεξίνδν ηνπ 2010.
35

 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ νκίινπ “Lehman & Brothers” ε παγθφζκηα ξεπζηφηεηα 

«πάγσζε» κε απνηέιεζκα νη ρψξεο πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλεο λα βξεζνχλ 

ζην επίθεληξν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Σα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο θξίζεο γηα ηηο 

ρψξεο ηηο Ν.Α Δπξψπεο ήηαλ ηέζζεξα:
36

 

 Τπεξβνιηθά ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Σεξάζηηα πηζησηηθή επέθηαζε. 

 Μεησκέλεο εηζξνέο θεθαιαίσλ. 

 Αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Γηα ηηο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα κπνξνχζε 

λα ραξαθηεξηζηεί σο εμσγελήο, θαζψο ηα βαζηθά αίηηα πνπ ηελ πξνθάιεζαλ, δελ 

πεγάδνπλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνκέα ησλ νηθνλνκηψλ απηψλ αιιά πξνέξρνληαη θπξίσο 
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απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Η εμάπισζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο 

ζηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο ήηαλ απφξξνηα ησλ παξαθάησ θπξίσο παξαγφλησλ:
37

 

 Σεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ελνπνίεζεο. 

 Σεο ρξεκαηνπηζησηηθήο νινθιήξσζεο. 

 Σσλ ξνψλ θεθαιαίνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. 

 Σεο εμάξηεζεο απφ ην εμσηεξηθφ εκπφξην. 

 Σεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ εκβαζκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ απηήλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην θαλάιη κέζσ ηνπ νπνίνπ ε παγθφζκηα θξίζε αξρίδεη λα 

δηαπεξλά ηηο βαιθαληθέο νηθνλνκίεο είλαη νη μέλεο κεηξηθέο ηξάπεδεο ησλ εγρψξησλ 

ηδξπκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. Η κεγάιε 

αβεβαηφηεηα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ είρε ηηο αλαπφθεπθηεο 

επηπηψζεηο ηεο ζηηο μέλεο κεηξηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δελ ήηαλ 

πιένλ ζε ζέζε λα δηνρεηεχζνπλ κε ηελ ίδηα επθνιία θεθάιαηα πξνο ηηο ζπγαηξηθέο 

ηξάπεδεο ηεο πεξηνρήο. Δδψ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

δαλείσλ πνπ είραλ ρνξεγεζεί ζηελ πεξηνρή απνηηκάηαη ζε μέλν λφκηζκα, 

αληηπξνζσπεχνληαο έσο θαη ην 90% ηνπ ζπλφινπ ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Σν πην 

ζχλεζεο θαηλφκελν είλαη ηα δάλεηα ζε επξψ, αιιά είραλ ρνξεγεζεί δάλεηα θαη ζε 

άιια λνκίζκαηα, φπσο ην ειβεηηθφ θξάγθν. Η πηζησηηθή θξίζε, ινηπφλ, είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηα ελ ιφγσ λνκίζκαηα θαη άζθεζε πίεζε 

ζηελ ηθαλφηεηα ησλ δαλεηνιεπηψλ λα απνπιεξψλνπλ ηηο δφζεηο ηνπο.
38

 

Έλα άιιν θαλάιη κέζσ ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε δηαπέξαζε ζηηο ρψξεο ηεο 

λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο είλαη κέζσ ηεο κεησκέλεο εηζξνήο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ ζηηο ρψξεο απηέο. πγθεθξηκέλα, κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2008 ε βαιθαληθή 

ρεξζφλεζνο εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη κία πεξηνρή κε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεηαη απφ κία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζην 2008 

θαη έιαβε ρψξα κεηαμχ εηαηξεηψλ ζπκκεηνρψλ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ έξεπλα 
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απηή ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ε επξχηεξε αλαηνιηθή Δπξψπε 

απνηειεί ηνλ πην ειθπζηηθφ πξννξηζκφ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ δπηηθήο πξνέιεπζεο. 

πλεπψο, νη ελ ιφγσ αγνξέο απνιάκβαλαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή κία πνιχ θαιχηεξε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο αλεπηπγκέλεο δπηηθέο νηθνλνκίεο. Ωζηφζν, 

ην ζθεληθφ απηφ αιιάδεη θαηά ηελ πεξίνδν 2009 – 2010, θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κείσζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πξνο ηηο Βαιθαληθέο 

ρψξεο.
39

  

Πεξλψληαο ηψξα ζην εμσηεξηθφ εκπφξην, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ 

απνιάκβαλαλ νη ρψξεο ηηο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο κέρξη ην 2008, ήηαλ άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ην εκπφξην θαη πξνζαλαηνιηζκέλε θπξίσο ζηηο εμαγσγέο πξνο άιιεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο.
40

 Όηαλ νη ρψξεο απηέο «ρηππήζεθαλ» απφ ην θαηλφκελν πνπ 

νλνκάδεηαη νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ αλακελφκελν λα κεηψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο κέρξη ηφηε εκπνξηθνχο ηνπο εηαίξνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα 

ζεκάδηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο χθεζεο εμαπιψζεθαλ θαη δηαπέξαζαλ απφ ηελ κία 

ρψξα ζηελ άιιε.
41

 

Μηα πξφζζεηε κάιηζηα απεηιή γηα ηηο Βαιθαληθέο νηθνλνκίεο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

νηθνλνκία ηεο Κίλαο, ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί ηνλ θχξην αληαγσληζηή ησλ 

Βαιθαληθψλ νηθνλνκηψλ ζε κηα κεγάιε γθάκα πξντφλησλ. Η απεηιή απηή έγηλε 

εληνλφηεξε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο χθεζεο, θαζψο ε νηθνλνκία ηεο 

Κίλαο επεθηείλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν.  πλνςίδνληαο, αλ θαη ην πξφβιεκα δελ 

θαίλεηαη λα είλαη ηφζν νμχ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Κίλαο δελ 

παχεη λα πξνθαιεί ζνβαξνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζηηο ελ ιφγσ νηθνλνκίεο.
42

 

Σέινο, θαη ηα εκβάζκαηα απνηέιεζαλ έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα κεηάδνζεο ηεο 

θξίζεο, θαζψο ζε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη απηά εληζρχνπλ ζε πςειφ 

βαζκφ ηηο εγρψξηεο νηθνλνκίεο. Αλαιπηηθφηεξα, ζηε Βνζλία – Δξδεγνβίλε ηα 
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εκβάζκαηα αληηπξνζψπεπαλ ην 17% ηνπ Α.Δ.Π ηεο γηα ην έηνο 2007, ζηελ Αιβαλία 

ην 13%, ελψ ζηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία πεξίπνπ ην 5%.
43

 

2.3 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΗ Ν.Α 

ΔΤΡΩΠΗ (2008 – 2012). 

Μία άκεζε επίπησζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα ηηο ρψξεο ηεο Ν.Α 

Δπξψπεο ππήξμε ε κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ Α.Δ.Π. Η κείσζε απηή νθείιεηαη απφ 

ηελ κία ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο θαη απφ ηελ άιιε ζηελ κείσζε ηεο 

εγρψξηαο δήηεζεο θαη θπξίσο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Σν ζηνηρείν απηφ γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν εκθαλέο θαηά ην έηνο 2009, φηαλ φιεο ζρεδφλ νη ππφ εμέηαζε ρψξεο 

παξνπζηάδνπλ αξλεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ Α.Δ.Π ηνπο. Δμαίξεζε 

απνηειεί ε Αιβαλία, ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ηεο νπνίαο ην Α.Δ.Π απμάλεηαη 

θαηά ην έηνο απηφ. Κξίζηκε εμαθνινπζεί λα είλαη ε θαηάζηαζε θαη θαηά ηα επφκελα 

ρξφληα, κε ηελ Κξναηία λα βξίζθεηαη ζηελ πην επψδπλε ζέζε, θαζψο ην Α.Δ.Π ηεο 

κεηψζεθε ζπλνιηθά θαηά 8 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2008 

– 2012.
44

 

Μία αθφκε επίδξαζε πνπ επέθεξε ε νηθνλνκηθή χθεζε ζηηο ρψξεο ηεο βαιθαληθήο 

ήηαλ ε θνξπθαία άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ. ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ηα ζεκάδηα 

είλαη πνιχ έληνλα απφ ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν ηεο θξίζεο. Όιεο νη ρψξεο πνπ 

εξεπλνχληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζίαζαλ θαηά ην έηνο 2008 ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνπο. Σελ πξσηηά θαηείραλ απφ θνηλνχ ε Βνπιγαξία θαη ε 

εξβία, κε αχμεζε πςειφηεξε ηνπ 12%. Σελ ρακειφηεξε αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή 

αχμεζε είρε ε Αιβαλία κε πνζνζηφ 3,4%, ελψ νη απμήζεηο ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ 

θπκάλζεθαλ αλάκεζα ζην 6% – 9%. Δάλ θαλείο επηζπκεί λα εμεηάζεη ηε ζπλνιηθή 

εηθφλα ηνπ πιεζσξηζκνχ ησλ ρσξψλ ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο, γηα ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 2008 – 2012, ηφηε ζα δηαπηζηψζεη φηη ηεξάζηην ήηαλ ην ζέκα ζηε 

εξβία, ηεο νπνίαο ν πιεζσξηζκφο απμήζεθε ζπλνιηθά πεξίπνπ θαηά 45%. 
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Αθνινπζνχλ ε Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία κε ζπλνιηθή άλνδν 28,8% θαη 24,7%, 

αληίζηνηρα, ελψ ε αχμεζε ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ θιηκαθψλεηαη πεξίπνπ ζην 15%.
45

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ ηεο βαιθαληθήο, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απνηεινχλ ηα ειιείκκαηα ηφζν ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
46

 φζν θαη ζην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην
47

, θαζψο θαη ηα 

κεγάια εμσηεξηθά ρξέε. ρεηηθά κε ηα ηζνδχγηα απηά είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη 

απηά παξακέλνπλ αξλεηηθά θαζ’ φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη, κε ηα έηε 

2008 θαη 2009 λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηνλ αξλεηηθφ άμνλα γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ. Όζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ ρξένο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ππφ 

έξεπλα ρσξψλ απηφ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ Α.Δ.Π ηνπο. Μάιηζηα θαηά ηα έηε 2009 

θαη 2010 ην ζπγθεθξηκέλν καθξννηθνλνκηθφ κέγεζνο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε 

έμαξζε. Οη ρψξεο κε ην νμχηεξν ζέκα είλαη ε Βνπιγαξία, ε Κξναηία θαη ην 

Μαπξνβνχλην. ηηο ρψξεο απηέο ην εμσηεξηθφ ρξένο νξηζκέλεο θνξέο αγγίδεη ή θαη 

μεπεξλά ην 100% ηνπ Α.Δ.Π ηνπο.
48

 

Σέινο, ήηαλ θπζηθφ θαη επφκελν ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε λα κελ αθήζεη 

αλεπεξέαζηε θαη ηελ εηζξνή ησλ θαζαξψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν 2008 ε θαηάζηαζε εμαθνινπζνχζε λα είλαη 

θαιή, φκσο, απφ ην 2009 θαη έπεηηα απηφ αιιάδεη, κε ηνλ αξηζκφ ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ λα πεξηνξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Οη ρψξεο κε ηελ πςειφηεξε 

ζπλνιηθή επηδείλσζε είλαη ε Ρνπκαλία, ε Βνπιγαξία θαη ε Κξναηία, πξάγκα 

αλακελφκελν, θαζψο νη ηξεηο απηέο ρψξεο απνηεινχζαλ ηνπο βαζηθνχο πξννξηζκνχο 

ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Απηφ, 

βέβαηα, δελ ζεκαίλεη φηη θαη νη ππφινηπεο ρψξεο δελ αληηκεηψπηζαλ ζνβαξφ 

πξφβιεκα. Η κνλαδηθή ρψξα πνπ θαίλεηαη λα έκεηλε ζρεδφλ αλέπαθε, αλ θπζηθά 

αλαινγηζηεί θαλείο ηελ ζπλνιηθή ηεο πνξεία γηα ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα, 

είλαη ε Αιβαλία.
49
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 Για ορκότερθ κατανόθςθ βλζπε και Ρίνακα 7Ρ (ςτο παράρτθμα), που δίνει τον πλθκωριςμό (%) 
(ετιςια μεταβολι των τιμϊν καταναλωτι), κατά το χρονικό διάςτθμα 2008 – 2012. 
46

 Για ορκότερθ κατανόθςθ βλζπε και Ρίνακα 8Ρ (ςτο παράρτθμα), που δίνει το ιςοηφγιο τρεχουςϊν 
ςυναλλαγϊν ωσ (%) του ΑΕΡ, κατά το χρονικό διάςτθμα 2008 – 2012. 
47

 Για ορκότερθ κατανόθςθ βλζπε και Ρίνακα 9Ρ (ςτο παράρτθμα), που δίνει το δθμοςιονομικό 
ιςοηφγιο ωσ (%) του ΑΕΡ, κατά το χρονικό διάςτθμα 2008 – 2012. 
48

 Για ορκότερθ κατανόθςθ βλζπε και Ρίνακα 10Ρ (ςτο παράρτθμα), που δίνει το εξωτερικό χρζοσ ωσ 
(%) του ΑΕΡ, κατά το χρονικό διάςτθμα 2008 – 2012. 
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 Για ορκότερθ κατανόθςθ βλζπε και Ρίνακα 11Ρ (ςτο παράρτθμα), τθν ειςροι ΑΞΕ (US$), κατά το 
χρονικό διάςτθμα 2008 – 2012. 



[30] 
 

ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 

3.1 Ο ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΥΩΡΔ ΣΗ Ν.Α 

ΔΤΡΩΠΗ 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο θαηαθαίλεηαη πσο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία απνηειεί ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία πξέπεη φινη λα απνδερηνχκε. Σα αίηηα ηεο είλαη πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά, φκσο, αθφκε πεξηζζφηεξεο είλαη νη επηπηψζεηο πνπ απηή έρεη επηθέξεη 

ζηνλ πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα θάζε θξάηνπο. ηηο ελ ιφγσ 

επηπηψζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη δηάθνξεο αιιαγέο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ζηνλ θιάδν 

ηεο απαζρφιεζεο. Δίλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί πσο νη αιιαγέο απηέο πνηθίινπλ γηα 

ηηο ρψξεο ηεο Ν.Α Δπξψπεο, θαζψο νη ρψξεο απηέο πέξαλ ησλ θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκθαλίδνπλ, έρνπλ θαη έλαλ κεγάιν αξηζκφ δηαθνξψλ.  

3.1.1 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Βαζηθή ζπλέπεηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο είλαη ε κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε φιεο ζρεδφλ ηεο ρψξεο ηεο λφηην – 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο κεηψζεθε ζεκαληηθά θαηά ην έηνο 2008 θαη ζπλέρηζε λα 

κεηψλεηαη κέρξη θαη ην 2012. Η δηαπίζησζε απηή πξνθχπηεη αλ κειεηήζεη θαλείο ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ αλά ρψξα θαη έηνο.
50
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 Βλζπε: International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by 
subject, Employment, Employment, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
DnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-
state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf
.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4, ανακτικθκε [27 Ιουνίου 2013]. 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
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 Πίλαθαο 2   

 Απαζρόιεζε (ζε ρηιηάδεο).   

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία 935 962 954 910 928 929 

Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε 

n/a
51

 n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία 3.253 3.361 3.254 3.053 2.965 2.934 

Κξναηία 1.614 1.636 1.605 1.541 1.493 1.446 

Μαπξνβνύλην n/a 219 213 208 195 196 

ΠΓΓΜ 590 609 630 638 645 651 

Ρνπκαλία 9.353 9.369 9.244 9.239 9.138 9.263 

εξβία n/a 2.822 2.616 2.397 2.253 2.228 

Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο (International Labour Organization). 

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο λφηην – 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο ή ηνπιάρηζηνλ ζε απηέο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, παξαηεξήζεθε κία άλνδνο ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην έηνο 2008 

ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ γηα ην έηνο 2007. Ωζηφζν, ε θαηάζηαζε απηή 

αλαηξάπεθε θαηά ην 2009, φηαλ ε απαζρφιεζε ζηαδηαθά μεθίλεζε λα κεηψλεηαη. Η 

θαηάζηαζε απηή εμαθνινχζεζε λα πθίζηαηαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη θαηά ηα 

επφκελα ηξία ρξφληα.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ Αιβαλία ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ κεηψζεθε θαηά 8.000 

άηνκα ην έηνο 2009, κία κείσζε ηελ νπνία ζα ραξαθηήξηδε θαλείο ήπηα εάλ ηε 

ζχγθξηλε κε απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κφιηο ηνλ επφκελν ρξφλν θαη αλεξρφηαλ 

ζηα 44.000 άηνκα. Η θαηάζηαζε απηή θαίλεηαη λα αιιάδεη θαηά ηα έηε 2011 θαη 

2012, κε ηελ απαζρφιεζε λα απμάλεηαη, ρσξίο, φκσο, λα επαλέξρεηαη ζηα επίπεδα 

ηνπ 2008. Όκνηα κε ηελ Αιβαλία, θαη ζηε Βνπιγαξία ε ζεκαληηθφηεξε κείσζε ησλ 

απαζρνινπκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην έηνο 2010 θαη μεπεξλνχζε ηα 200.000 

άηνκα. Η δηαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο Βνπιγαξίαο είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη θαη θαηά ηα επφκελα δχν ρξφληα. 

Ιδηαίηεξα πςειή ήηαλ θαη ε κείσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ φγθν ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ηεο Κξναηίαο. Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ην δηάζηεκα 2008 – 2012  ν 

αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηψζεθε ζπλνιηθά θαηά 190.000 άηνκα ζηελ Κξναηία. 

Καηά ην δηάζηεκα απηφ δχν αθφκε ρψξεο βιέπνπλ ην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο ηνπο 

                                                           
51

 Ππου n/a δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 
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λα θαηεβαίλεη ζπλερψο. Απηέο είλαη ην Μαπξνβνχλην θαη ε εξβία. Η ζπλνιηθή 

ειάηησζε πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαηά ην δηάζηεκα 

2008 – 2012 γηα ηηο ρψξεο απηέο ήηαλ 23.000 θαη 594.000 άηνκα αληίζηνηρα. 

Μία ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλε θαηάζηαζε απφ απηήλ πνπ πεξηγξάθεθε λσξίηεξα 

ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο. πγθεθξηκέλα, ε ρψξα απηή παξνπζηάδεη κία 

κεησηηθή ηάζε κέρξη ην 2011, ελψ ην 2012 απηφ αλαηξέπεηαη. Η ζπλνιηθή κείσζε 

πνπ επήιζε ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2008 – 2011 ζηελ 

Ρνπκαλία ήηαλ 231.000, ελψ ε αχμεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην 2012 έθηαλε 

ηνπο 125.000 αλζξψπνπο. Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα πνπ θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Ν.Α Δπξψπεο απνηειεί ε ΠΓΓΜ. ην θξάηνο απηφ ε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε δελ επέθεξε θακία αξλεηηθή επίπησζε ζην επίπεδν ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπ, θαζψο ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ είρε αλνδηθή ηάζε θαζ’ 

φιε ηελ πεξίνδν 2007 – 2012. 

Γηα ηελ νξζφηεξε θαηαλφεζε φζσλ αλαιχζεθαλ λσξίηεξα, ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη 

έλαο δεχηεξνο πίλαθαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ απαζρφιεζε σο πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο θάζε ρψξαο.  

Πίλαθαο 3 

Απαζρόιεζε (% ζην πιεζπζκό θάζε ρώξαο) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
52

 n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία – Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία 49 50,8 49,4 46,7 46,6 46,6 

Κξναηία 44,2 44,4 44,3 41,1 39,5 38,5 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ 35,5 36,5 37,6 37,9 38,1 38,1 

Ρνπκαλία 51,3 51,4 50,7 50,8 50,3 51,1 

εξβία n/a 44,4 41,2 37,9 35,8 35,5 

Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο (International Labour Organization).
53
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 Βλζπε: International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by 
subject, Employment, Employment – to – population ratio, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
DnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-
state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf
.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4, ανακτικθκε [27 Ιουνίου 2013]. 
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[33] 
 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ην εμήο γξάθεκα: 

Εικόνα 2: Απαςχόληςη (% του πληθυςμοφ). 

 

Σν δηάγξακκα απηφ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο  

απαζρφιεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θάζε ρψξα θαη παξάιιεια δηεπθνιχλεη ηνλ 

αλαγλψζηε πνπ ζέιεη λα δεη ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο ζπγθξηηηθά. Γηα παξάδεηγκα 

γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη ρψξεο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο είλαη ε 

Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία, δχν ρψξεο νη νπνίεο επεξεάζηεθαλ ζε πςειφ βαζκφ 

απφ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Αληίζεηα, ε ΠΓΓΜ παξά ην γεγνλφο φηη έκεηλε 

αλεπεξέαζηε απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε, ηνπιάρηζηνλ ζην θνκκάηη ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο, θαίλεηαη λα δηαζέηεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο, αλαινγηθά κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο, απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

3.1.2 ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ 

Η αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε δελ αθήλεη ακθηβνιία φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε επεξέαζε ζρεδφλ φιεο ηηο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο, άιιεο ζε 

πςειφηεξν θαη άιιεο ζε ρακειφηεξν βαζκφ. Ωζηφζν, δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά γηα 

ην πνηνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο αληηκεηψπηζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο. Η αιήζεηα είλαη πσο είλαη πνιχ δχζθνιν λα εμεηάζεη θαλείο ηελ 

απαζρφιεζε αλά θιάδν ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο ζηελ παξνχζα εξγαζία, δελ δηαζέηνπλ ηέηνηα 
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ζηνηρεία.
54

 Παξ’ φια απηά κπνξεί λα γίλεη έλαο πην γεληθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

ησλ κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη λα αλαιπζεί ε 

θάζε νκάδα μερσξηζηά. Απηφ επηδηψθεη λα θάλεη ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζηελ 

αλάιπζε πνπ αθνινπζεί. 

Ο πίλαθαο πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ρηιηάδεο αλά ρψξα, γηα ηα έηε 2007 έσο 2012. Δπηπιένλ, πξέπεη 

λα αλαθεξζεί φηη ηα λνχκεξα πνπ δίλνληαη παξαθάησ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

ζπκςεθηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο, δειαδή ηε γεσξγία, ηε βηνκεραλία θαη ηηο ππεξεζίεο.
55

 

Πίλαθαο 4 

Μηζζωηνί απαζρνινύκελνη (ζε ρηιηάδεο). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
56

 n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε n/a 736 701 686 693 688 

Βνπιγαξία 2.849 2.944 2.848 2.663 2.606 2.594 

Κξναηία 1.266 1.282 1.259 1.193 1.154 1.139 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a 163 167 

ΠΓΓΜ 427 438 453 456 463 476 

Ρνπκαλία 6.197 6.317 6.213 6.062 6.153 6.229 

εξβία 1.428 1.424 1.395 1.354 1.343 1.342 

Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο (International Labour Organization). 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φιεο νη ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο παξνπζηάδνπλ κία άλνδν ζηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ θαηά ην έηνο 2008 

ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο 2007. Δμαίξεζε απνηειεί κφλν ε εξβία, ηεο νπνίαο ην 

ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ εκθαλίδεηαη θαηά 4.000 κηθξφηεξν ην 2008 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2007. Δπίζεο, θαηά ηελ πεξίνδν 2009 – 2012 νη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη βιέπνπλ ησλ αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ απαζρνινπκέλσλ 
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 Στον πίνακα 17Ρ του παραρτιματοσ δίνεται θ κατανομι του ενεργοφ πλθκυςμοφ των 
εξεταηόμενων χωρϊν ςτουσ τρεισ τομείσ τθσ οικονομίασ ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ διακζςιμεσ 
μετριςεισ. Το ςτοιχείο αυτό ςυμβάλλει ςτθν ορκότερθ κατανόθςθ τθσ ανάλυςθσ που ακολουκεί. 
55

 Βλζπε: International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by 
subject, Employment, Employees, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
DnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-
state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf
.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4, ανακτικθκε [30 Ιουνίου 2013]. 
56

 Ππου n/a  δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία. 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
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http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
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ηνπο λα κεηψλεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν φιν θαη πεξηζζφηεξν. Απφ ηελ ηάζε απηή 

εμαηξείηαη ε ΠΓΓΜ, κία ρψξα ηεο νπνίαο ε απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν απηφ είλαη 

απμεηηθή θαζ’ φιν ην δηάζηεκα 2007 – 2012. 

Δπεηδή ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δπζρεξαίλεη θάπσο ηελ 

θαηαλφεζε θαη απαηηεί αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ζηε 

ζπλέρεηα δίλεηαη έλαο αθφκε πίλαθαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ κεηαβνιή ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κηζζσηψλ απαζρνινπκέλσλ γηα θάζε έηνο.
57

 

Πίλαθαο 5 

Μεηαβνιή κηζζωηώλ (ζε ρηιηάδεο). 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε n/a -35 -15 +7 -5 

Βνπιγαξία +95 -96 -185 -57 -12 

Κξναηία +16 -23 -66 -39 -15 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a +4 

ΠΓΓΜ +11 +15 +3 +7 +13 

Ρνπκαλία +120 -104 -151 +91 +76 

εξβία -4 -29 -41 -11 -1 

 

Ο πίλαθαο πνπ παξαηίζεηαη λσξίηεξα, θαλεξψλεη φηη ην 2009 φιεο νη ρψξεο ηεο 

λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε εμαίξεζε κφλν ηελ ΠΓΓΜ, δέρηεθαλ ζεκαληηθέο 

κεηψζεηο ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Οη ρψξεο κε ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα θαηά ην έηνο απηφ ήηαλ ε Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία, κε 

κείσζε ζην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπο θαηά 104.000 θαη 96.000 αληίζηνηρα. 

Αθνινπζεί ε Βνζλία - Δξδεγνβίλε κε πηψζε ηεο ηάμεσο ησλ 35.000 αηφκσλ, ελψ 

νη ρψξεο νη νπνίεο είραλ ηελ κηθξφηεξε ειάηησζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ 

ηνπο ήηαλ ε εξβία, κε κείσζε 29.000 θαη ε Κξναηία, κε κείσζε 23.000 

εξγαδνκέλνπο. 
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 Τα ςτοιχεία που πίνακα προκφπτουν εάν για κάκε χϊρα αφαιρζςουμε από τον αρικμό των 
μιςκωτϊν απαςχολουμζνων ενόσ ζτουσ τον αντίςτοιχο αρικμό του προθγοφμενου ζτουσ. Αυτόσ είναι 
και ο λόγοσ για τον οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζτοσ ζναρξθσ είναι το 2008. Επιπλζον, πρζπει 
να αναφερκεί ότι όπου υπάρχει το πρόςθμο + ζχει προκφψει κετικι μεταβολι ςτθν απαςχόλθςθ των 
μιςκωτϊν, δθλαδι θ απαςχόλθςθ ςτον ςυγκεκριμζνο κλάδο ζχει αυξθκεί. Αντίκετα, όπου υπάρχει το 
πρόςθμο – ζχει προκφψει αρνθτικι μεταβολι ςτθν απαςχόλθςθ των μιςκωτϊν απαςχολουμζνων, 
δθλαδι θ απαςχόλθςθ ζχει μειωκεί. 
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Σν 2010 ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ ηηο πξψηεο 

ζέζεηο ζηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ζηε 

Βνπιγαξία πξαγκαηνπνηείηαη κία πεξαηηέξσ ειάηησζε πνπ θηάλεη ηνπο 185.000 

αλζξψπνπο θαη ζηε Ρνπκαλία ηνπο 151.000 αλζξψπνπο. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ 

θαη ε πηψζε ζηελ Κξναηία, κε αξηζκφ 66.000 αηφκσλ, ελψ αθνινπζνχλ ε εξβία 

θαη ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε, κε κηθξφηεξεο κεηψζεηο. 

Σν 2011 ε Βνπιγαξία ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ςειά κε αληίζηνηρε κείσζε 

57.000 αλζξψπσλ. ηε ζπλέρεηα ηεο θαηάηαμεο αθνινπζνχλ ε Κξναηία θαη ε 

εξβία. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηε ρξνληά απηή εκθαλίδνληαη πέξα απφ ηελ ΠΓΓΜ  

θαη άιιεο ρψξεο κε απμεηηθή πιένλ ηάζε ζηελ απαζρφιεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο. 

Απηέο είλαη ε Ρνπκαλία, κε αχμεζε 91.000 θαη ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε κε αχμεζε 

7.000. 

Πεξλψληαο ηψξα ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο αλάιπζεο, ην 2012, ε θαηάζηαζε 

θαίλεηαη πεξηζζφηεξν ελζαξξπληηθή, θαζψο νη κεηψζεηο πεξηνξίδνληαη θαη 

ηαπηφρξνλα νη απμήζεηο πιεζαίλνπλ.  Οη ρψξεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη 

ειάηησζε ζηνλ αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ ηνπο είλαη ε Κξναηία, ε Βνπιγαξία, ε 

Βνζλία – Δξδεγνβίλε θαη ε εξβία. Δίλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί πσο νη ρψξεο 

απηέο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά κηθξέο κεηψζεηο ζπγθξηλφκελεο κε απηέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. Δπηπιένλ, θαηά ην έηνο απηφ ππάξρνπλ 

θαη ηξεηο ρψξεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ άλνδν ζηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ ηνπο. 

Απηέο είλαη παξαδνζηαθά ε ΠΓΓΜ, θαζψο θαη ε Ρνπκαλία θαη ην Μαπξνβνχλην. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αλ θαη καο δίλνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή γλψζε γηα ην ηη 

ζπλέβε ζηελ θάζε ρψξα κε ην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ απαζρνινπκέλσλ θαη ηελ 

κεηαβνιή απηνχ γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, σζηφζν, δελ καο δίλνπλ 

θακία πιεξνθνξία γηα ην κεξίδην ησλ παξαπάλσ αξηζκψλ ζηε ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε. Απηφ καο εκπνδίδεη λα θαηαλνήζνπκε ηη αθξηβψο αληηπξνζσπεχνπλ 

ηα παξαπάλσ λνχκεξα, θαζψο, επίζεο, θαη λα έρνπκε κηα εηθφλα ησλ ππφ εμέηαζε 

ρσξψλ ζπγθξηηηθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη έλα δηάγξακκα, ην 

νπνίν δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ κηζζσηψλ απαζρνινπκέλσλ ζην ζχλνιν ησλ 
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απαζρνινπκέλσλ γηα ην θάζε θξάηνο.
58

 εκεηψλεηαη φηη ζην δηάγξακκα 

πεξηιακβάλνληαη κφλν νη ρψξεο γηα ηηο νπνίεο βξέζεθαλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Εικόνα 3: Μιςθωτοί απαςχολοφμενοι (% ςτο ςφνολο των απαςχολουμζνων). 

 

Παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ γξάθεκα φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο λφηην – 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ή ηνπιάρηζηνλ ζε απηέο γηα ηηο νπνίεο βξέζεθαλ δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, ην κεξίδην ησλ κηζζσηψλ απαζρνινπκέλσλ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε 

είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 60%. Η ρψξα κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ είλαη ε Βνπιγαξία, 

ε νπνία αγγίδεη ζρεδφλ ην 90%. Γεχηεξε ζηελ θαηάηαμε έξρεηαη ε Κξναηία, ε 

νπνία βξίζθεηαη ειαθξψο πην θάησ απφ ην 80%. Αθνινπζνχλ ε ΠΓΓΜ θαη ε 

Ρνπκαλία, νη νπνίεο βξίζθνληαη ε πξψηε ιίγν πην πάλσ θαη ε δεχηεξε ιίγν πην 

θάησ απφ ην 70%. 

Η δεχηεξε θαηεγνξία ε νπνία, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί αληηθείκελν ηεο 

ελφηεηαο απηήο είλαη νη απηναπαζρνινχκελνη. ηε ζπλέρεηα δίλεηαη έλαο πίλαθαο ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ησλ αξηζκφ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ αλά ρψξα γηα ην 

δηάζηεκα 2007 – 2012.
59

 Όκνηα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 4, έηζη θαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ηα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ 
                                                           

58
 Βλζπε: International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by 

subject, Employment, Share of employees in total employment, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
DnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-
state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf
.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4, ανακτικθκε [30 Ιουνίου 2013]. 
59

 International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by subject, 
Employment, Self - employed, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
DnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-
state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf
.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4, ανακτικθκε [1 Ιουλίου 2013]. 
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[38] 
 

απηναπαζρνινπκέλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηνπο ηξεηο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο, δειαδή ηνλ πξσηνγελή, ηνλ δεπηεξνγελή θαη ηνλ ηξηηνγελή. 

 

Πίλαθαο 6 

Απηναπαζρνινύκελνη (ζε ρηιηάδεο). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
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 n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία – Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία 366 383 373 358 329 315 

Κξναηία 312 318 310 306 292 266 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ 104 109 113 118 120 119 

Ρνπκαλία 1.981 1.946 1.922 2.001 1.824 1.866 

εξβία n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο (International Labour Organization). 

 

Ο πίλαθαο απηφο θαλεξψλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο παξνπζίαζαλ κία απμεηηθή ηάζε ζηνλ αξηζκφ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ 

ηνπο θαηά ην 2008 ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο 2007. Ωζηφζν, ην ζπκπέξαζκα απηφ 

δελ ηζρχεη γηα ηελ Ρνπκαλία, θαζψο ε ρψξα απηή είδε ηνλ αξηζκφ ηνλ ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο λα κεηψλεηαη θαηά 35.000 άηνκα ην 2008. Δπηπιένλ, ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 2009 – 2012 ε ζπγθεθξηκέλε ρψξα έρεη άιιεο θνξέο αλνδηθή θαη 

άιιεο θαζνδηθή πνξεία ζην ζχλνιν ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ηεο. 

Γεληθφηεξα, αλ κειεηήζεη θαλείο εθηελέζηεξα ηνλ πίλαθα 6 ζα νδεγεζεί ζηε 

δηαπίζησζε φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ νη ππφ εμέηαζε ρψξεο 

παξνπζηάδνπλ κία πεξηζζφηεξν αθαλφληζηε ζπκπεξηθνξά, ηδίσο αλ γίλεη ζχγθξηζε 

κε ηνλ πίλαθα 4 πνπ αλαθεξφηαλ ζηνπο κηζζσηνχο απαζρνινπκέλνπο. Σν γεγνλφο 

απηφ δπζθνιεχεη ιίγν ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ρσξψλ θαη ηελ εμαγσγή γεληθεπκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλαο άιινο 

πίλαθαο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ αλά ρψξα θαη έηνο θαη δηεπθνιχλεη θάπσο ηελ κειέηε.
61
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61
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Πίλαθαο 7 

Μεηαβνιή απηναπαζρνινπκέλωλ (ζε ρηιηάδεο). 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
62

 n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία +17 -10 -15 -29 -14 

Κξναηία +6 -8 -4 -14 -26 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ +5 +4 +5 +2 -1 

Ρνπκαλία -35 -24 +79 -177 +42 

εξβία n/a n/a n/a n/a n/a 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 7, ην 2008 νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαίλεηαη λα έρνπλ κία 

άλνδν ζηνλ αξηζκφ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο. Δηδηθφηεξα, ηελ πςειφηεξε αχμεζε παξνπζηάδεη ε Βνπιγαξία, ηεο νπνίαο ην 

πιήζνο ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ απμήζεθε θαηά 17.000 επηρεηξήζεηο. Μηθξφηεξεο 

απμήζεηο παξνπζίαζαλ ε Κξναηία θαη ε ΠΓΓΜ, ελψ ε Ρνπκαλία παξνπζίαζε κία 

πνιχ ζεκαληηθή κείσζε πνπ αλεξρφηαλ ζηνπο 35.000 επαγγεικαηίεο. 

Σν 2009 ηα πξάγκαηα κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ ηνπο. 

Σελ πςειφηεξε ειάηησζε πθίζηαληαη ε Ρνπκαλία θαη αθνινπζνχλ ε Βνπιγαξία θαη ε 

Κξναηία. Η ΠΓΓΜ είλαη ε κνλαδηθή απφ ηηο ππφ αλάιπζε ρψξεο πνπ ζπλερίδεη λα 

έρεη ζεηηθή κεηαβνιή ζηνλ φγθν ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ηεο. 

Καηά ην έηνο 2010 νη κεηαβνιέο ζηνλ θιάδν ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ είλαη 

κνηξαζκέλεο. Η ρψξα πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ είλαη ε Ρνπκαλία. Η 

ρψξα απηή εκθαλίδεη γηα πξψηε θνξά ζεηηθή κεηαβνιή ζην ζχλνιν ησλ ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ. Η κεηαβνιή απηή πξνζκεηξά 

79.000 άηνκα θαη αληηζηαζκίδεη ηηο κεηψζεηο ησλ δχν ρξφλσλ πνπ πξνεγήζεθαλ. 

Πέξαλ ηνχηνπ, ε ΠΓΓΜ ζπλερίδεη λα πξνζζέηεη επηρεηξήζεηο ζηε ζπλνιηθή 
                                                                                                                                                                      

λόγοσ για τον οποίο και πάλι ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζτοσ ζναρξθσ είναι το 2008. Επιπλζον, 
πρζπει να αναφερκεί ότι όπου υπάρχει το πρόςθμο + ζχει προκφψει κετικι μεταβολι ςτθν αυτό-
απαςχόλθςθ, δθλαδι θ απαςχόλθςθ ςτον ςυγκεκριμζνο κλάδο ζχει αυξθκεί. Αντίκετα, όπου υπάρχει 
το πρόςθμο – ζχει προκφψει αρνθτικι μεταβολι ςτθν αυτό-απαςχόλθςθ, δθλαδι θ απαςχόλθςθ 
ςτον κλάδο αυτό ζχει μειωκεί. 
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απαζρφιεζε, ελψ ε Βνπιγαξία θαη ε Κξναηία πθίζηαληαη θαη πάιη κεηψζεηο ζην 

πιήζνο ησλ αλζξψπσλ πνπ απηφ-απαζρνινχληαη. 

Πξνρσξψληαο ζην 2011, ε θαηάζηαζε είλαη φκνηα κε απηή ηνπ 2009, θαζψο θαηά 

ην έηνο απηφ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο αληηκεησπίδνπλ 

αξλεηηθέο δηαθπκάλζεηο ζην ζχλνιν ησλ απηφ-απαζρνινπκέλσλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, 

ηελ πςειφηεξε κείσζε πθίζηαηαη ε Ρνπκαλία κε ειάηησζε ησλ 177.000 αλζξψπσλ. 

Αθνινπζνχλ ε Βνπιγαξία κε κείσζε 29.000 αηφκσλ θαη ε Κξναηία κε κείσζε 

14.000 αηφκσλ. Παξά ηαχηα, φκσο, ε ΠΓΓΜ εμαθνινπζεί γηα άιιε κηα θνξά λα έρεη 

άλνδν ζην ζχλνιν ησλ απηφ-απαζρνινπκέλσλ ηεο. 

Οινθιεξψλνληαο κε ην έηνο 2012, νη αξλεηηθέο κεηαβνιέο ζην ζχλνιν ησλ 

απαζρνινπκέλσλ έρνπλ θαη πάιη ηελ πιεηνςεθία, θαζψο φιεο νη ρψξεο, κε εμαίξεζε 

κφλν ηελ Ρνπκαλία, αληηκεησπίδνπλ κεηψζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Σελ πξσηηά 

ηψξα έρεη ε Κξναηία, ε νπνία ράλεη επηπιένλ 26.000 επηρεηξήζεηο απφ ην δπλακηθφ 

ηεο. Γεχηεξε είλαη ε Βνπιγαξία κε κία κείσζε ηεο ηάμεσο ησλ 14.000 

απηναπαζρνινπκέλσλ. Σειεπηαία ζηε ιίζηα είλαη ε ΠΓΓΜ, πνπ γηα πξψηε θφξα 

αθαηξεί απφ ην πιήζνο ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ηεο 1.000 αλζξψπνπο. 

Η αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε καο πξνζθέξεη κία επαξθή εηθφλα γηα ηηο επηπηψζεηο 

πνπ είρε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζηνλ θιάδν ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ γηα ηε 

θάζε ρψξα. Παξά ηαχηα, φκσο, δελ καο δίλεη θακία πιεξνθνξία γηα ην κεξίδην πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα λνχκεξα ηνπ πίλαθα 6 ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, πξάγκα πνπ 

δελ καο επηηξέπεη λα έρνπκε κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

ζηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη έλα δηάγξακκα, ην 

νπνίν απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ζην ζχλνιν ηεο 

απαζρφιεζεο γηα ηελ θάζε ρψξα.
63

 Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, ζην γξάθεκα 

πεξηιακβάλνληαη κφλν νη ρψξεο γηα ηηο νπνίεο βξέζεθαλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
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 International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by subject, 
Employment, share of self – employed in total employment, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
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Εικόνα 4: Αυτοαπαςχολοφμενοι (% ςτο ςφνολο των απαςχοόυμζνων). 

 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θιάδνπ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ή ηνπιάρηζηνλ ζε φιεο γηα φζεο βξέζεθαλ δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, ηα κεξίδηα ησλ αηφκσλ πνπ απηφ-απαζρνινχληαη είλαη κηθξφηεξα ηνπ 25%. 

Οη ρψξεο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ είλαη ε Ρνπκαλία θαη  ε Κξναηία. Η πξψηε 

βξίζθεηαη ιίγν πην πάλσ θαη ε δεχηεξε ειαθξψο πην θάησ απφ ηελ θιίκαθα ηνπ 20%. 

Αθνινπζεί ε ΠΓΓΜ κε επίπεδν απηναπαζρνινπκέλσλ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε 

θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 17,5%. Σέινο, ε ρψξα κε ην κηθξφηεξν κεξίδην 

απηναπαζρνινπκέλσλ ζηελ ζπλνιηθή απαζρφιεζε είλαη ε Βνπιγαξία, ηεο νπνίαο ηα 

πνζνζηά γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2007 - 2012 θπκαίλνληαη θαηά κέζν φξν γχξσ απφ 

ην 10%. 

3.1.3 ΑΝΔΡΓΙΑ 

Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζα έιεγε 

θαλείο πσο είλαη ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο αλεξγίαο. Απηφ ηζρχεη γηα πνιιέο απφ ηηο 

ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ 

εξβία, ε νπνία είδε ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο λα απμάλεηαη θαηά 10 πεξίπνπ 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο κέζα ζε κηα πεληαεηία. Σν ίδην πξφβιεκα αληηκεηψπηζαλ θαη 

πνιιέο άιιεο βαιθαληθέο ρψξεο, φκσο, θαζψο ε θαηάζηαζε απηή δελ είλαη γεληθή ζα 

ήηαλ ρξεζηκφηεξν λα εμεηαζηεί ε θάζε ρψξα μερσξηζηά. Σν ζπκπέξαζκα απηφ 

πξνθχπηεη αλ κειεηήζεη θαλείο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 8 πνπ αθνινπζεί, ν νπνίνο 
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πεξηιακβάλεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ ρσξψλ ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2007 – 2012.
64

 

Πίλαθαο 8 

Αλεξγία (% ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία 13,2 12,5 13,6 13,6 13,3 15 

Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε 

29 23,4 24,1 27,2 27,6 28 

Βνπιγαξία 6,9 5,6 6,8 10,2 11,3 12,3 

Κξναηία 9,6 8,4 9,1 11,8 13,4 15,8 

Μαπξνβνύλην n/a
65

 n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ 34,9 33,8 32,2 32 31,4 31 

Ρνπκαλία 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 7 

εξβία n/a 13,6 16,1 19,2 23 23,9 

Πεγέο: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο (ILO) & Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (IMF). 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαλεξψλεηαη πσο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο 

ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο κεηψζεθε θαηά ην δηάζηεκα 

2007 – 2008. Ωζηφζν, ε θαηάζηαζε απηή αλαηξέπεηαη ην 2009, πνπ είλαη θαη ην έηνο 

θαηά ην νπνίν ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή χθεζε αξρίδεη λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

αηζζεηή ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο. Καηά ην έηνο απηφ, ινηπφλ, ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε 

ρψξεο εθηφο απφ ηελ ΠΓΓΜ, αξρίδνπλ λα πθίζηαληαη κηθξέο ζρεηηθά απμήζεηο ζηα 

πνζνζηά ηεο αλεξγίαο ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη θαηά ηα επφκελα ηξία ρξφληα, κε ην 

επίπεδν αλεξγίαο λα αλεβαίλεη ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. 

Δμαίξεζε απνηειεί πάληνηε ε ΠΓΓΜ, ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψλεηαη 

θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. 
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 Βλζπε: International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by 
subject, Unemployment, Unemployment rate, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
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Herzegovina/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force, ανακτικθκε [1 Ιουλίου 2013]. 
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http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Albania/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Albania/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bosnia-and-Herzegovina/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bosnia-and-Herzegovina/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force


[43] 
 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επθνιφηεξε ε κειέηε ηνπ επηπέδνπ αλεξγίαο γηα ηηο ρψξεο 

ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2008 – 2009, ν πίλαθαο 9 

πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηελ κεηαβνιή ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο αλά ρψξα θαη 

έηνο.
66

 

Πίλαθαο 9 

Μεηαβνιή αλεξγίαο (ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο). 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία -0,7 +1,1 0 -0,3 +1,7 

Βνζλία – Δξδεγνβίλε -5,6 +0,7 +3,1 +0,4 +0,4 

Βνπιγαξία -1,3 +1,2 +3,4 +1,1 +1 

Κξναηία -1,2 +0,7 +2,7 +1,6 +2,4 

Μαπξνβνύλην n/a
67

 n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ -1,1 -1,6 -0,2 -0,6 -0,4 

Ρνπκαλία -0,6 +1,1 +0,4 +0,1 -0,4 

εξβία n/a +2,5 +3,1 +3,8 +0,9 

 

Παξαηεξνχκε φηη θαηά ην 2009, ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο, εθηφο απφ ηελ 

ΠΓΓΜ, ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο παξνπζηάδεη άλνδν. Σελ πςειφηεξε αχμεζε 

εκθαλίδεη ε εξβία, ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο απμάλεηαη θαηά 2,5 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Οη ππφινηπεο ρψξεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφηεξεο αλφδνπο 

ζην επίπεδν ηεο αλεξγίαο ηνπο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ 0,7% έσο 1,8%. 

Σν 2010 ε θαηάζηαζε θαίλεηαη λα επηδεηλψλεηαη, θαζψο θαη πάιη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απμάλεηαη, κε πςειφηεξνπο, φκσο, 

ξπζκνχο απηή ηε θνξά. Σελ ρξνληά απηή, ηελ πξσηηά έρεη ε Βνπιγαξία, κε αχμεζε 

3,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ελψ αθνινπζνχλ ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε θαη ε εξβία, κε 

αχμεζε θαηά 3,1% ε θάζε κία. Δπφκελε ζηελ θαηάηαμε είλαη ε Κξναηία, ηεο νπνίαο 

ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ αλεβαίλεη θαηά 2,7%. Αθνινπζεί ε Ρνπκαλία κε κηθξφηεξε 

αχμεζε, ελψ ε Αιβαλία δελ παξνπζηάδεη θακία κεηαβνιή ζην επίπεδν ηεο αλεξγίαο 

ηεο ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 
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 Τα ςτοιχεία που πίνακα προκφπτουν εάν για κάκε χϊρα αφαιρζςουμε από το ποςοςτό ανεργίασ 
ενόσ ζτουσ το αντίςτοιχο ποςοςτό του προθγοφμενου ζτουσ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο 
και πάλι ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζτοσ ζναρξθσ είναι το 2008. Επιπλζον, πρζπει να αναφερκεί 
ότι όπου υπάρχει το πρόςθμο + ζχει προκφψει κετικι μεταβολι ςτθν ανεργία, δθλαδι το επίπεδο 
ανεργίασ ζχει αυξθκεί. Αντίκετα, όπου υπάρχει το πρόςθμο – ζχει προκφψει αρνθτικι μεταβολι 
ςτθν ανεργία, δθλαδι το επίπεδο ανεργίασ ζχει μειωκεί. 
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Πξνρσξψληαο ζην 2011, ηα πξάγκαηα κεηαβάιινληαη ζε νξηζκέλν βαζκφ. ηελ 

θνξπθή βξίζθεηαη ηψξα ε εξβία, ε νπνία δέρηεθε κία επηπιένλ αχμεζε ζην πνζνζηφ 

ησλ αλέξγσλ ηεο θαηά 3,8%. Οη ππφινηπεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξεο απμήζεηο, 

νη νπνίεο θιηκαθψλνληαη αλάκεζα ζην 0,1% θαη ην 1,6%. Δπηπιένλ, είλαη ρξήζηκν λα 

αλαθεξζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν έηνο, εθηφο απφ ηελ ΠΓΓΜ, θαη ε Αιβαλία βιέπεη ην 

επίπεδν ηεο αλεξγίαο ηεο λα πέθηεη θαηά 0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

Οινθιεξψλνληαο κε ην έηνο 2012, ηελ πςειφηεξε αχμεζε ζην πνζνζηφ αλεξγίαο 

είρε απηή ηε θνξά ε Κξναηία, ε νπνία πξφζζεζε επηπιένλ 2,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

ζην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. Γεχηεξε θαηαηάζζεηαη ε Αιβαλία, 

κε αληίζηνηρε αχμεζε 1,7%. Οη ππφινηπεο ρψξεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφηεξεο  

αλφδνπο ζηα πνζνζηά ησλ αλέξγσλ ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ ε αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε λα γίλεη πην ζθαηξηθή, αθνινπζεί έλα 

δηάγξακκα, ην νπνίν απεηθνλίδεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2007 – 2012. 

Εικόνα 5: Ανεργία (% του ενεργοφ πληθυςμοφ). 

 

Δάλ ζέιεη θαλείο λα δεη ηηο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζπγθξηηηθά 

φζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο ηνπο, ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνζθέξεηαη γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ. Έηζη, ινηπφλ, πξνθχπηεη φηη ε ρψξα κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

αλέξγσλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε είλαη ε ΠΓΓΜ, παξά ην γεγνλφο 

φηη ην πνζνζηφ απηφ κεησλφηαλ ζπλερψο κέρξη ην 2012. Γεχηεξε ζηελ θαηάηαμε 

έξρεηαη ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε, κε έλα εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ αλεξγίαο, ην νπνίν 
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είρε απμνκεησηηθέο ηάζεηο θαη δηαθπκάλζεθε απφ ην 23,4% ην 2008 κέρξη ην 28% ην 

2009. 

Η ρψξα πνπ θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε είλαη ε εξβία. Η ρψξα απηή ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηθξφ ζρεηηθά 

επίπεδν αλεξγίαο θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο χθεζεο (2008 - 

2009). Η θαηάζηαζε απηή, φκσο, άιιαμε θαζψο ηα ρξφληα πξνρσξνχζαλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2011 – 2012 ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ ηεο λα γίλεη 

πνιιαπιάζην ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. 

Οη ππφινηπεο ρψξεο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο ηνπο 

θάησ απφ ην 15% πεξίπνπ θαζ’ φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. Ωζηφζν, 

απηφ δε ζεκαίλεη φηη έκεηλαλ αλεπεξέαζηεο απφ ην θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη 

νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αληηκεηψπηζαλ απμήζεηο ζηα 

πνζνζηά ησλ αλέξγσλ ηνπο, άιιεο ζε πςειφηεξν θαη άιιεο ζε ρακειφηεξν βαζκφ, 

θαηά ηα έηε 2009 έσο 2011. 

3.1.4 ΑΝΔΡΓΙΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΦΤΛΟ 

Η ελφηεηα πνπ πξνεγήζεθε καο έδσζε κία ηθαλνπνηεηηθή γλψζε γηα ην επίπεδν 

ηεο αλεξγίαο ζηηο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηφ επεξεάζηεθε θαηά ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. ηφρνο ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο ρσξηζηά γηα ηνπο άλδξεο θαη 

ηηο γπλαίθεο θαη λα εμεηάζεη αλ απηφ κεηαβιήζεθε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2007 – 

2012. Ο πίλαθαο 10 πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα πεξηιακβάλεη ηα πνζνζηά 

αλεξγίαο ησλ αλδξψλ γηα φζεο απφ ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο βξέζεθαλ δηαζέζηκα 

ζηνηρεία αλά έηνο.
68
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 Βλζπε: International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by 
subject, Unemployment, Unemployment rate, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
DnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-
1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4, ανακτικθκε [2 Ιουλίου 
2013]. 
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Πίλαθαο 10 

Δπίπεδν αλεξγίαο αλδξώλ (ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
69

 n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία 6,5 5,5 7 10,9 12,3 13,5 

Κξναηία 8,3 7 8 11,4 13,7 16,1 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ 34,5 33,5 31,8 31,9 31,8 31,5 

Ρνπκαλία 7,2 6,7 7,7 7,9 7,9 7,6 

εξβία n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο (International Labour Organization). 

 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ ζηελ Βνπιγαξία εκθαλίδεη κία κείσζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 1% ην 2008 ζε ζχγθξηζε κε ην 2007. Η θαηάζηαζε απηή αλαηξέπεηαη 

θαηά ηνλ επφκελν ρξφλν, φηαλ ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλδξψλ ηεο ρψξαο αξρίδεη λα 

απμάλεηαη, πξάγκα πνπ ζπλερίδεη λα ζπκβαίλεη κέρξη θαη ην 2012. Σν έηνο απηφ ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ ζηελ Βνπιγαξία αλέξρεηαη ζην 13,5%, δειαδή 8 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 2008.  

Όκνηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο Βνπιγαξίαο είλαη θαη ε αληίδξαζε ηεο Κξναηίαο. ηε 

ρψξα απηή ην επίπεδν αλεξγίαο ησλ αλδξψλ πθίζηαηαη κία ειάηησζε θαηά ην 2008 

θαη έθηνηε αξρίδεη λα απμάλεηαη ζπλερφκελα θαηά ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα. Έηζη, 

θαηά ην έηνο 2012 ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ αλδξψλ ηεο ρψξαο απηήο εκθαλίδεηαη 

ζρεδφλ δηπιάζην απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 2008. ηε Ρνπκαλία ηα πξάγκαηα 

δηαθνξνπνηνχληαη ειαθξψο. ηε ρψξα απηή ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ αλδξψλ 

απμάλεηαη θαηά 1% ην 2009 θαη ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ην ππφ εμέηαζε κέγεζνο 

δέρεηαη πνιχ κηθξέο ή θαη θαζφινπ απμήζεηο. 

Η ΠΓΓΜ θαίλεηαη λα απνηειεί γηα άιιε κηα θνξά ηελ εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα, 

θαζψο είλαη ε κνλαδηθή ηεο νπνίαο ην επίπεδν ησλ αλέξγσλ αλδξψλ έρεη κεησηηθή 

ηάζε ζε φιν ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξά ηνχην, φκσο, ην πνζνζηφ ηεο 
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ρψξαο απηήο είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο λφηην – αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο.
70

 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 10 πξνθχπηεη ην γξάθεκα πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα, 

ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ νξζφηεξε θαηαλφεζε φζσλ πξναλαθέξζεθαλ θαη 

δηεπθνιχλεη ηε ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ γηα ηηο βαιθαληθέο 

ρψξεο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν νη ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Εικόνα 6: Ποςοςτό ανζργων ανδρών. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ην κεγαιχηεξν επίπεδν αλέξγσλ αλδξψλ θαηέρεη, 

κε δηαθνξά απφ ηηο άιιεο ρψξεο, ε ΠΓΓΜ. Σν επίπεδν απηφ αλ θαη κεηψλεηαη 

ζπλερψο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2007 – 2012, δηαηεξείηαη πάληνηε πάλσ απφ ηελ 

θιίκαθα ηνπ 30%. Οη ρψξεο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ζην ππφ εμέηαζε κέγεζνο είλαη ε Κξναηία θαη ε Βνπιγαξία. ηηο 

δχν απηέο ρψξεο ην επίπεδν ησλ αλέξγσλ αλδξψλ ήηαλ αξθεηά ρακειφ θαηά ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, φκσο, απηφ αλαηξάπεθε απφ ην 2010 θαη 

έπεηηα, φηαλ ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο αξρίδεη λα απμάλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. 

Σέινο, ε Ρνπκαλία είλαη ε ρψξα κε ηνπο ιηγφηεξνπο αλέξγνπο άλδξεο, κία θαηάζηαζε 

πνπ δηαηεξήζεθε θαζ’ φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη. 

                                                           
70

 Για ορκότερθ κατανόθςθ βλζπε και Ρίνακα 12Ρ (ςτο παράρτθμα), που δίνει τθν μεταβολι του 
επιπζδου ανεργίασ των ανδρϊν. 
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Δθφζνλ νινθιεξψζεθε ε εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ, είλαη 

επφκελν λα ζρνιηαζηεί θαη ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ηηο γπλαίθεο. Ο πίλαθαο πνπ 

παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα πεξηιακβάλεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ γηα ηηο 

ππφ έξεπλα ρψξεο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2007 – 2008.
71

 

Πίλαθαο 11 

Δπίπεδν αλεξγίαο γπλαηθώλ (ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
72

 n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία 7,3 5,8 6,6 9,5 10,1 10,8 

Κξναηία 11,1 10 10,3 12,2 13,2 15,5 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ 35,5 34,2 32,8 32,2 30,8 30,3 

Ρνπκαλία 5,4 4,7 5,8 6,5 6,8 6,4 

εξβία n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο (International Labour Organization). 

 

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ, απηφ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο 

λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο κεηψλεηαη θαηά ην δηάζηεκα 2007 – 2008 θαη απμάλεηαη 

απφ ην 2009, πνπ είλαη θαη ην έηνο πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε αξρίδεη λα γίλεηαη αηζζεηή 

ζηηο ρψξεο απηέο, κέρξη θαη ην 2012. Η θαηάζηαζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηελ ΠΓΓΜ, 

φπνπ ην επίπεδν ησλ αλέξγσλ γπλαηθψλ, φκνηα κε απηφ ησλ αλδξψλ, ζπλερψο 

κεηψλεηαη.
73

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 11 δεκηνπξγήζεθε έλα αθφκα δηάγξακκα, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη κφλν ηηο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο βξέζεθαλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

θαη βνεζάεη ζηελ νξζφηεξε θαηαλφεζε, θαζψο θαη ζηελ εμαγσγή πεξηζζφηεξν 

γεληθεπκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Σν ελ ιφγσ γξάθεκα δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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 Βλζπε: International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by 
subject, Unemployment, Unemployment rate, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
DnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-
1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4, ανακτικθκε [2 Ιουλίου 
2013]. 
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 Ππου n/a δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 
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 Για ορκότερθ κατανόθςθ βλζπε και Ρίνακα 13Ρ (ςτο παράρτθμα), που δίνει τθν μεταβολι του 
επιπζδου ανεργίασ των γυναικϊν. 
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http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4
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Εικόνα 7: Επίπεδο ανζργων γυναικών. 

 

Παξαηεξψληαο θάπνηνο ην παξαπάλσ δηάγξακκα ζα δηαπηζηψζεη φηη απηφ δελ 

δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ην πξνεγνχκελν. Σελ πξσηηά θαηέρεη γηα αθφκε κηα θνξά ε 

ΠΓΓΜ θαη φζνλ αθνξά ην επίπεδν αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ, κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ηεο ρψξαο λα βξίζθεηαη πςειφηεξα απφ ην 30%. Όιεο νη ππφινηπεο ρψξεο 

θαηαηάζζνληαη θάησ απφ ηελ θιίκαθα ηνπ 15%, κε ηελ Κξναηία κφλν λα μεπεξλά ην 

πνζνζηφ απηφ θαηά ην έηνο 2012. Σέινο, ε Ρνπκαλία θαηέρεη ηελ ρακειφηεξε ζέζε 

θαη θαηά ζπλέπεηα ην κηθξφηεξν πνζνζηφ αλέξγσλ γπλαηθψλ. 

Δάλ θάπνηνο επηζπκεί λα εμεηάζεη ηα δχν κεγέζε πνπ αλαιχζεθαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, δειαδή ην επίπεδν αλεξγίαο ησλ αλδξψλ θαη ην αληίζηνηρν 

επίπεδν ησλ γπλαηθψλ, ζπγθξηηηθά κεηαμχ ηνπο γηα ηελ θάζε ρψξα μερσξηζηά, ζα 

θαηαιήμεη λα ρσξίζεη ηηο ππφ έξεπλα ρψξεο ζε δχν νκάδεο. Απηέο είλαη απφ ηελ κία 

νη ρψξεο ζηηο νπνίεο ππεξηζρχεη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ θαη απφ ηελ άιιε 

νη ρψξεο ζηηο νπνίεο πςειφηεξε αλεξγία ραξαθηεξίδεη ηηο γπλαίθεο. ηελ πξψηε 

θαηεγνξία αλήθνπλ ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία, ελψ ζηελ δεχηεξε ε ΠΓΓΜ. Η 

πεξίπησζε ηεο Κξναηίαο είλαη πεξηζζφηεξν ηδηφκνξθε, θαζψο ελψ θαηά ην δηάζηεκα 

2007 – 2010 εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν ην επίπεδν αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ, απηφ 

αλαηξέπεηαη θαηά ηα έηε 2011 θαη 2012, φπνπ ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ αλδξψλ είλαη 

πςειφηεξν. Δπίζεο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα λνχκεξα γηα ηελ 

αλεξγία αλά θχιν γηα ηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε, ην Μαπξνβνχλην θαη ηελ εξβία, ζηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη φηη θαη ζηηο ηξεηο απηέο ρψξεο ην πνζνζηφ 
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ησλ αλέξγσλ αλδξψλ ππεξίζρπε απφ ην αληίζηνηρν ησλ γπλαηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο
74

. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαηαθαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή χθεζε νδήγεζε 

ζε ζεκαληηθέ δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ ζηνλ ηξφπν πνπ επεξέαζε ην επίπεδν αλεξγίαο, 

ην νπνίν ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ παξνπζίαζε κεγαιχηεξε αχμεζε γηα ηνπο 

άλδξεο παξά γηα ηηο γπλαίθεο. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηνλ δηαθνξνπνηεκέλν 

αληίθηππν ηεο θξίζεο πνπ έρεη άκεζε επίδξαζε θπξίσο ζηηο βηνκεραλίεο ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Σν ζηνηρείν απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ζπξξίθλσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ πηζηψζεσλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ δεκφζην ηνκέα ζε θιάδνπο φπσο νη ππεξεζίεο ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο δηνίθεζεο, έθαλε ηηο γπλαηθείεο ζέζεηο εξγαζίαο επηθξαηέζηεξεο.
75

 

3.1.5 ΑΝΔΡΓΙΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

θνπφο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί πνηα ειηθηαθή νκάδα, ησλ 

ρσξψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επεξέαζε ζε 

ζεκαληηθφηεξν βαζκφ ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκβεί απηφ, 

νη πιεζπζκνί ησλ ρσξψλ ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο δηαθξίζεθαλ ζε ηξεηο 

ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη: ηα άηνκα ειηθίαο 15 – 24 εηψλ, 25 – 54 εηψλ θαη 

ηα άηνκα 55 – 64 εηψλ. 

Ο πίλαθαο 12 πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζηελ κεηαβνιή ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε ειηθηαθή νκάδα, δειαδή ζηα άηνκα ειηθίαο 

15 – 24 εηψλ.
76
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 Βλζπε: W. Bartlett, M. Uvalic, The social consequences of the global economic crisis in South East 
Europe, LSE Reprographics Department, London: 2013, 
URL:http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDFs/Publications/Social-Consequences-
Final.pdf, ανακτικθκε [19 Νοεμβρίου 2013]. 
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 Βλζπε: W. Bartlett, M. Uvalic, The social consequences of the global economic crisis in South East 
Europe, ο,π. 
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 Ο πίνακασ αυτόσ δθμιουργικθκε από τα δεδομζνα του πίνακα 14Ρ που δίνεται ςτο παράρτθμα 
τθσ παροφςασ εργαςίασ και περιλαμβάνει το επίπεδο ανεργίασ των νζων 15 – 24 ετϊν. Τα ςτοιχεία 
που πίνακα 12 προκφπτουν εάν για κάκε χϊρα αφαιρζςουμε από το ποςοςτό ανεργίασ ενόσ ζτουσ το 
αντίςτοιχο ποςοςτό του προθγοφμενου ζτουσ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο και πάλι ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζτοσ ζναρξθσ είναι το 2008. Επιπλζον, πρζπει να αναφερκεί ότι όπου 
υπάρχει το πρόςθμο + ζχει προκφψει κετικι μεταβολι ςτθν ανεργία, δθλαδι το επίπεδο ανεργίασ 
ζχει αυξθκεί. Αντίκετα, όπου υπάρχει το πρόςθμο – ζχει προκφψει αρνθτικι μεταβολι ςτθν ανεργία, 
δθλαδι το επίπεδο ανεργίασ ζχει μειωκεί. 

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDFs/Publications/Social-Consequences-Final.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDFs/Publications/Social-Consequences-Final.pdf
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Πίλαθαο 12 

Μεηαβνιή αλεξγίαο αηόκωλ 15 - 24 εηώλ (ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο). 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
77

 n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία -2,4 +3,4 +7,1 +1,8 +3,1 

Κξναηία -2,1 +3,2 +7,5 +3,5 +7 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ -1,4 -1,3 -1,4 +1,6 -1,4 

Ρνπκαλία -1,5 +2,2 +1,3 +1,6 -1 

εξβία n/a +6,4 +4,7 +4,6 +0,2 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην 2008 ζε φιεο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο ή 

ηνπιάρηζηνλ ζε απηέο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ην επίπεδν 

αλεξγίαο ησλ λέσλ 15 – 24 εηψλ κεηψλεηαη. Σνλ επφκελν ρξφλν ε παξαπάλσ 

θαηάζηαζε αλαηξέπεηαη ζεκαληηθά, θαζψο ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο, κε 

εμαίξεζε κφλν ηελ ΠΓΓΜ, ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ αηφκσλ 15 – 24 ρξφλσλ 

απμάλνληαη. Δηδηθφηεξα, ηελ πςειφηεξε αχμεζε παξνπζηάδεη ε εξβία, ε νπνία 

πθίζηαηαη κηα άλνδν ζην ππφ εμέηαζε κέγεζνο θαηά 6,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

Αθνινπζνχλ ε Βνπιγαξία θαη ε Κξναηία, δχν ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ πεξίπνπ ηελ 

ίδηα αχμεζε, πνπ είλαη θαηά κέζν φξν 3,4%. Σελ κηθξφηεξε αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή 

άλνδν ζην επίπεδν αλεξγίαο ησλ λέσλ έρεη ε Ρνπκαλία, ε νπνία απμάλεη θαηά 2,2% ην 

αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. 

Σν έηνο 2010 ηα πξάγκαηα δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά. Η Κξναηία θαη ε Βνπιγαξία δέρνληαη επηπιένλ απμήζεηο ζην 

επίπεδν αλεξγίαο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 15 – 24 εηψλ, ηεο ηάμεσο ησλ 7,5 

πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ γηα ηελ πξψηε θαη 7,1 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ γηα ηελ δεχηεξε. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ εξβία θαη ηελ Ρνπκαλία, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ρακειφηεξεο απμήζεηο. Απφ ηελ θαηάζηαζε απηή εμαηξείηαη γηα άιιε κηα θνξά ε 

ΠΓΓΜ, ε νπνία βιέπεη γηα άιιε κηα θνξά ην επίπεδν αλεξγίαο ησλ λέσλ ηεο λα 

πέθηεη. 

Πεξλψληαο ζην 2011, ε θαηάζηαζε θαίλεηαη λα θαιπηεξεχεη γηα ηελ πιεηνςεθία 

ησλ ρσξψλ, πξάγκα πνπ δελ ζεκαίλεη φηη πθίζηαληαη κεηψζεηο ζην ππφ αλάιπζε 

                                                           
77

 Ππου n/a δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 
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κέγεζνο αιιά φηη νη απμήζεηο είλαη κηθξφηεξεο θιίκαθαο απηή ηε θνξά. Σηο 

πςειφηεξεο απμήζεηο δέρνληαη ε εξβία θαη ε Κξναηία, πνπ είλαη 4,6% θαη 3,5% 

αληίζηνηρα. Μηθξφηεξεο αιιά αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη απμήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία Δπίζεο, άμην ζρνιηαζκνχ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη θαηά 

ην έηνο απηφ γηα πξψηε θνξά ε ΠΓΓΜ βιέπεη ην επίπεδν αλεξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ειηθηαθήο νκάδαο λα αλεβαίλεη θαηά 1,6%. 

Οινθιεξψλνληαο κε ην έηνο 2012, νη ππφ εμέηαζε ρψξεο είλαη πιένλ κνηξαζκέλεο 

φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γχν απφ απηέο αληηκεησπίδνπλ κεησκέλα πνζνζηά 

αλεξγίαο. Απηέο είλαη: ε ΠΓΓΜ θαη ε Ρνπκαλία. Η εξβία παξνπζηάδεη κία πνιχ 

κηθξή αχμεζε ζην ππφ αλάιπζε κέγεζνο, ηεο ηάμεο κφιηο ηνπ 0,2%, ελψ δχν απφ ηηο 

ππφ εμέηαζε ρψξεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ πξφβιεκα. Απηέο είλαη: ε Κξναηία θαη ε 

Ρνπκαλία, κε αληίζηνηρεο απμήζεηο 7% θαη 3,1%. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή χθεζε έθαλε ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ 15 – 24 εηψλ νμχηεξν 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ωζηφζν, είλαη πηζαλφ λα 

κελ γίλεηαη θαηαλνεηφ πνηεο ρψξεο επεξεάζηεθαλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξν θαζ’ φιε 

ηελ πεξίνδν 2008 – 2012. Σελ πξσηηά θαηείρε ε Κξναηία, ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο απμήζεθε ζπλνιηθά θαηά 19,1%. 

Γεχηεξε έξρεηαη ε εξβία, κε ζπλνιηθή αχμεζε 15,9% θαη ηξίηε ε Βνπιγαξία, κε 

αληίζηνηρε άλνδν ζην επίπεδν αλεξγίαο ησλ λέσλ 13 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Δπηπιένλ, 

είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη αλεπεξέαζηε απφ ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο έκεηλε ε ΠΓΓΜ ηεο νπνίαο ε ζπλνιηθή εηθφλα φζνλ αθνξά ηελ αλεξγία ησλ 

αηφκσλ 15 – 24 εηψλ είλαη θαζνδηθή, ελψ κηθξή θαίλεηαη λα είλαη θαη ε επηξξνή πνπ 

δέρηεθε ε Ρνπκαλία, ηεο νπνίαο ην αληίζηνηρν κέγεζνο απμήζεθε ζπλνιηθά θαηά 2,6 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε φιν ην δηάζηεκα 2008 – 2012. 

Δπίζεο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, γηα φια ηα 

εμεηαδφκελα έηε, πνπ λα αθνξνχλ ηελ αλεξγία ησλ λέσλ ζηε Βνζλία – Δξδεγνβίλε 

θαη ην Μαπξνβνχλην, ζηε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη φηη ην πξφβιεκα είλαη πνιχ 

έληνλν θαη γηα ηηο ρψξεο απηέο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε εζληθέο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνδείρηεθε φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αηφκσλ 15 – 24 εηψλ 
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ζηε Βνζλία – Δξδεγνβίλε έθηαζε ην 57,9% ην 2011. Παξφκνηα ππήξμε ε θαηάζηαζε 

θαη γηα ην Μαπξνβνχλην, κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο λα θηάλεη ην 40,4% ην 2012.
78

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε δεχηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία, δειαδή ηα άηνκα 25 – 

54 εηψλ, παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 13, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ κεηαβνιή 

ηνπ επηπέδνπ αλεξγίαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα.
79

 

Πίλαθαο 13 

Μεηαβνιή πνζνζηνύ αλεξγίαο αηόκωλ 25 - 54 εηώλ. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
80

 n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία – Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία -1,2 +1,1 +3,2 +1,3 +0,8 

Κξναηία -1,1 +0,6 +2,4 +1,9 +2,1 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ -1,3 -1,4 +0,1 -1 +0,3 

Ρνπκαλία -0,6 +1,1 +0,3 0 -0,2 

εξβία n/a n/a n/a n/a n/a 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε 

επηπηψζεηο θαη ζην κέγεζνο ηεο αλεξγίαο ησλ αηφκσλ 25 – 54 εηψλ, κε ηελ δηαθνξά 

φηη ζηελ πεξίπησζε απηή νη κεηαβνιέο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο 

ειηθηαθήο θαηεγνξίαο πνπ αλαιχζεθε λσξίηεξα. Γεληθφηεξα, νη ππφ εμέηαζε ρψξεο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξνπζηάδνπλ πην αθαλφληζηε ζπκπεξηθνξά, πξάγκα 

πνπ δπζθνιεχεη ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο. 

Οη ρψξεο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ε Κξναηία θαη ε 

Βνπιγαξία. Η πξψηε είδε ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ αηφκσλ 25 – 64 εηψλ λα 

αλεβαίλεη θαηά 5,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζπλνιηθά γηα ηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή 
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πεξίνδν θαη ε δεχηεξε αληίζηνηρα θαηά 5,2%. Αλεπεξέαζηε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

θαίλεηαη λα έκεηλε ε ΠΓΓΜ ε νπνία αληηκεηψπηζε ζπλνιηθά έλα κεησκέλν επίπεδν 

αλεξγίαο, θαζψο θαη ε Ρνπκαλία, ε νπνία δέρηεθε κία πνιχ κηθξή άλνδν. 

Η ηειεπηαία νκάδα πνπ ζα εμεηαζηεί ζηελ παξνχζα ελφηεηα είλαη ηα άηνκα κε 

ειηθία 55 – 64 ρξφλσλ. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

επηπέδνπ αλεξγίαο γηα ηελ θαηεγνξία απηή αλά ρψξα θαη έηνο.
81

 

 

Πίλαθαο 14 

Μεηαβνιή πνζνζηνύ αλεξγίαο αηόκωλ 55 - 64 εηώλ. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
82

 n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία – Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία -1,3 +0,8 +2,9 -0,4 +1,6 

Κξναηία -0,8 0 +1,4 +1,5 +2,2 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ +0,4 -2,2 +1,5 +0,4 -3,1 

Ρνπκαλία +0,2 +0,5 +0,3 +0,4 -0,3 

εξβία n/a n/a n/a n/a n/a 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ειηθηαθή νκάδα δέρηεθε ηελ κηθξφηεξε επηξξνή απφ ην θαηλφκελν ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα θαη ζηελ θαηεγνξία απηή 

θαίλεηαη λα έρεη ε Κξναηία, ηεο νπνίαο ην επίπεδν αλεξγίαο ησλ αηφκσλ 55 – 64 εηψλ 

απμάλεηαη ζπλερψο απφ ην 2010 θαη έπεηηα, κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή αχμεζε γηα 

ηελ πεξίνδν 2008 – 2012 λα αλέξρεηαη ζην 4,3%. 

Απμήζεηο ζηα πνζνζηά αλεξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εκθαλίδεη θαη ε 

Βνπιγαξία απφ ην 2009 θαη έπεηηα, θαζψο ην επίπεδν ησλ αλέξγσλ αηφκσλ ειηθίαο 

55 – 64 ρξφλσλ αλέβεθε ζπλνιηθά, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2008 – 2012, θαηά 3,6 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Αληίζεηα, ζρεδφλ ακειεηέεο ήηαλ νη δηαθπκάλζεηο γηα ηελ 

εξβία θαη ηελ ΠΓΓΜ. 
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3.1.6 ΜΙΘΟΙ 

Η παγθφζκηα έθζεζε γηα ηνπο κηζζνχο, πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Δξγαζίαο, έδεημε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο φρη 

κφλν ζηελ απαζρφιεζε αιιά θαη ζηνπο κηζζνχο. Δηδηθφηεξα, ε πξαγκαηηθή αχμεζε 

ησλ κηζζψλ πεξηνξίζηεθε θαηά κέζν φξν ζην κηζφ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2008 – 

2009, ελψ ζε έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ρσξψλ γίλεηαη ιφγνο θαη γηα πξαγκαηηθή κείσζε 

ησλ κηζζψλ. ηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε ε πξαγκαηηθή αχμεζε ησλ κηζζψλ 

ειαηηψζεθε απφ 6,6% ην 2007 ζε 4,6% ην 2008 θαη -0,1% ην 2009. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη πξαγκαηηθνί κηζζνί ζε πξψηε θάζε μεθίλεζαλ λα απμάλνληαη κε 

κηθξφηεξνπο ξπζκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα άξρηζαλ λα πέθηνπλ.
83

 

Αλ εμεηάζεη θαλείο ηηο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζα νδεγεζεί ζηε 

δηαπίζησζε φηη νη κηζζνί ησλ ρσξψλ απηψλ έρνπλ επεξεαζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

απφ ην θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο χθεζεο. Οη εθζέζεηο ησλ ππφ 

εμέηαζε ρσξψλ αλαθέξνπλ ζεηηθή αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ, κε 

επηβξάδπλζε, φκσο, θαηά ην έηνο 2008. Η θαηάζηαζε απηή αλαηξέπεηαη ην 2009, 

φηαλ πνιιέο ρψξεο αξρίδνπλ λα εκθαλίδνπλ αξλεηηθά πνζά ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Ρνπκαλία, ζηελ νπνία γηα πξψηε θνξά 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη πξαγκαηηθνί κηζζνί κεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 5 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαηά ην δηάζηεκα 2008 – 2009, κία ηάζε πνπ ζπλερίζηεθε θαη 

θαηά ηελ πεξίνδν 2010 – 2011. Η πηψζε απηή ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα. ηα βήκαηα ηεο Ρνπκαλίαο θηλήζεθε θαη ε εξβία, ε νπνία παξνπζίαζε, 

επίζεο, κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαηά ην δηάζηεκα 2008 -2009.
84

 

Παξά ηαχηα, ππήξραλ θαη ρψξεο πνπ θαηφξζσζαλ λα δηαηεξήζνπλ κία ζεηηθή 

αχμεζε ησλ κηζζψλ θαηά ην έηνο 2009, κε κηθξφηεξνπο, φκσο, ξπζκνχο ζπγθξηηηθά 

κε ηα πξνεγνχκελα έηε. ηηο ρψξεο απηέο εληάζζεηαη ε ΠΓΓΜ, ζηελ νπνία νη 

πξαγκαηηθνί κηζζνί βξέζεθαλ κεησκέλνη θαηά ην 2009, παξά ην γεγνλφο φηη 

δηαηεξνχληαλ ζε ζεηηθά επίπεδα. Ωζηφζν, ζηελ ρψξα απηή, νη εζληθέο ζηαηηζηηθέο 

ππεξεζίεο κπνξεί λα κελ αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ 
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εμέιημε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ κηζζψλ, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζε κεζνδνινγηθέο 

αιιαγέο ζηελ επίζεκε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε νπνία αληηκεηψπηζε κία ηερλεηή 

αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ κηζζψλ θαηά ην έηνο 2008, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ επηδνκάησλ ζηνλ βαζηθφ κηζζφ. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ζπλερίζηεθε ην 2009 ζηε Βνπιγαξία θαη ηε Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε, κία θαηάζηαζε πνπ κεηαβιήζεθε θάπσο ηνλ επφκελν ρξφλν, φηαλ ε ελ 

ιφγσ αχμεζε άξρηζε λα επηβξαδχλεηαη θαη ζηηο δχν ρψξεο.
85

 

ε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ζεκαληηθέο πεξηθνπέο κηζζψλ, αθφκε θαη ζε 

νλνκαζηηθνχο φξνπο, θαηαγξάθεθαλ ζηελ Αιβαλία θαη ηελ ΠΓΓΜ. ηηο δχν απηέο 

ρψξεο, θαηά ην 2009, πνιιέο επηρεηξήζεηο εθάξκνζαλ κία πνιηηηθή ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ ζηα δηάθνξα ππνθαηαζηήκαηά ηνπο, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηε κείσζε 

ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ θαηά 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
86

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ πεξηνρή 

ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο εμαηηίαο ηεο παγθφζκηα θξίζεο, έρεη νδεγήζεη ζε 

ιηγφηεξν γελλαηφδσξεο απμήζεηο ησλ κηζζψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο πνπ 

πηνζεηήζεθε κεηά ηελ νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε. πλνςίδνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί φηη νη ρακειφηεξεο απμήζεηο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ αληηζηαζκίδνληαη 

θάπσο απφ ηελ επηβξάδπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, έηζη ψζηε ε πηψζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

κηζζψλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζηηγκήο, λα είλαη ιηγφηεξν ζνβαξή απφ φηη ζα ήηαλ εάλ ε 

ελ ιφγσ πηψζε ζπλνδεπφηαλ θαη απφ πςειή αχμεζε ησλ ηηκψλ.
87

 

Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε είρε αληίθηππν θαη ζηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο ησλ 

ππφ εμέηαζε ρσξψλ. Δηδηθφηεξα, νη ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

παξνπζίαζαλ δχν δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο φζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ 

θαηψηαησλ κηζζψλ ηνπο, πξάγκα πνπ ηηο ρσξίδεη ζε δχν θαηεγνξίεο. Οη ρψξεο πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ πξψηε νκάδα απνθάζηζαλ είηε λα παγψζνπλ είηε λα πεξηνξίζνπλ 

ηηο απμήζεηο ζην επίπεδν ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, ππφ ηνλ ζηφρν λα δνζεί 
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πξνηεξαηφηεηα ζηελ απαζρφιεζε κέζσ ηνπ κεησκέλνπ θφζηνπο εξγαζίαο. Απφ ηελ 

άιιε, ε δεχηεξε νκάδα ρσξψλ απνθάζηζε λα απμήζεη ηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο, κε 

βαζηθή επηδίσμε λα πξνζηαηεπηνχλ νη πεξηζζφηεξν επάισηεο θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ.
88

 

Δάλ θαλείο επηρεηξήζεη λα θάλεη κία γεληθή νκαδνπνίεζε ησλ ρσξψλ ηεο λφηην – 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ηφηε ζηελ πξψηε νκάδα ζα 

ηνπνζεηνχζε ηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Κξναηία θαη αληίζηνηρα ζηε 

δεχηεξε ηε Ρνπκαλία, ηε εξβία θαη ηελ ΠΓΓΜ. πλνςίδνληαο, είλαη ρξήζηκν λα 

αλαθεξζεί φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζέηεζε ην θάζε θξάηνο 

ζρεηηθά κε ηνπο κηζζνχο, ε θξίζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηεο ζέζεο ησλ 

ρακειφκηζζσλ θπξίσο εξγαδνκέλσλ.
89
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ΜΕΡΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

4.1 Η ΑΝΣΙΓΡΑΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΗ Ν.Α ΔΤΡΩΠΗ ΣΗΝ 

ΚΡΙΗ: ΜΙΑ ΠΙΟ ΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ 

Σα καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα έδεημαλ 

πσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ρσξψλ ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

επηδεηλψζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ωζηφζν, είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχλ θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ ζπκβεί ή κάιινλ ζα αλακέλνληαλ λα ζπκβνχλ (αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ 

εκπεηξία ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ ζε πξνεγνχκελεο θξίζεηο) αιιά δε ζπλέβεζαλ πνηέ. 

 Πξψηνλ, δελ ππήξμε απνηπρία ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ, πξάγκα πνπ ζα 

ζπλεπαγφηαλ αλεμέιεγθηεο ππνηηκήζεηο ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ.
90

 

 Γεχηεξνλ, δελ ππήξμε θαηάξξεπζε ηεο θνηλσληθήο ηάμεο νχηε θαη 

δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Αλ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε ε αλεξγία 

είρε απμεηηθή ηάζε γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, νη απμήζεηο απηέο ήηαλ 

κηθξέο ζπγθξηλφκελεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο.
91

 

 Σξίηνλ, δελ ππήξμε ζεκαληηθή νπηζζνδξφκεζε ζηελ κεηαξξχζκηζε.
92

 

Μφιηο ε πιήξεο επέθηαζε ηεο θξίζεο έγηλε θαηαλνεηή ζηελ πεξηνρή, θπξηάξρεζε 

έλα αίζζεκα επείγνπζαο αλάγθεο ή θαη παληθνχ κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ ραξάζζνπλ 

θαη θαηεπζχλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. Με ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν αληέδξαζαλ 

ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη νη απινί πνιίηεο. Τπήξρε ηεξάζηηα πίεζε ζηηο 

θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο ήζειαλ λα δείμνπλ φηη θάλνπλ θάηη πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην θαηλφκελν ηεο θξίζεο. Ωζηφζν, ελψ νη πξνζέζεηο ηνπο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ θαινπξναίξεηεο, ηα κέζα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο ήηαλ 

αδχλακα θαη αλχπαξθηα.
93
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Γηα ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ε θξίζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ κεγάιε αλαηξνπή ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ηνπο . Έρνληαο ζπλεζίζεη λα αλεζπρνχλε θαη λα πξνεηδνπνηνχλε γηα 

ηελ ππεξβνιηθή πηζησηηθή επέθηαζε θαη ηηο πιεζσξηζηηθέο επηπηψζεηο ηεο, μαθληθά 

είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κία πηζαλή απφηνκε πηψζε ησλ πηζηψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ 

ίζσο κε ηελ απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ αλζξψπσλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Δλ 

ησ κεηαμχ, φζνλ αθνξά ηνλ πιεζπζκφ ησλ ρσξψλ πνπ εξεπλψληαη, απνηειεί 

πξαγκαηηθφηεηα φηη ε θξίζε βξήθε ηελ πιεηνλφηεηα απηνχ ζε ήδε δπζρεξή ζέζε. 

Δπνκέλσο, ην θαηλφκελν ηεο θξίζεο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κηα δηθαηνινγία γηα 

πεξεηαίξσ δπζαξέζθεηα ή κηα αθνξκή γηα θνηλσληθή αθχπληζε θαη δξαζηεξηφηεηα.
94

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ε νηθνλνκηθή χθεζε έθεξε ηηο επηρεηξήζεηο αληηκέησπεο κε 

έλα δίιιεκα, ην νπνίν είρε ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ κεησκέλε δήηεζε. Απφ ηελ κία λα 

κεηψζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπο ή απφ ηελ άιιε λα δηαηεξήζνπλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο, κεηαβάιινληαο 

πηζαλψο ηνπ φξνπο εξγαζίαο, κε ηελ ειπίδα φηη ηα πξάγκαηα ζα βειηησζνχλ ζην 

κέιινλ. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε απάληεζε ζην δίιιεκα απηφ ήηαλ επξεία θαη 

πνηθηιφκνξθε. Δηδηθφηεξα, έλαο κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αλαγθάζηεθε λα 

κεηψζεη ηελ παξαγσγή θαη λα απνιχζεη θάπνηνπο εξγαδνκέλνπο. Αληίζεηα, νξηζκέλεο 

άιιεο εηαηξείεο πξνρψξεζαλ ζε πεξηθνπέο ή θαη πάγσκα ησλ κηζζψλ πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξίζνπλ ηα έμνδα ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη κεγάιεο 

εηαηξείεο παξαγσγήο κεηάιισλ ζηελ πεξηνρή (φπσο ε US Steel ζηελ εξβία, ε 

Arcelor Mittal ζε Βνζλία – Δξδεγνβίλε, ΠΓΓΜ θαη Ρνπκαλία θαη ε KAP ζην 

Μαπξνβνχλην), νη νπνίεο αλαγθάζηεθαλ λα πεξηνξίζνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ 

παξαγσγή ηνπο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θάπνηεο απφ απηέο εηζήγαγαλ θαη 

πηνζέηεζαλ έλα ζχζηεκα εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο, σο έλαλ ηξφπν δηαηήξεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ειαρηζηνπνίεζεο ησλ απσιεηψλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
95

 

Η αληίδξαζε ησλ ηδησηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ππήξμε ίζσο έλα απφ ηα ιηγφηεξν 

αλακελφκελα θαη πεξηζζφηεξν ελζαξξπληηθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Η 

έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλνδεπφηαλ απφ θφβνπο γηα θνηλσληθή αλαηαξαρή. 

Οη θφβνη απηνί πξνέξρνληαλ απφ ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη ζηελ πεξηνρή ηεο λφηην 
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– αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά δπζαξεζηεκέλνη θαη 

απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ δσή αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο άλζεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλνηθνδφκεζεο θαη 

Αλάπηπμεο (EBRD) θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank), κία έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006 έδεημε ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ κέζε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη 

ζε άιιεο Δπξσπατθέο θαη κε ρψξεο.
96

 

Παξά ηαχηα, ην παξαπάλσ ζηνηρείν είρε κηθξή επίδξαζε ζηελ πνιηηηθή δσή ησλ 

ρσξψλ απηψλ κέρξη θαη ζήκεξα. Η αληίδξαζε απηή ζπλνδεχηεθε απφ νξηζκέλεο 

ζεκαληηθέο δηαδειψζεηο, νη νπνίεο, φκσο, ππήξμαλ ιίγεο ζηνλ αξηζκφ. Μία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο δηαδειψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ρνπκαλία ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2009. Απηή ζπλνδεπφηαλ απφ κία κεγάιε κνλνήκεξε απεξγία πεξίπνπ 

800.000 δεκνζίσλ ππαιιήισλ νη νπνίνη δηακαξηχξνληαλ ελαληίνλ ηεο Κπβέξλεζεο 

γηα ηα κέηξα ζρεηηθά κε ην πάγσκα ησλ κηζζψλ θαη ηηο πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ. 

Άιιεο ζεκαληηθέο δηαδειψζεηο ζπλέβεζαλ θαηά ην ίδην έηνο ζηελ Βνπιγαξία θαη ηελ 

εξβία, θαζψο θαη πεξηζζφηεξν πξφζθαηα ζηελ Βνζλία – Δξδεγνβίλε. Έθηνηε αλ θαη 

ππήξμαλ απεηιέο γηα πεξεηαίξσ δηαδειψζεηο, απηέο δε ζπλέβεζαλ πνηέ.
97

 

4.2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΣΤΥΗ ΣΗ ΚΡΙΗ 

Δίλαη θνηλψο απνδερηφ φηη ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο έρεη ζπλδεζεί 

θπξίσο κε νηθνλνκηθά δεηήκαηα, πξάγκα πνπ έρεη ππνλνκεχζεη θαη ππνβαζκίζεη ηα 

δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Καζψο ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη πεξάζεη απφ δηάθνξα δηαδνρηθά ζηάδηα, ε νηθνλνκηθή επηδείλσζε ησλ 

ρσξψλ ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο έρεη ζπλδπαζηεί θαη κε κηα ζεηξά 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θξίζεο επηθέξνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο αγνξέο εξγαζίαο ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ, κε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξν παξάδεηγκα ηνλ πεξηνξηζκφ ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
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απαζρφιεζεο. Σν ζηνηρείν απηφ ζπλδπάδεηαη θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε νξηζκέλα 

επηκέξνπο θνηλσληθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ έληνλα ηα εμεηαδφκελα θξάηε. 

Πξψηνλ, νη ππεξεζίεο ηεο εθπαίδεπζεο βάιινληαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

κεξηέο, πξάγκα πνπ ηηο έρεη θέξεη θάησ απφ απμαλφκελεο πηέζεηο. Απηφ εκπνδίδεη ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δπζθνιία παξνρήο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ησλ αηφκσλ κε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηα αλαγθαία πξνζφληα. 

Παξφκνηεο είλαη θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο. 

Καζψο νη πξνυπνινγηζκνί έρνπλ ζπξξηθλσζεί θαη νη κεηαξξπζκίζεηο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αγνξά, νη πφξνη πνπ πξννξίδνληαη γηα επελδχζεηο ζηελ 

δεκφζηα πγεία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο έρνπλ ππνλνκεπζεί. Δπίζεο, ζε πνιιέο 

ρψξεο, νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ επηβαξπλζεί κε επηπιένλ επζχλεο κέζσ ησλ 

πνιηηηθψλ απνθέληξσζεο, νη νπνίεο ζε νξηζκέλεο απφ απηέο, φπσο ηε Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε θαη ηελ ΠΓΓΜ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ ζηήξημε πξνγξακκάησλ 

επίιπζεο εζλνηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Ωζηφζν, κε ηελ εκβάζπλζε ηεο θξίζεο απηέο νη 

ηνπηθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ δεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο λα κεηψλνληαη 

θαηαθφξπθα θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπο λα πέθηεη.
98

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο γηα κείσζε ηεο θνηλσληθήο 

θαηαλάισζεο θαη ζπαηάιεο ζηελ πεξηνρή, πξάγκα πνπ έρεη κία βάζε ζην γεγνλφο φηη 

πεξηνξίζηεθαλ νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο. Γπζηπρψο, φκσο, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηηο ππφ αλάιπζε ρψξεο πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ θαηάζηαζε 

απηή. Γχν αθφκε θνηλσληθέο πηπρέο ηεο θξίζεο βξίζθνληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θηψρεηαο
99

 θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο άληζεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο
100

. Βέβαηα, 

ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα δχν ηειεπηαία θνηλσληθά πξνβιήκαηα, 

παξά ην γεγνλφο φηη απέθηεζαλ κεγαιχηεξε ππφζηαζε εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, απηή ήηαλ ρακειφηεξε απφ ηελ αλακελφκελε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ ρσξψλ απηψλ ζε παιαηφηεξεο θξίζεηο. Όια ηα ζηνηρεία 
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πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζπκβάιινπλ ζηελ δηφγθσζε ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ θνηλσληθνχ 

δεηήκαηνο πνπ είλαη ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο.
101

 

Έλα αθφκε θνηλσληθφ ζέκα πνπ είλαη άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ε απφηνκε αχμεζε 

ζηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ. Σν ζηνηρείν απηφ έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

«ρακέλεο γεληάο» ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ λέσλ αλζξψπσλ, πξάγκα πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ παξέρεη εχθνξν έδαθνο γηα ηελ άλνδν εμηξεκηζηηθψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

θαη παξάιιεια απνηειεί απεηιή γηα ηελ κειινληηθή πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο. Οη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο ησλ 

λέσλ είλαη πηζαλφ λα είλαη καθξάο δηάξθεηαο, θαζψο ζπλεπάγνληαη απψιεηα ησλ 

δεμηνηήησλ θαη βαζηά πεξηραξάθσζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κεηαμχ ελφο 

κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο θνηλφηεηαο.
102

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαηαθαίλεηαη ε αλάγθε γηα άκεζε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, 

φρη κε επρνιφγηα αιιά κε ζσζηά ζρεδηαζκέλεο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο θηλήζεηο. 

Απηφ απνηειεί αλαγθαηφηεηα, θαζψο θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα δελ ζα επηιπζεί, εάλ δελ ηαθηνπνηεζεί πξψηα ην πξφβιεκα ηεο 

απμαλφκελεο αλεξγίαο. Υσξίο ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

δνζεί ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγή νχηε λα θαιπθζνχλ νη 

απμαλφκελεο θνηλσληθέο αλάγθεο. 

4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 

Δθφζνλ  ε παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ απαζρφιεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζα ήηαλ ίζσο παξάιεηςε λα κελ εμεηαζηεί θαη ε επίδξαζε πνπ 

απηή είρε ζηελ κεηαλάζηεπζε. Δίλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ην θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο είλαη ηφζν επξχ θαη πνιχπιεπξν, πνπ ζα ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξεο 

απφ κία ελφηεηεο γηα λα αλαιπζεί. Παξά ηνχην ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα γίλεη 

κία πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ νξηζκέλα βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 
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θαηλφκελν απηφ θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε γηα ηηο ρψξεο 

ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Όιεο ζρεδφλ νη εμεηαδφκελεο ρψξεο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θπξίσο 

ρψξεο πξνέιεπζεο κεηαλαζηψλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ απνηεινχλ θαη ρψξεο 

πξννξηζκνχ γηα ηνπο κεηαλάζηεο αιιά φηη ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ απηέο ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ 

δνπλ ζε απηέο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. 

Δμαίξεζε ζηνλ παξαπάλσ θαλφλα απνηειεί κφλν ε εξβία, γηα ηελ νπνία ηζρχεη ην 

αληίζεην.
103

 Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη ν φξνο κεηαλάζηεπζε γηα κία ρψξα έρεη 

δχν πηπρέο. Η κία αθνξά ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε απηήλ αιιά έρνπλ γελλεζεί ζε θάπνηα 

άιιε ρψξα, ελψ αληίζηξνθα ε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ έρνπλ γελλεζεί ζε 

απηή άιια δνπλ ζε θάπνηα δηαθνξεηηθή ρψξα. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε πηπρή, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, 

νη ππφ εμέηαζε ρψξεο είλαη κνηξαζκέλεο ζε δχν νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα αλήθνπλ 

ε Αιβαλία, ε Βνπιγαξία, ε Κξναηία θαη ε ΠΓΓΜ θαη είλαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο ην 

απφζεκα ησλ εηζεξρνκέλσλ κεηαλαζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά ην 

2010 ζε ζχγθξηζε κε ην 2005
104

. Αληίζεηα, ζηελ δεχηεξε νκάδα αλήθνπλ ε Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε, ην Μαπξνβνχλην, ε Ρνπκαλία θαη ε εξβία θαη είλαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο 

ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηεο κεηαλάζηεπζε ππνινγίζηεθε κηθξφηεξν θαηά ην 2010 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2005.
105

 Ωζηφζν, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ αλ νη 

κεηαβνιέο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ή φρη. 

Πξνρσξψληαο ζηελ δεχηεξε πηπρή, εθηηκήζεθε φηη ην 2010 νη κεηαλάζηεο κε ρψξα 

πξνέιεπζεο ηελ Αιβαλία αληηπξνζψπεπαλ ην 45,4% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. 

Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε έθηαλε ην 38,9% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, ελψ ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ηελ 

Βνπιγαξία ήηαλ 16%. Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο θαηά ην έηνο 2010 γηα ηελ 

ΠΓΓΜ ήηαλ 21,3%, γηα ηελ Ρνπκαλία 13,1% θαη ηέινο γηα ηελ εξβία κφιηο 2%. 

Παξαηεξνχκε φηη ηα παξαπάλσ πνζνζηά είλαη αξθεηά πςειά, σζηφζν, ην ιππεξφ 
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είλαη φηη δελ ππάξρνπλ θνληηλά δηαζέζηκα ζηνηρεία ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα 

ζχγθξηζε, πξάγκα πνπ δπζθνιεχεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
106

 Δπίζεο, θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε εάλ ηα παξαπάλσ πνζνζηά έρνπλ 

επεξεαζηεί απφ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή χθεζε ή φρη. 

Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ 

πνπ κεηαλάζηεπζαλ απφ ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο, ππάξρνπλ, σζηφζν, αξθεηά ζηνηρεία 

γηα ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο ησλ εκβαζκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ρψξεο απηέο. 

Μειεηψληαο θαλείο ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα νδεγεζεί ζε πεξηζζφηεξν σθέιεκα 

ζπκπεξάζκαηα. Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηηο λφηην – 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηεξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο ζηα εκβάζκαηα 

πνπ εηζέξρνληαη ζε απηέο απφ ηξίηεο ρψξεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα εκβάζκαηα 

ζεσξήζεθαλ θαη έλα απφ ηα βαζηθά θαλάιηα δηάδνζεο ηεο θξίζεο ζηηο ρψξεο ηεο 

πεξηνρήο. Όζνλ αθνξά ηηο εηζξνέο ησλ εκβαζκάησλ, απηέο θαίλεηαη λα κεηψλνληαη 

ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο ρψξεο εθηφο απφ ηελ Κξναηία
107

 θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

2008 – 2012
108

. Δπίζεο, ηδηαίηεξα έληνλν είλαη ην πξφβιεκα γηα ηελ εξβία θαη ηελ 

Ρνπκαλία. Καζψο, ινηπφλ, ε θχξηα πεγή ησλ εκβαζκάησλ απηψλ είλαη ε εξγαζία ζην 

εμσηεξηθφ είλαη επφκελν νη κεηψζεηο απηέο λα ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Πξνρσξψληαο ζηηο εθξνέο ησλ εκβαζκάησλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη απηέο ζε φιεο ηηο ρψξεο είλαη αξηζκεηηθά πνιχ ρακειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

εηζξνέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπκπεξηθνξά ησλ ππφ αλάιπζε ρσξψλ είλαη θάπσο 

αλνκνηνγελήο. Δάλ θάπνηνο εμεηάζεη ηελ ζπλνιηθή ηνπο εηθφλα, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2008 – 2012, ζα δηαπηζηψζεη φηη ζηελ Αιβαλία, ηελ Κξναηία θαη ηελ 

ΠΓΓΜ, ην ζχλνιν ησλ εκβαζκάησλ πνπ απνζηάιζεθαλ απμάλεηαη, ελψ, αληίζεηα, γηα 

ηελ Βνζλία – Δξδεγνβίλε, ηελ Βνπιγαξία, ηελ Ρνπκαλία θαη ηελ εξβία 

κεηψλνληαη
109
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ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ζην παξάδεηγκα ηεο Αιβαλίαο, 

ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε φζσλ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα. 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε Αιβαλία απνηειεί κία ρψξα πξνέιεπζεο κεηαλαζηψλ ηηο 

ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. ηα ηέιε ηνπ 2009 πεξηζζφηεξνη απφ ην 25% ησλ θαηνίθσλ 

ηεο ρψξαο ή πεξίπνπ ην 35% ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ εθηηκήζεθε φηη δνχζε ζην 

εμσηεξηθφ. Οη θχξηεο ρψξεο ππνδνρήο ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ είλαη ε Διιάδα θαη 

ε Ιηαιία. Οη δχν απηέο ρψξεο επεξεάζηεθαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηφζν φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε φζν 

θαη ηα επίπεδα ηεο αλεξγίαο ηνπο. Όια ζρεδφλ ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ησλ δχν 

απηψλ ρσξψλ παξνπζίαζαλ επηδείλσζε, ελψ ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο ηνπο 

απμήζεθαλ κε δξακαηηθνχο ξπζκνχο. Απηφ ήηαλ επφκελν λα επηθέξεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δνπλ ζε απηέο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

κεηαθέξζεθαλ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο.
110

 

χκθσλα κε κία έξεπλα πνπ δηεμήρζε θαηά ηνπο κήλεο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009 

θαη Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2010, απνδείρζεθε φηη απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ήηαλ 

πνιινί Αιβαλνί κεηαλάζηεο λα ράζνπλ ηηο δνπιείεο ηνπο, ζε άιινπο λα κεησζνχλ νη 

κέξεο ή νη ψξεο εξγαζίαο θαη ζε νξηζκέλνπο λα κεησζνχλ νη κηζζνί. Σα ζηνηρεία απηά 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ βαζηθψλ 

αλαγθψλ ζηηο ρψξεο θηινμελίαο, νδήγεζε ζηελ κείσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο, πξάγκα πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ πεξηφξηζε ηελ δπλαηφηεηα απνζηνιήο 

εκβαζκάησλ πίζσ ζηελ παηξίδα, δειαδή ηελ Αιβαλία. Δηδηθφηεξα, απνδείρζεθε φηη 

ην 2009 ππήξμαλ θαηά 61% ιηγφηεξεο εηζξνέο εκβαζκάησλ ζηελ Αιβαλία ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2008.
111

 Δπηπιένλ, ε ίδηα έξεπλα έδεημε φηη ε απάληεζε ησλ Αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ θξίζε πεξηιακβάλεη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηηο παξαθάησ 

επηινγέο:
112

 

 Μείσζε ζην ειάρηζην ησλ δαπαλψλ ζηελ ρψξα θηινμελίαο. 

 Δχξεζε δεχηεξεο απαζρφιεζεο ή πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ εάλ ππάξρεη 

απηή ε δπλαηφηεηα. 
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 Δθηακίεπζε κέρξη ηελ εχξεζε λέαο δνπιεηάο. 

 Μείσζε ησλ απνζηειιφκελσλ εκβαζκάησλ. 

 Δπηζηξνθή ζηελ παηξίδα νξηζκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (π.ρ. παηδηψλ). 

 Δπηζηξνθή ζηελ παηξίδα φιεο ηεο νηθνγέλεηαο (απηφ είλαη πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ γηα απηνχο πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα). 

ΤΝΟΦΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαηαθαίλεηαη φηη ην θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηθέξεη, πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ, 

πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο γηα ηηο ρψξεο 

ηηο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη επηπηψζεηο απηέο, πνπ εμεηάζηεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά θαη ζθαηξηθά ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, άξρηζαλ λα 

γίλνληαη αηζζεηέο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη έπεηηα. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, πνπ απνηειεί θαη ηελ ηειεπηαία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα 

επηρεηξεζεί λα γίλεη κία αλάθιεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, θαζψο θαη κία νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Η ρξεκαηνπηζησηηθή χθεζε, ινηπφλ, ζε πξψηε θάζε, επέθεξε κείσζε ζηνλ αξηζκφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο. Σα θξάηε πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ήηαλ ε εξβία θαη ε Βνπιγαξία. Αληίζεηα, ε 

ρψξα πνπ εμαηξείηαη απφ ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε είλαη ε ΠΓΓΜ, ε κνλαδηθή ρψξα 

πνπ αληηκεηψπηζε κφλν ζεηηθέο κεηαβνιέο ζηνλ φγθν ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο, θαζ’ 

φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2008 – 2012. Ωζηφζν, εάλ εμεηάζεη θαλείο ηελ απαζρφιεζε 

ησλ ρσξψλ ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο σο πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, ζα 

δηαπηζηψζεη φηη ε ηειεπηαία παξά ην γεγνλφο φηη δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ θξίζε, δελ 

δηαζέηεη πςειή αλαινγία απαζρφιεζεο – πιεζπζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε ΠΓΓΜ θαηέρεη 

ην κηθξφηεξν ηέηνην πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο πνπ εμεηάζηεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. 

Όζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε αλά θιάδν, ε νκάδα ησλ κηζζσηψλ δέρηεθε 

κεγαιχηεξε επηξξνή απφ απηήλ πνπ δέρηεθαλ νη απηναπαζρνινχκελνη, πξάγκα πνπ 

κάιινλ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε πξψηε θαηεγνξία αληηπξνζσπεχεη, ζε 

φιεο ηηο ρψξεο, κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. Οη ρψξεο πνπ 
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αληηκεηψπηζαλ ηηο κεγαιχηεξεο κεηψζεηο ζηελ νκάδα ησλ κηζζσηψλ ήηαλ ε 

Βνπιγαξία θαη ε Κξναηία, ελψ θαίλεηαη λα έκεηλαλ αλεπεξέαζηεο θαη πάιη ε ΠΓΓΜ, 

θαζψο θαη ε Ρνπκαλία, ηεο νπνίαο νη ζεηηθέο κεηαβνιέο ππεξέβαηλαλ ηηο αξλεηηθέο 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάζηεθε. ηνλ θιάδν ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, 

ην θξάηνο κε ην νμχηεξν πξφβιεκα ήηαλ ε Ρνπκαλία, ελψ απηή πνπ δελ αληηκεηψπηζε 

θαλέλα ζρεδφλ πξφβιεκα ήηαλ γηα αθφκε κηα θνξά ε ΠΓΓΜ. 

Μία αθφκε θχξηα ζπλέπεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο είλαη ε επηδείλσζε ηεο 

αλεξγίαο, θαζψο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηεο λφηην – αλαηνιηθήο Δπξψπεο ην 

επίπεδν απηήο απμαλφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. ηελ ρεηξφηεξε 

ζέζε βξίζθεηαη ε εξβία, κία ρψξα πνπ αληηκεηψπηζε ζπλνιηθή αχμεζε, θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν, κεγαιχηεξε ηνπ 10%. Δμαηξέζεηο ζε απηφ απνηεινχλ ε 

ΠΓΓΜ θαη ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε, δχν ρψξεο κε αξλεηηθέο ζπλνιηθέο εηθφλεο φζνλ 

αθνξά ηελ κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ αλεξγίαο. Παξά ηαχηα, φκσο, είλαη ρξήζηκν λα 

αλαθεξζεί φηη αλ θαη νη δχν απηέο ρψξεο δελ θαίλεηαη λα επεξεάζηεθαλ έληνλα απφ 

ηελ θξίζε, δηαζέηνπλ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε ΠΓΓΜ θαη ιίγν πην θάησ απφ απηήλ 

βξίζθεηαη ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε. 

Η αλάιπζε ηεο αλεξγίαο κε βάζε ην θχιν έδεημε φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε επέθεξε πεξηζζφηεξεο δπζρεξείο επηπηψζεηο γηα ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ, ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη άθεζε ηνλ γπλαηθείν αλεπεξέαζην. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ρσξψλ, φπνπ ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ αλδξψλ απμήζεθαλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηα αληίζηνηρα ησλ γπλαηθψλ είλαη ε Κξναηία θαη ε Βνπιγαξία. 

Αληίζεηα, ε Ρνπκαλία είλαη ε κφλε ρψξα ζηελ πεξηνρή ε νπνία είδε ην επίπεδν 

αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ ηεο λα μεπεξλά μεθάζαξα απηφ ησλ αλδξψλ ηεο. 

Πξνρσξψληαο, ηψξα, ζηα πνζνζηά αλεξγίαο κε βάζε ηελ ειηθία, ε θαηεγνξία πνπ 

αληηκεηψπηζε ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα, γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ, είλαη απηή 

ησλ λέσλ, δειαδή ησλ αηφκσλ 15 – 24 εηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηελ 

πςειφηεξε ζπλνιηθή άλνδν παξνπζίαζε ε Κξναηία. εκαληηθέο ήηαλ θαη νη απμήζεηο 

ζηελ εξβία θαη ηελ Βνπιγαξία, φιεο κεγαιχηεξεο ηεο θιίκαθαο ηνπ 10%. Η δεχηεξε 

θαηεγνξία, κεηά ηελ νκάδα ησλ λέσλ, πνπ επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

νηθνλνκηθή χθεζε, είλαη ηα άηνκα 25 – 54 ρξφλσλ, κε ηελ Κξναηία λα θαηέρεη γηα 

αθφκε κηα θνξά ηελ πξσηηά, κε ζπλνιηθή αχμεζε κεγαιχηεξε ηνπ 5%. Πέξαλ ηεο 
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Κξναηίαο, επψδπλε ππήξμε θαη ε ζέζε ηεο Βνπιγαξίαο. Η νκάδα πνπ επεξεάζηεθε 

ιηγφηεξν είλαη ηα άηνκα 55 – 64 εηψλ. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή νη ρψξεο πνπ 

μερσξίδνπλ είλαη γηα αθφκε κηα θνξά ε Κξναηία θαη ε Βνπιγαξία. 

Όζνλ αθνξά ηνπο κηζζνχο, είλαη ρξήζηκν λα ηνληζηεί μαλά φηη ζηηο ρψξεο ηεο λφηην 

– αλαηνιηθήο Δπξψπεο νη πξαγκαηηθνί κηζζνί ζε πξψηε θάζε μεθίλεζαλ λα 

απμάλνληαη κε πην αξγνχο ξπζκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα άξρηζαλ λα κεηψλνληαη. Οη 

ρψξεο παξνπζίαζαλ δχν ζπκπεξηθνξέο αλαθνξηθά κε ηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο, κία 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ ηεο κεησκέλεο εξγαζίαο θαη κία δεχηεξε γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ ρακειφκηζζσλ εξγαδνκέλσλ. Ωζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ζηάζε πνπ πηνζεηήζεθε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ ε 

επηδείλσζε ηειηθά ηεο ζέζεο θπξίσο ησλ ρακειά ακεηβνκέλσλ εξγαδνκέλσλ. 

Οινθιεξψλνληαο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί θαη πάιη ην γεγνλφο φηη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο απαζρφιεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλδέεηαη 

θαη κε κηα ζεηξά επηκέξνπο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη 

ε ππνβάζκηζε νξηζκέλσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

πγεία, ν πεξηνξηζκφο ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο, ε αχμεζε ηεο θηψρεηαο, ε άληζε 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε ελίζρπζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. Πέξαλ απηψλ πςίζηεο 

ζεκαζίαο είλαη θαη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, ην νπνίν καδί κε φζα 

πξναλαθέξζεθαλ ζπκβάιινπλ ζηελ επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο πνπ 

απνιακβάλνπλ νη άλζξσπνη ηεο πεξηνρήο πνπ εμεηάζηεθε. 

  



[69] 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

o A. Aslund, The East European Financial Crisis, CASE Network Studies & 

Analyses No. 395, Center for Social and Economic Research, Warsaw, 

Poland: 2009. 

o A. Nesporova, Employment and Labour Market Policies in Transition 

Economies, International Labour Organization, Geneva: 1999. 

o Z. Darvas, The Impact of the Crisis on Budget Policy in Central and Eastern 

Europe, Bruegel Working Paper 2009/05, Organization for Economic Co – 

operation and Development, St. Petersburg, Russia: 2009. 

o Θ. Πειαγίδεο, Κ. Υαδάθεο, Η Πολιηική Οικονομία ηερ Μεηάβαζερ: Από ηον 

Κενηπικό σεδιαζμό ζηεν Οικονομία ηερ αγοπάρ, Παπαδήζε, Αζήλα: 2009. 

o International Monetary Fund, Albania: Poverty Reduction Strategy Paper – 

Annual Progress Report, International Monetary Fund, Washington: 2006. 

o V. Schmidt, D. Vaughan – Whitehead, The Impact of the Crisis on Wages in 

South – East Europe, International Labour Organization, Budapest: 2011. 

o W. Bartlett, M. Uvalic, The social consequences of the global economic crisis 

in South East Europe, LSE Reprographics Department, London: 2013. 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΗΓΔ 

o Γ. Μαγνχιηνο, Η Ανάπηςξε ηων Βαλκανικών Οικονομιών ζε μεηάβαζε ζηο 

πεπιβάλλον ηερ Παγκοζμιοποίεζερ, 

URL:https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.li

b.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B

3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF

%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE

%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81

%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE

%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=

ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-

FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-

rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-

2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353

QNUSzGQIqw, αλαθηήζεθε 9 Ινπλίνπ 2013. 

o . Μαζηνπδάθεο, Η επέκηαζε ηων Δλλενικών Υπεμαηοπιζηωηικών Ιδπςμάηων 

ζηα Βαλκάνια και ζηε Ν.Α Δςπώπε – Κίνεηπα και πποοπηικέρ, 

URL:http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attac

hed-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf, 

αλαθηήζεθε 9 Ινπλίνπ 2013. 

o EBRD, Transition Report 1999, 

URL:http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR99.pdf, 

αλαθηήζεθε 1 Ννεκβξίνπ 2013. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7OJmM7r3t4QJ:dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582.pdf+%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESg6JE-p1Xr90dWR-FOwJIAxs29LND6qw0Ouco0X7wYbmFsANhrJjIhRIpSZL3_i-rAym5OUvFZuPdTvPZdCbtKqmRoSjUP2lYwJXBC-2yKTpHjVIHkZmB0JJI2zpc6U3rSQsjkI&sig=AHIEtbST5loxJ6t9qZx3w353QNUSzGQIqw
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR99.pdf


[70] 
 

o EBRD, Transition Report 2006, 

URL:http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR06.pdf, 

αλαθηήζεθε 1 Ννεκβξίνπ 2013. 

o P. Kostov, K. Moulton, A. Buckwell, S. Davidova, Agricultural and Rural 

Employment in Bulgaria, 1989 and 1994, 

URL:http://www.escholarship.org/uc/item/6g50g5xt#page-3, αλαθηήζεθε 9 

Ινπλίνπ 2013. 

o European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 

Quality of work and employment in Romania, 

URL://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/37/en/1/ef0737en.pdf, 

αλαθηήζεθε 9 Ινπλίνπ 2013. 

o Economy Watch, Unemployment Rate, 

URL:http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-

indicators/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/, αλαθηήζεθε 

10 Ινπλίνπ 2012. 

Οη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο αλαιπηηθά γηα θάζε ρψξα είλαη: 

Αιβαλία:http://www.economywatch.com/economic-

statistics/Albania/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/, 

Βνζλία/Δξδεγνβίλε:http://www.economywatch.com/economic-

statistics/Bosnia-and-

Herzegovina/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/, 

Βνπιγαξία:http://www.economywatch.com/economic-

statistics/Bulgaria/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/, 

Διιάδα:http://www.economywatch.com/economic-

statistics/Greece/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/, 

Κξναηία:http://www.economywatch.com/economic-

statistics/Croatia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/, 

ΠΓΓΜ:http://www.economywatch.com/economic-

statistics/Macedonia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/, 

Ρνπκαλία:http://www.economywatch.com/economic-

statistics/Romania/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/, 

εξβία:http://www.economywatch.com/economic-

statistics/Serbia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/, 

ινβελία:http://www.economywatch.com/economic-

statistics/Slovenia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/, 

Σνπξθία:http://www.economywatch.com/economic-

statistics/Turkey/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/. 

o World Bank, Data, Indicators, Labor & Social Protection, Unemployment, 

total (% of total labor force), 

URL:http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS, αλαθηήζεθε 2 

Ννεκβξίνπ 2013. 

o Γ. Υαξδνχβειεο, Η Κπίζε ηος 2007 – 2009: ηα αίηια, ε ανηιμεηώπιζε και οι 

πποοπηικέρ, 

URL:http://www.hardouvelis.gr/FILES/PROFESSIONAL%20WORK/Econo

http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR06.pdf
http://www.escholarship.org/uc/item/6g50g5xt#page-3
//www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/37/en/1/ef0737en.pdf
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Albania/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Albania/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bosnia-and-Herzegovina/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bosnia-and-Herzegovina/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bosnia-and-Herzegovina/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bulgaria/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bulgaria/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Greece/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Greece/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Croatia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Croatia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Macedonia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Macedonia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Romania/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Romania/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Serbia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Serbia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Slovenia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Slovenia/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Turkey/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Turkey/Unemployment_Rate_Percentage_of_Labour_Force/
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
http://www.hardouvelis.gr/FILES/PROFESSIONAL%20WORK/Economy%20and%20Markets%20IV_8_DEC2009.pdf
http://www.hardouvelis.gr/FILES/PROFESSIONAL%20WORK/Economy%20and%20Markets%20IV_8_DEC2009.pdf


[71] 
 

my%20and%20Markets%20IV_8_DEC2009.pdf, αλαθηήζεθε 11 Ινπλίνπ 

2013. 

o Υ. Κακπφιεο, Ν. Σξαπιφο, Σα αίηια ηερ ππόζθαηερ παγκόζμιαρ 

σπεμαηοπιζηωηικήρ κπίζερ, 

URL:http://www.alba.edu.gr/faculty/Documents/cabolis%20siite.pdf, 

αλαθηήζεθε 11 Ινπλίνπ 2013. 

o Γ. Υαξδνχβειεο, Σν ρξνληθφ ηεο δηεζλνχο θαη ζπλαθφινπζεο ειιεληθήο θαη 

επξσπατθήο θξίζεο: αίηηα, επηπηψζεηο, αληηδξάζεηο, πξννπηηθή, 

URL:http://web.xrh.unipi.gr/attachments/131_Hardouvelis_Crises_Feb_2011.

pdf, αλαθηήζεθε 11 Ινπλίνπ 2013. 

o . Πέηζαο, Παγκόζμια Οικονομική Κπίζε: Οι αιηίερ και ε ανηιμεηώπιζή ηερ.  

URL:http://blogs.eliamep.gr/petsas/pagkosmia-ikonomiki-krisi-i-eties-ke-i-

antimetopisi-tis-2/, αλαθηήζεθε 11 Ινπλίνπ 2013. 

o Γ. Φαξκάθε, Η ανεπγία ζηιρ σώπερ ηερ Νόηιαρ Δςπώπερ (Δλλάδα, Ιηαλία, 

Ιζπανία, Ποπηογαλία) ζήμεπα, 

URL:http://www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=

1597:2012-10-31-09-33-43&catid=179:articles&Itemid=278, αλαθηήζεθε 15 

Ινπλίνπ 2013. 

o The Washington Post, Business, Europe’s Financial contagion, 

URL:http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/business/financial-

crisis-in-europe/, αλαθηήζεθε 13 Ινπλίνπ 2013. 

o W. Bartlett, I. Prica, The Variable Impact of the Global Economic Crisis in 

South East Europe, 

URL:http://eprints.lse.ac.uk/48037/1/__Libfile_repository_Content_LSEE_Pa

pers%20on%20South%20Eastern%20Europe_The%20Variable%20Impact(au

thor).pdf, αλαθηήζεθε 16 Ινπλίνπ 2013. 

o EBRD, Transition Report 2009, 

URL:http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR09.pdf, 

αλαθηήζεθε 6 Ννεκβξίνπ 2013. 

o Euromoney, Λεπηέρ Ιζοπποπίερ ζηιρ Βαλκανικέρ Σπάπεδερ, 

URL:http://www.hrima.gr/article.asp?view=583&ref=564, αλαθηήζεθε 16 

Ινπλίνπ 2013. 

o International Labour Organization, Employment, 

URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jses

sionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt

!-1480013327?_adf.ctrl-

state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D13

95416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4, αλαθηήζεθε 27 

Ινπλίνπ 2013. 

Οη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο αλά ρψξα δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

Αιβαλία:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country

/country-

details?country=ALB&_afrLoop=2100370069226425#%40%3F_afrLoop%3

http://www.alba.edu.gr/faculty/Documents/cabolis%20siite.pdf
http://web.xrh.unipi.gr/attachments/131_Hardouvelis_Crises_Feb_2011.pdf
http://web.xrh.unipi.gr/attachments/131_Hardouvelis_Crises_Feb_2011.pdf
http://blogs.eliamep.gr/petsas/pagkosmia-ikonomiki-krisi-i-eties-ke-i-antimetopisi-tis-2/
http://blogs.eliamep.gr/petsas/pagkosmia-ikonomiki-krisi-i-eties-ke-i-antimetopisi-tis-2/
http://www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1597:2012-10-31-09-33-43&catid=179:articles&Itemid=278
http://www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1597:2012-10-31-09-33-43&catid=179:articles&Itemid=278
http://www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1597:2012-10-31-09-33-43&catid=179:articles&Itemid=278
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/business/financial-crisis-in-europe/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/business/financial-crisis-in-europe/
http://eprints.lse.ac.uk/48037/1/__Libfile_repository_Content_LSEE_Papers%20on%20South%20Eastern%20Europe_The%20Variable%20Impact(author).pdf
http://eprints.lse.ac.uk/48037/1/__Libfile_repository_Content_LSEE_Papers%20on%20South%20Eastern%20Europe_The%20Variable%20Impact(author).pdf
http://eprints.lse.ac.uk/48037/1/__Libfile_repository_Content_LSEE_Papers%20on%20South%20Eastern%20Europe_The%20Variable%20Impact(author).pdf
http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR09.pdf
http://www.hrima.gr/article.asp?view=583&ref=564
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_adf.ctrl-state=j4gzrdjmz_4&_afrLoop=1395416719147954#%40%3F_afrLoop%3D1395416719147954%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=ALB&_afrLoop=2100370069226425#%40%3F_afrLoop%3D2100370069226425%26country%3DALB%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_190
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=ALB&_afrLoop=2100370069226425#%40%3F_afrLoop%3D2100370069226425%26country%3DALB%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_190
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=ALB&_afrLoop=2100370069226425#%40%3F_afrLoop%3D2100370069226425%26country%3DALB%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_190
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=ALB&_afrLoop=2100370069226425#%40%3F_afrLoop%3D2100370069226425%26country%3DALB%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_190


[72] 
 

D2100370069226425%26country%3DALB%26_adf.ctrl-

state%3Dwv5mdnchp_190. 

Βνζλία/Δξδεγνβίλε:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_

by_country/country-

details?country=BIH&_afrLoop=2100571566950516#%40%3F_afrLoop%3D

2100571566950516%26country%3DBIH%26_adf.ctrl-

state%3Dwv5mdnchp_239. 

Βνπιγαξία:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_count

ry/country-

details?country=BGR&_afrLoop=2100628280454816#%40%3F_afrLoop%3

D2100628280454816%26country%3DBGR%26_adf.ctrl-

state%3Dwv5mdnchp_288. 

Διιάδα:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/

country-

details?country=GRC&_afrLoop=2100685535287612#%40%3F_afrLoop%3

D2100685535287612%26country%3DGRC%26_adf.ctrl-

state%3Dwv5mdnchp_337. 

Κξναηία:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country

/country-

details?country=HRV&_afrLoop=2100730571208139#%40%3F_afrLoop%3

D2100730571208139%26country%3DHRV%26_adf.ctrl-

state%3Dwv5mdnchp_386. 

Μαπξνβνχλην:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_co

untry/country-

details?country=MNE&_afrLoop=2100777920463692#%40%3F_afrLoop%3

D2100777920463692%26country%3DMNE%26_adf.ctrl-

state%3Dwv5mdnchp_435. 

ΠΓΓΜ:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/c

ountry-

details?country=MKD&_afrLoop=2100841963831096#%40%3F_afrLoop%3

D2100841963831096%26country%3DMKD%26_adf.ctrl-

state%3Dwv5mdnchp_484. 

Ρνπκαλία:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_countr

y/country-

details?country=ROU&_afrLoop=2100881974112806#%40%3F_afrLoop%3

D2100881974112806%26country%3DROU%26_adf.ctrl-

state%3Dwv5mdnchp_533. 

εξβία:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/c

ountry-

details?country=SRB&_afrLoop=2100932314129268#%40%3F_afrLoop%3

D2100932314129268%26country%3DSRB%26_adf.ctrl-

state%3Dwv5mdnchp_582. 

ινβελία:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_countr

y/country-

http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=BIH&_afrLoop=2100571566950516#%40%3F_afrLoop%3D2100571566950516%26country%3DBIH%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_239
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=BIH&_afrLoop=2100571566950516#%40%3F_afrLoop%3D2100571566950516%26country%3DBIH%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_239
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=BIH&_afrLoop=2100571566950516#%40%3F_afrLoop%3D2100571566950516%26country%3DBIH%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_239
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=BIH&_afrLoop=2100571566950516#%40%3F_afrLoop%3D2100571566950516%26country%3DBIH%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_239
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=BIH&_afrLoop=2100571566950516#%40%3F_afrLoop%3D2100571566950516%26country%3DBIH%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_239
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=BIH&_afrLoop=2100571566950516#%40%3F_afrLoop%3D2100571566950516%26country%3DBIH%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_239
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=BGR&_afrLoop=2100628280454816#%40%3F_afrLoop%3D2100628280454816%26country%3DBGR%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_288
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=BGR&_afrLoop=2100628280454816#%40%3F_afrLoop%3D2100628280454816%26country%3DBGR%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_288
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=BGR&_afrLoop=2100628280454816#%40%3F_afrLoop%3D2100628280454816%26country%3DBGR%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_288
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=BGR&_afrLoop=2100628280454816#%40%3F_afrLoop%3D2100628280454816%26country%3DBGR%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_288
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=BGR&_afrLoop=2100628280454816#%40%3F_afrLoop%3D2100628280454816%26country%3DBGR%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_288
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=GRC&_afrLoop=2100685535287612#%40%3F_afrLoop%3D2100685535287612%26country%3DGRC%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_337
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=GRC&_afrLoop=2100685535287612#%40%3F_afrLoop%3D2100685535287612%26country%3DGRC%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_337
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=GRC&_afrLoop=2100685535287612#%40%3F_afrLoop%3D2100685535287612%26country%3DGRC%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_337
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=GRC&_afrLoop=2100685535287612#%40%3F_afrLoop%3D2100685535287612%26country%3DGRC%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_337
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=GRC&_afrLoop=2100685535287612#%40%3F_afrLoop%3D2100685535287612%26country%3DGRC%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_337
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=GRC&_afrLoop=2100685535287612#%40%3F_afrLoop%3D2100685535287612%26country%3DGRC%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_337
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=HRV&_afrLoop=2100730571208139#%40%3F_afrLoop%3D2100730571208139%26country%3DHRV%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_386
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=HRV&_afrLoop=2100730571208139#%40%3F_afrLoop%3D2100730571208139%26country%3DHRV%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_386
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=HRV&_afrLoop=2100730571208139#%40%3F_afrLoop%3D2100730571208139%26country%3DHRV%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_386
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=HRV&_afrLoop=2100730571208139#%40%3F_afrLoop%3D2100730571208139%26country%3DHRV%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_386
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=HRV&_afrLoop=2100730571208139#%40%3F_afrLoop%3D2100730571208139%26country%3DHRV%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_386
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=HRV&_afrLoop=2100730571208139#%40%3F_afrLoop%3D2100730571208139%26country%3DHRV%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_386
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=MNE&_afrLoop=2100777920463692#%40%3F_afrLoop%3D2100777920463692%26country%3DMNE%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_435
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=MNE&_afrLoop=2100777920463692#%40%3F_afrLoop%3D2100777920463692%26country%3DMNE%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_435
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=MNE&_afrLoop=2100777920463692#%40%3F_afrLoop%3D2100777920463692%26country%3DMNE%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_435
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=MNE&_afrLoop=2100777920463692#%40%3F_afrLoop%3D2100777920463692%26country%3DMNE%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_435
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=MNE&_afrLoop=2100777920463692#%40%3F_afrLoop%3D2100777920463692%26country%3DMNE%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_435
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=MNE&_afrLoop=2100777920463692#%40%3F_afrLoop%3D2100777920463692%26country%3DMNE%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_435
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=MKD&_afrLoop=2100841963831096#%40%3F_afrLoop%3D2100841963831096%26country%3DMKD%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_484
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=MKD&_afrLoop=2100841963831096#%40%3F_afrLoop%3D2100841963831096%26country%3DMKD%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_484
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=MKD&_afrLoop=2100841963831096#%40%3F_afrLoop%3D2100841963831096%26country%3DMKD%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_484
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=MKD&_afrLoop=2100841963831096#%40%3F_afrLoop%3D2100841963831096%26country%3DMKD%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_484
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=MKD&_afrLoop=2100841963831096#%40%3F_afrLoop%3D2100841963831096%26country%3DMKD%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_484
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=ROU&_afrLoop=2100881974112806#%40%3F_afrLoop%3D2100881974112806%26country%3DROU%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_533
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=ROU&_afrLoop=2100881974112806#%40%3F_afrLoop%3D2100881974112806%26country%3DROU%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_533
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=ROU&_afrLoop=2100881974112806#%40%3F_afrLoop%3D2100881974112806%26country%3DROU%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_533
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=ROU&_afrLoop=2100881974112806#%40%3F_afrLoop%3D2100881974112806%26country%3DROU%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_533
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=ROU&_afrLoop=2100881974112806#%40%3F_afrLoop%3D2100881974112806%26country%3DROU%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_533
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=ROU&_afrLoop=2100881974112806#%40%3F_afrLoop%3D2100881974112806%26country%3DROU%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_533
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=SRB&_afrLoop=2100932314129268#%40%3F_afrLoop%3D2100932314129268%26country%3DSRB%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_582
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=SRB&_afrLoop=2100932314129268#%40%3F_afrLoop%3D2100932314129268%26country%3DSRB%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_582
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=SRB&_afrLoop=2100932314129268#%40%3F_afrLoop%3D2100932314129268%26country%3DSRB%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_582
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=SRB&_afrLoop=2100932314129268#%40%3F_afrLoop%3D2100932314129268%26country%3DSRB%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_582
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=SRB&_afrLoop=2100932314129268#%40%3F_afrLoop%3D2100932314129268%26country%3DSRB%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_582
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=SRB&_afrLoop=2100932314129268#%40%3F_afrLoop%3D2100932314129268%26country%3DSRB%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_582
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=SVN&_afrLoop=2100974682471440#%40%3F_afrLoop%3D2100974682471440%26country%3DSVN%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_631
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=SVN&_afrLoop=2100974682471440#%40%3F_afrLoop%3D2100974682471440%26country%3DSVN%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_631
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=SVN&_afrLoop=2100974682471440#%40%3F_afrLoop%3D2100974682471440%26country%3DSVN%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_631
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details?country=SVN&_afrLoop=2100974682471440#%40%3F_afrLoop%3

D2100974682471440%26country%3DSVN%26_adf.ctrl-

state%3Dwv5mdnchp_631. 

Σνπξθία:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country

/country-

details?country=TUR&_afrLoop=2101027001664759#%40%3F_afrLoop%3

D2101027001664759%26country%3DTUR%26_adf.ctrl-

state%3Dwv5mdnchp_680. 

o International Labour Organization, Unemployment, 

URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jses

sionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt

!-1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4, 

αλαθηήζεθε 1 Ινπιίνπ 2013. 

Οη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο αλά ρψξα είλαη φκνηεο κε ηηο παξαπάλσ. 

o World Bank, Data, GDP Growth (annual %), 

URL:http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG, 

αλαθηήζεθε 1 Ννεκβξίνπ 2013. 

o Economy Watch, Inflation (End of Year Change %), 

URL:http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-

indicators/Inflation_End_of_Year_Change_Percentage/, αλαθηήζεθε 1 

Ννεκβξίνπ 2013. 

o Economy Watch, Current Account Balance (% GDP), 

URL:http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-

indicators/Current_Account_Balance_Percentage_GDP/, αλαθηήζεθε 1 

Ννεκβξίνπ 2013. 

o Macro Economy Meter, External Debt (Percentage of GDP), 

URL:http://mecometer.com/topic/external-debt-percentage-of-gdp/, 

αλαθηήζεθε 1 Ννεκβξίνπ 2013. 

o World Bank, Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), 

URL:http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD, 

αλαθηήζεθε 1 Ννεκβξίνπ 2013. 

o World Bank, Inflation, consumer prices (annual %), 

URL:http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG, αλαθηήζεθε 1 

Ννεκβξίνπ 2013. 

o O. Anastasakis, J. Bastian, M. Watson, From Crisis to Recovery – Sustainable 

Growth in South East Europe, 

URL:http://www.sant.ox.ac.uk/seesox/pdf/FromCrisistoRecoveryFINALlores(

2).pdf, αλαθηήζεθε 14 Ννεκβξίνπ 2013. 

o Economy Watch, Labor Force by Occupation, 

URL:http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-

indicators/Labor_Force/, αλαθηήζεθε 21 Ννεκβξίνπ 2013. 

o Central Intelligence Agency, The World Factbook, 

URL:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2046.html, αλαθηήζεθε 22 Ννεκβξίνπ 2013. 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=TUR&_afrLoop=2101027001664759#%40%3F_afrLoop%3D2101027001664759%26country%3DTUR%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_680
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=TUR&_afrLoop=2101027001664759#%40%3F_afrLoop%3D2101027001664759%26country%3DTUR%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_680
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=TUR&_afrLoop=2101027001664759#%40%3F_afrLoop%3D2101027001664759%26country%3DTUR%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_680
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=TUR&_afrLoop=2101027001664759#%40%3F_afrLoop%3D2101027001664759%26country%3DTUR%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_680
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country/country-details?country=TUR&_afrLoop=2101027001664759#%40%3F_afrLoop%3D2101027001664759%26country%3DTUR%26_adf.ctrl-state%3Dwv5mdnchp_680
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Inflation_End_of_Year_Change_Percentage/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Inflation_End_of_Year_Change_Percentage/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Current_Account_Balance_Percentage_GDP/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Current_Account_Balance_Percentage_GDP/
http://mecometer.com/topic/external-debt-percentage-of-gdp/
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
http://www.sant.ox.ac.uk/seesox/pdf/FromCrisistoRecoveryFINALlores(2).pdf
http://www.sant.ox.ac.uk/seesox/pdf/FromCrisistoRecoveryFINALlores(2).pdf
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Labor_Force/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Labor_Force/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2046.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2046.html
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o  Central Intelligence Agency, The World Factbook, 

URL:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2172rank.html, αλαθηήζεθε 22 Ννεκβξίνπ 2013. 

o The World Bank, Migration and Remittances Factbook 2011, Serbia, 

URL:http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-

1199807908806/Serbia.pdf, αλαθηήζεθε 3 Γεθεκβξίνπ 2013. 

o The World Bank, International Migration Stock - total, 

URL:http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL, αλαθηήζεθε 3 

Γεθεκβξίνπ 2013. 

o The World Bank, Migration and Remittances Factbook 2011, 

URL:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECP

ROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK:64165401~piPK:64165026~t

heSitePK:476883,00.html, αλαθηήζεθε 3 Γεθεκβξίνπ 2013. 

o The World Bank, Migration and Remittances during the Global Financial 

crisis and Beyond, URL:http://www.iadb.org/intal/intalcdi/pe/2012/10238.pdf, 

αλαθηήζεθε 4 Γεθεκβξίνπ 2013. 

 

 

  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Serbia.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Serbia.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/pe/2012/10238.pdf
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ 1Π 

Μεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνύ ΑΔΠ (%). 

 1990 1993 1996 1999 2000 2003 2005 2007 

Αιβαλία -9,6 9,6 9,1 10,1 7,3 5,7 5,5 5,9 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε n/a n/a 89 9,6 5,5 4 5 6,8 

Βνπιγαξία -9,1 -1,5 -9 2 5,7 5,5 6,4 6,4 

Κξναηία n/a n/a 5,9 -1 3,8 5,4 4,3 5,1 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a -9,4 3,1 2,5 4,2 10,7 

ΠΓΓΜ n/a -7,5 1,2 4,3 4,5 2,8 4,4 6,1 

Ρνπκαλία -5,6 1,5 4 -1,2 2,1 5,2 4,2 6 

εξβία -8 -30,5 7,8 -11,2 5,3 2,7 5,4 5,4 

Πεγή: Παγθόζκηα Σξάπεδα (World Bank).
113

 

  

ΠΙΝΑΚΑ 2Π 

Πιεζωξηζκόο (%) (ππνινγηζκέλνο ζην ηέινο ηνπ έηνπο). 

 1990 1993 1996 1999 2000 2003 2005 2007 

Αιβαλία n/a 30,94 17,4 -1,03 4,2 3,3 2,04 3,06 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a 2,84 7 0,5 4,3 4,95 

Βνπιγαξία 64,32 63,8 310,8 6,95 11,27 5,65 7,39 11,58 

Κξναηία n/a 1150,7 3,56 3,9 5,51 1,71 3,67 5,79 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a 25,69 6,23 1,8 6,32 

ΠΓΓΜ n/a 229,6 -0,75 3,29 5,84 2,68 1,58 6,67 

Ρνπκαλία n/a 295,48 56,9 54,81 40,71 14,13 8,82 6,57 

εξβία n/a n/a n/a 45,41 111,96 4,11 15,84 11,02 

Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (International Monetary Fund).
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 Βλζπε: World Bank, Data, Indicators, Economic Policy & External Debt, GDP Growth (annual %), 
URL:http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG, ανακτικθκε [1 Νοεμβρίου 2013]. 
114

 Βλζπε:Economy Watch, Economic Statistics, Economic Indicators, Inflation (End of Year Change %), 
URL: http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-
indicators/Inflation_End_of_Year_Change_Percentage/, ανακτικθκε [1 Νοεμβρίου 2013]. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Inflation_End_of_Year_Change_Percentage/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Inflation_End_of_Year_Change_Percentage/


[76] 
 

ΠΙΝΑΚΑ 3Π 

Ιζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ ωο (%) ηνπ ΑΔΠ. 

 1990 1993 1996 1999 2000 2003 2005 2007 

Αιβαλία -4,58 1,78 -5,68 2,24 -3,68 -4,97 -6,06 -10,37 

Βνζλία / 

Δξδεγνβίλε 

n/a n/a n/a -8,71 -7,15 -19,19 -17,06 -9,08 

Βνπιγαξία -8,09 -24,11 0,15 -4,91 -5,44 -5,31 -11,63 -25,2 

Κξναηία n/a 4,85 -4,04 -7,47 -2,3 -6,02 -5,27 -7,2 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a -6,76 -16,63 -39,5 

ΠΓΓΜ n/a -4,29 -7,51 -2,65 -1,88 -4,03 -2,54 -7,06 

Ρνπκαλία -4,6 -4,46 -6,65 -4,06 -3,02 -5,81 -8,65 -13,43 

εξβία n/a n/a n/a n/a -1,68 -7,8 -8,79 -17,78 

Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (International Monetary Fund).
115

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4Π 

Δμωηεξηθό Υξένο ωο (%) ηνπ ΑΔΠ. 

 1990 1993 1996 1999 2000 2003 2005 2007 

Αιβαλία n/a 64 16,4 22,5 21,3 24,9 24,3 27,3 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a 51,3 50,9 41,8 36,7 45,6 

Βνπιγαξία n/a 112,4 116,6 89,6 93,1 58,3 59,4 88,1 

Κξναηία n/a n/a n/a n/a n/a 69 83,8 90,1 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 43,7 

ΠΓΓΜ n/a 40,9 41,1 39,1 41,3 40,6 41,3 52,9 

Ρνπκαλία n/a 16,24 23,93 25,6 30,39 30,82 49,08 50,83 

εξβία n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 63 

Ο πίλαθαο απηόο πξνέξρεηαη από πνιιαπιέο πεγέο.
116

 

 

  

                                                           
115

 Βλζπε:Economy Watch, Economic Statistics, Economic Indicators, Current Account Balance (% 
GDP), URL: http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-
indicators/Current_Account_Balance_Percentage_GDP/, ανακτικθκε [1 Νοεμβρίου 2013]. 
116

 Βλζπε: Macro Economy Meter, Topic, Debt - Current Account Balance - Budget Deficit, External 
Debt (Percentage of GDP), URL: http://mecometer.com/topic/external-debt-percentage-of-gdp/, 
ανακτικθκε [1 Νοεμβρίου 2013]. 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Current_Account_Balance_Percentage_GDP/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Current_Account_Balance_Percentage_GDP/
http://mecometer.com/topic/external-debt-percentage-of-gdp/


[77] 
 

ΠΙΝΑΚΑ 5Π 

Δηζξνέο Καζαξώλ ΑΞΔ (ζε εθ. US$). 

 1990 1993 1996 1999 2000 2003 2005 2007 

Αιβαλία n/a 58 90 41 143 178 262 652 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a 176 146 381 623 1.804 

Βνπιγαξία n/a 40 109 818 1.001 2.096 4.098 13.875 

Κξναηία n/a 144 492 1.452 1.109 2.048 1.777 5.016 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 934 

ΠΓΓΜ n/a n/a 11 88 215 117 145 427 

Ρνπκαλία n/a 94 263 1.041 1.037 1.844 6.866 10.290 

εξβία n/a 96 n/a 112 51 1.405 2.050 3.431 

Πεγή: Παγθόζκηα Σξάπεδα (World Bank).
117

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6Π 

Μεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνύ ΑΔΠ (%). 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία 7,7 3,3 3,5 3 0,8 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε 5,4 -2,9 0,7 1,3 -0,7 

Βνπιγαξία 6,2 -5,5 0,4 1,8 0,8 

Κξναηία 2,1 -6,9 -1,4 0 -2 

Μαπξνβνύλην 6,9 -5,7 2,5 3,2 0,5 

ΠΓΓΜ 5 -0,9 2,9 2,8 -0,3 

Ρνπκαλία 7,9 -6,6 -0,9 2,3 0,4 

εξβία 3,8 -3,5 1 1,6 -1,7 

Πεγή: Παγθόζκηα Σξάπεδα (World Bank).
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 Βλζπε: World Bank, Data, Indicators, Economic Policy & External Debt, Foreign direct investment, 
net inflows (BoP, current US$), URL:http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD,  
ανακτικθκε [1 Νοεμβρίου 2013]. 
118

 Βλζπε: World Bank, Data, Indicators, Economic Policy & External Debt, GDP Growth (annual %), 
URL:http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG, ανακτικθκε [1 Νοεμβρίου 2013]. 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG


[78] 
 

ΠΙΝΑΚΑ 7Π 

Πιεζωξηζκόο (%) (εηήζηα κεηαβνιή ηωλ ηηκώλ θαηαλαιωηή). 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία 3,4 2,3 3,6 3,5 2 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε 7,4 -0,4 2,2 3,7 2 

Βνπιγαξία 12,3 2,8 2,4 4,2 3 

Κξναηία 6,1 2,4 1 2,3 3,4 

Μαπξνβνύλην 8,8 3,5 0,7 3,2 n/a 

ΠΓΓΜ 8,3 -0,7 1,6 3,9 3,3 

Ρνπκαλία 7,8 5,6 6,1 5,8 3,5 

εξβία 12,4 8,1 6,1 11,1 7,3 

Πεγή: Παγθόζκηα Σξάπεδα (World Bank).
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ΠΙΝΑΚΑ 8Π 

Ιζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ ωο (%) ηνπ ΑΔΠ. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία -15,1 -13,5 -11,8 -10,9 -6,9 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε -14,1 -6,2 -5,6 -6,2 -5,6 

Βνπιγαξία -23,0 -8,9 -1,0 1,6 0,6 

Κξναηία -8,9 -5,2 -1,1 -1,8 -2,7 

Μαπξνβνύλην -49,7 -30,3 -25,6 -24,5 -22,1 

ΠΓΓΜ -12,8 -6,7 -2,8 -5,5 -6,6 

Ρνπκαλία -11,6 -4,2 -4,3 -4,5 -4,6 

εξβία -21,7 -7,1 -7,2 -7,7 -8,9 

Πεγή: EBRD Transition Reports, IMF Regional Economic Outlooks & World Economic 
Outlook Database. 
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 Βλζπε: World Bank, Data, Indicators, Economic Policy & External Debt, Inflation, consumer prices 
(annual %), URL:http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG, ανακτικθκε [1 Νοεμβρίου 
2013]. 

http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG


[79] 
 

ΠΙΝΑΚΑ 9Π 

Γεκνζηνλνκηθό Ιζνδύγην ωο (%) ηνπ ΑΔΠ. 

 2008 2009 2010 2011
120

 2012
121

 

Αιβαλία -5,7 -7,4 -4,2 -3,5 -3,5 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε -3,0 -5,9 -3,9 -3,1 -2,8 

Βνπιγαξία 3,0 -0,9 -3,9 -2,0 -1,1 

Κξναηία -1,4 -4,2 -5,1 -5,2 -4,4 

Μαπξνβνύλην 1,5 -5,7 -4,9 -6,5 -5,1 

ΠΓΓΜ -1,0 -2,7 -2,4 -2,5 -3,5 

Ρνπκαλία -4,9 -7,3 -6,4 -4,1 -2,2 

εξβία -2,4 -3,7 -3,7 -4,2 -6,7 

Πεγή: EBRD Transition Reports & IMF Regional Economic Outlooks. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 10Π 

Δμωηεξηθό Υξένο ωο (%) ηνπ ΑΔΠ. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία 20,4 33,4 36,6 38,5 37,5 

Βνζλία/Δξδεγνβίλε 42,5 54,9 56,9 59,4 60,1 

Βνπιγαξία 103,5 113,5 101,6 91,5 86,1 

Κξναηία 82,4 102,7 102,1 99,5 99,2 

Μαπξνβνύλην 52,7 97,8 100,2 99,0 97,5 

ΠΓΓΜ 49,1 59,1 59,0 59,7 61,3 

Ρνπκαλία 49,0 72,6 74,6 75,8 72,2 

εξβία 60,4 81,6 83,1 71,5 63,1 

Πεγή: EBRD Transition Reports & IMF Regional Economic Outlooks. 
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 Ρρόκειται για εκτιμιςεισ. 
121

 Ρρόκειται για προβλζψεισ. 



[80] 
 

ΠΙΝΑΚΑ 11Π 

Δηζξνή Καζαξώλ ΑΞΔ (ζε εθ. US$). 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία 1.240 1.343 1.089 1.368 1.265 

Βνζλία / 

Δξδεγνβίλε 

1.004 138 329 378 633 

Βνπιγαξία 10.296 3.896 1.866 2.096 2.046 

Κξναηία 6.057 3.400 798 1.260 1.274 

Μαπξνβνύλην 960 1.527 760 558 n/a 

ΠΓΓΜ 611 259 300 495 324 

Ρνπκαλία 13.849 4.926 3.204 2.557 n/a 

εξβία 2.996 1.935 1.340 2.700 n/a 

Πεγή: Παγθόζκηα Σξάπεδα (World Bank).
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 Βλζπε: World Bank, Data, Indicators, Economic Policy & External Debt, Foreign direct investment, 
net inflows (BoP, current US$), URL: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD,  
ανακτικθκε [1 Νοεμβρίου 2013]. 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
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ΠΙΝΑΚΑ 12Π 

Μεηαβνιή επηπέδνπ αλεξγίαο ηωλ αλδξώλ.
123

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Βνπιγαξία -1 1,5 3,9 1,4 1,2 

Κξναηία -1,3 1 3,4 2,3 2,4 

ΠΓΓΜ -1 -1,7 0,1 -0,1 -0,3 

Ρνπκαλία -0,5 1 0,2 0 -0,3 

 

ΠΙΝΑΚΑ 13Π 

Μεηαβνιή επηπέδνπ αλεξγίαο ηωλ γπλαηθώλ.
124

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Βνπιγαξία -1,5 0,8 2,9 0,6 0,7 

Κξναηία -1,1 0,3 1,9 1 2,3 

ΠΓΓΜ -1,3 -1,4 -0,6 -1,4 -0,5 

Ρνπκαλία -0,7 1,1 0,7 0,3 -0,4 

 

  

                                                           
123

 Τα ςτοιχεία που πίνακα Α προκφπτουν εάν για κάκε χϊρα αφαιρζςουμε από το ποςοςτό ανεργίασ 
ενόσ ζτουσ του πίνακα 10 το αντίςτοιχο ποςοςτό του προθγοφμενου ζτουσ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ 
για τον οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζτοσ ζναρξθσ είναι το 2008. Επιπλζον, πρζπει να 
αναφερκεί ότι όπου υπάρχει το πρόςθμο + ζχει προκφψει κετικι μεταβολι ςτθν ανεργία των 
ανδρϊν, δθλαδι το επίπεδο ανεργίασ ζχει αυξθκεί. Αντίκετα, όπου υπάρχει το πρόςθμο – ζχει 
προκφψει αρνθτικι μεταβολι ςτθν ανεργία, δθλαδι το επίπεδο ανεργίασ των ανδρϊν ζχει μειωκεί. 
Στον πίνακα Α περιλαμβάνονται μόνο οι χϊρεσ για τισ οποίεσ βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 
124

 Τα ςτοιχεία που πίνακα Β προκφπτουν εάν για κάκε χϊρα αφαιρζςουμε από το ποςοςτό ανεργίασ 
ενόσ ζτουσ του πίνακα 11 το αντίςτοιχο ποςοςτό του προθγοφμενου ζτουσ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ 
για τον οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζτοσ ζναρξθσ είναι το 2008. Επιπλζον, πρζπει να 
αναφερκεί ότι όπου υπάρχει το πρόςθμο + ζχει προκφψει κετικι μεταβολι ςτθν ανεργία των 
γυναικϊν, δθλαδι το επίπεδο ανεργίασ ζχει αυξθκεί. Αντίκετα, όπου υπάρχει το πρόςθμο – ζχει 
προκφψει αρνθτικι μεταβολι ςτθν ανεργία, δθλαδι το επίπεδο ανεργίασ των γυναικϊν ζχει μειωκεί. 
Στον πίνακα Β περιλαμβάνονται μόνο οι χϊρεσ για τισ οποίεσ βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 



[82] 
 

ΠΙΝΑΚΑ 14Π 

Αλεξγία αηόκωλ 15 - 24 εηώλ (ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
125

 n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία 15,1 12,7 16,1 23,2 25 28,1 

Κξναηία 24 21,9 25,1 32,6 36,1 43,1 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ 57,8 56,4 55,1 53,7 55,3 53,9 

Ρνπκαλία 20,1 18,6 20,8 22,1 23,7 22,7 

εξβία n/a 35,2 41,6 46,3 50,9 51,1 

Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο (International Labour Organization).
126

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ην αθφινπζν δηάγξακκα. 
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 Ππου n/a δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 
126

 Βλζπε: International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by 
subject, Unemployment, Unemployment rate, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
DnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-
1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4, ανακτικθκε [4 Ιουλίου 
2013]. 
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http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTpDnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4
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ΠΙΝΑΚΑ 15Π 

Αλεξγία αηόκωλ 25 - 54 εηώλ (ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
127

 n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία 6,1 4,9 6 9,2 10,5 11,3 

Κξναηία 8,4 7,3 7,9 10,3 12,2 14,3 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ 32,3 31 29,6 29,7 28,7 29 

Ρνπκαλία 5,6 5 6,1 6,4 6,4 6,2 

εξβία n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο (International Labour Organization).
128

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ην αθφινπζν δηάγξακκα. 
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 Ππου n/a δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 
128

 Βλζπε: International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by 
subject, Unemployment, Unemployment rate, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
DnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-
1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4, ανακτικθκε [4 Ιουλίου 
2013]. 
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ΠΙΝΑΚΑ 16Π 

Αλεξγία αηόκωλ 55 - 64 εηώλ (ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία n/a
129

 n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνζλία - Δξδεγνβίλε n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Βνπιγαξία 6,8 5,5 6,3 9,2 8,8 10,4 

Κξναηία 6,4 5,6 5,6 7 8,5 10,7 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ 28,1 28,5 26,3 27,8 28,2 25,1 

Ρνπκαλία 2,3 2,5 3 3,3 3,7 3,4 

εξβία n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο (International Labour Organization).
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ην αθφινπζν δηάγξακκα. 
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 Ππου n/a δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 
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 Βλζπε: International Labour Organization, Statistics and Databases, ILOSTAT database, Browse by 
subject, Unemployment, Unemployment rate, 
URL:http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject;jsessionid=hyznRMFdkTp
DnJPZ1JxtjW0QZg9fNTtWdvsCtzqk2Tbm8QQLh2Yt!-
1480013327?_afrLoop=1740353200186706&_adf.ctrl-state=wv5mdnchp_4, ανακτικθκε [1 Ιουλίου 
2013]. 
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ΠΙΝΑΚΑ 17Π 

Καηαλνκή ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ (%). 

 Γεωξγία Βηνκεραλία Τπεξεζίεο Έηνο Σειεπηαίαο 

Γηαζέζηκεο Πιεξνθνξίαο 

Αιβαλία 47,8 23 29,2 2010 (εθη.) 

Βνζλία / 

Δξδεγνβίλε 

20,5 32,6 47 2008 

Βνπιγαξία 7,1 35,2 57,7 2009 

Κξναηία 5 31,3 63,6 2008 

Μαπξνβνύλην 2 30 68 2004 (εθη.) 

ΠΓΓΜ 19,9 22,1 58 2010 

Ρνπκαλία 29,7 23,2 47,1 2006 

εξβία 23,9 20,5 55,6 2009 

Πεγή: Economy Watch.
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ΠΙΝΑΚΑ 18Π 

Πιεζπζκόο (%) θάηω από ην όξην ηεο θηώρεηαο.
132

 

 Δπίπεδν Έηνο ηειεπηαίαο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο 

Αιβαλία 12,5 2008 (εθη.) 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε 18,6 2007 (εθη.) 

Βνπιγαξία 21,8 2008 

Κξναηία 21,1 2011 

Μαπξνβνύλην 6,60% 2010 (εθη.) 

ΠΓΓΜ 30,40% 2011 

Ρνπκαλία 22,20% 2011 (εθη.) 

εξβία 9,20% 2010 (εθη.) 

Πεγή: CIA - World Factbook.
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 Βλζπε: Economy Watch, Economic Statistics, Economic Indicators, Labor Force by Occupation, 
URL:http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Labor_Force/, 
[ανακτικθκε 21 Νοεμβρίου 2013]. 
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 Ρρόκειται για εκνικζσ εκτιμιςεισ με βάςθ ζρευνεσ που διεξιχκθςαν και δίνουν το ποςοςτό των 
ατόμων τθσ χϊρασ που βρίςκονται κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ. Ρρζπει, επίςθσ, να αναφερκεί ότι 
ο οριςμόσ του ορίου τθσ φτϊχειασ μπορεί να διαφζρει μεταξφ των εκνϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι οι πιο 
ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ μπορεί να ζχουν υψθλότερο όριο για να κεωρθκεί κάποιοσ φτωχόσ ςε ςφγκριςθ 
με τα υπόλοιπα κράτθ. 
133

 Βλζπε: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 
URL:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2046.html, ανακτικθκε [22 
Νοεμβρίου 2013]. 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Labor_Force/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2046.html


[86] 
 

ΠΙΝΑΚΑ 19Π 

Αληζόηεηα Δηζνδήκαηνο - Gini Index.
134

 

 Δπίπεδν Έηνο ηειεπηαίαο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίαο 

Αιβαλία 34,5 2008 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε 36,2 2007 

Βνπιγαξία 45,3 2007 

Κξναηία 32 2010 

Μαπξνβνύλην 24,3 2010 

ΠΓΓΜ 43,2 2009 

Ρνπκαλία 33,2 2011 

εξβία 28,2 2008 

Πεγή: CIA - World Factbook.
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ΠΙΝΑΚΑ 20Π 

Γηεζλέο Απόζεκα Μεηαλαζηώλ. 

 2005 2010 

Αιβαλία 82.668 89.106 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε 35.141 27.780 

Βνπιγαξία 104.076 107.245 

Κξναηία 661.365 699.947 

Μαπξνβνύλην 54.583 45.509 

ΠΓΓΜ 120.288 129.701 

Ρνπκαλία 133.496 132.757 

εξβία 674.612 525.388 

Πεγή: Παγθόζκηα Σξάπεδα (The World Bank).
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 Ο δείκτθσ αυτόσ (Gini Index) μετράει τον βακμό τθσ ανιςότθτασ του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ 
ςε μία χϊρα. 
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 Βλζπε: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 
URL:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html, 
ανακτικθκε [22 Νοεμβρίου 2013]. 
136

 Βλζπε: The World Bank, International Migration Stock - total, 
URL:http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL, ανακτικθκε [3 Δεκεμβρίου 2013]. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html
http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL
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ΠΙΝΑΚΑ 21Π 

Δηζξνέο εκβαζκάηωλ (ζε εθ. US $). 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία 1.495 1.317 1.285 1.162 1.035 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε 2.735 2.167 2.228 1.959 1.836 

Βνπιγαξία 1.874 1.558 1.602 1.483 1.376 

Κξναηία n/a n/a 1.287 1.378 1.389 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a 343 327 

ΠΓΓΜ 407 401 414 434 393 

Ρνπκαλία 9.381 4.928 4.517 3.750 3.669 

εξβία 5.538 5.406 558 3.272 2.754 

Πεγή: Παγθόζκηα Σξάπεδα (The World Bank).
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ΠΙΝΑΚΑ 22Π 

Δθξνέο εκβαζκάηωλ (ζε εθ. US $). 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Αιβαλία 16 10 108 87 50 

Βνζλία / Δξδεγνβίλε 70 61 16 17 17 

Βνπιγαξία 162 101 21 23 20 

Κξναηία n/a n/a 744 821 803 

Μαπξνβνύλην n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΓΜ 33 26 162 161 139 

Ρνπκαλία 664 310 188 211 210 

εξβία 138 91 n/a n/a n/a 

Πεγή: Παγθόζκηα Σξάπεδα (The World Bank).
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 Βλζπε: The World Bank, Migration and Remittances Factbook 2011, 
URL:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:2135
2016~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html, ανακτικθκε [3 Δεκεμβρίου 
2013]. 
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 Βλζπε: The World Bank, Migration and Remittances Factbook 2011, ο,π. 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html

