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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1. Εισαγωγή
Η ανεργία είναι ίσως το σημαντικότερο δομικό πρόβλημα των οικονομιών
των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα με την ανεργία, φαινόμενα
κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και οικονομικής ανασφάλειας θίγουν ευρύτατα
στρώματα του πληθυσμού σε πολλές χώρες της Ευρώπης, απειλώντας έτσι τη συνοχή
της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η Ελλάδα, ενώ πριν λίγα χρόνια βρισκόταν κάτω από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο, έχει πλέον έναν από τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας στην
Ευρώπη, δυστυχώς με έναν πολύ υψηλό σκληρό πυρήνα μακροχρόνιας ανεργίας, που
είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί.
Οι κυβερνήσεις όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και
πολλών άλλων χωρών, έχουν υιοθετήσει μια μεγάλη ποικιλία πολιτικών
απασχόλησης, προκειμένου να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της ανεργίας και
παράλληλα να τονώσουν την αγορά εργασίας, να αυξήσουν την απασχόληση και να
ενδυναμώσουν τις οικονομίες των χωρών τους. Ανάμεσα στις πολιτικές αυτές,
προεξάρχουσα θέση κατέχουν οι λεγόμενες Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης
(Active Labor Market Policies – ALMPs), οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση των
πιθανοτήτων ένταξης ή επανένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω:
•

της ενεργοποίησης της προσφοράς εργασίας με προγράμματα
δημιουργίας

θέσεων

απασχόλησης,

επιδοτούμενων

θέσεων

απασχόλησης, κλπ.,
•

της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, και
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•

της προώθησης της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας μέσω
της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις δημόσιες
υπηρεσίες απασχόλησης, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την
εξατομικευμένη παρέμβαση για αναζήτηση εργασίας.

Η εφαρμογή των πολιτικών αυτών, όπως και κάθε άλλης κοινωνικής
παρέμβασης, γεννά το ερώτημα κατά πόσο επιτυγχάνουν το σκοπό για τον οποίο
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν. Με άλλα λόγια, παράλληλα με την εφαρμογή των
προγραμμάτων δημιουργείται και η ανάγκη αξιολόγησής τους, έτσι ώστε να
γνωρίζουμε ποιά προγράμματα είναι αποτελεσματικά και ποιά όχι. Η αξιολόγηση των
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ενδιαφέρει τους διαμορφωτές πολιτικής, τους
οργανισμούς που χρηματοδοτούν την υλοποίηση των πολιτικών, τους διαχειριστές
των προγραμμάτων, τους συμμετέχοντες σε αυτά, αλλά και το γενικότερο κοινό που
εν τέλει, μέσω της φορολογίας, παρέχει τα μέσα για τη χρηματοδότηση των
προγραμμάτων.
Έτσι, λοιπόν, η αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης έχει προσλάβει τα
τελευταία χρόνια ιδιαίτερα σημαντική θέση στην πολιτική ατζέντα. Εδώ και πολλά
χρόνια στη Βόρεια Αμερική, και σχετικά πρόσφατα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η
αξιολόγηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (αλλά και άλλων κοινωνικών
πολιτικών), είναι σχεδόν υποχρεωτική. Πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες στις χώρες
αυτές έχουν ενσωματωμένες στο οργανόγραμμά τους μονάδες αξιολόγησης, ενώ είναι
συχνότατη η χρήση των υπηρεσιών εξειδικευμένων αξιολογητών που προέρχονται
κυρίως από την ακαδημαϊκή κοινότητα και από εταιρείες συμβούλων.
Λέγοντας αξιολόγηση πολιτικών απασχόλησης είναι δυνατόν να εννοούνται
πολλά διαφορετικά πράγματα. Καταρχήν, υπάρχουν διάφορα στάδια αξιολόγησης
που αναφέρονται στα διαφορετικά στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός
προγράμματος. Έτσι, υπάρχει η αξιολόγηση της ανάγκης για ένα πρόγραμμα, η
αξιολόγηση του σχεδιασμού και της θεωρίας του προγράμματος, η αξιολόγηση της
εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
και, τέλος, η αξιολόγηση του κόστους και της αποδοτικότητας του προγράμματος.
Όλες μαζί αυτές οι μορφές αξιολογήσεων συνιστούν τη συνολική αξιολόγηση
ενός προγράμματος, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ωστόσο από την πλευρά της
οικονομικής της εργασίας έχει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Οι μεθοδολογίες
που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό είναι πολλές και βεβαίως υπάρχει η σχετική
διαμάχη αναφορικά με το ποιά είναι η προσφορότερη και καταλληλότερη, με άλλα
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λόγια ποιά μεθοδολογία είναι επιστημονικά ισχυρότερη. Απάντηση σε αυτό δεν
υπάρχει, καθώς κάθε μεθοδολογία έχει τα δικά της θετικά και αρνητικά σημεία. Αυτό
που είναι βέβαιο και επισημαίνεται πλέον συχνά στη βιβλιογραφία, είναι ότι κάθε
αξιολόγηση, οποιαδήποτε και αν είναι η ακολουθούμενη μεθοδολογία, προσφέρει
κάτι και διαφωτίζει μία ή περισσότερες πτυχές του προβλήματος της εκτίμησης της
αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος. Υπό την έννοια αυτή, κάθε αξιολόγηση
είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί να τονίζονται οι κατά περίπτωση περιορισμοί της
ανάλυσης. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να επιλέγεται το πλαίσιο ανάλυσης και η
μεθοδολογία επιστημονικής αυστηρότητας που οι εκάστοτε συνθήκες επιτρέπουν.
Δηλαδή, εάν δεν είναι δυνατό να γίνει αξιολόγηση ενός προγράμματος με τη χρήση
πειραματικών τεχνικών (που θεωρούνται οι επιστημονικά εγκυρότερες μέθοδοι), τότε
η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με τη χρήση οιονεί πειραματικών τεχνικών. Εάν ούτε
αυτό είναι δυνατό, τότε μπορεί να γίνει ανάλυση ποιοτικών στοιχείων. Σε κάθε
περίπτωση, κάποια, οποιασδήποτε μορφής, αξιολόγηση είναι προτιμότερη από το να
μην έχουμε καθόλου αξιολόγηση.
Στην Ελλάδα, παρόλο που εφαρμόζονται σε ευρεία κλίμακα διάφορες
πολιτικές απασχόλησης, με κυριότερες τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και την επιδότηση
θέσεων εργασίας, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κάποια προσπάθεια επιστημονικής
αξιολόγησης για κανένα πρόγραμμα. Η παρούσα διατριβή έχει ως κύριο στόχο της
αυτό ακριβώς, μια πρώτη απόπειρα αξιολόγησης, με επιστημονική αυστηρότητα,
πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, διαπραγματεύεται το ζήτημα
της αξιολόγησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με οιονεί
πειραματικές μεθόδους.

1.2. Το πρόβλημα
Στην χώρα μας υλοποιούνται ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης εδώ και 20
περίπου χρόνια. Οι πολιτικές αυτές απορροφούν ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ,
που το 1985 ανέρχονταν στο 0,17%, το 1990 ανήλθε στο 0,36%, το 1995 στο 0,42%,
ενώ το 2000 έφτασε στο 0,45% του ΑΕΠ. Πέρα όμως από τα χρήματα που
απορροφούν (που όπως αναφέρθηκε είναι αρκετά), επενδύεται πάνω στις πολιτικές
αυτές ένα πολύ σημαντικό όραμα και ένας ύψιστος στόχος της οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής: η καταπολέμηση της ανεργίας και η επίτευξη πλήρους
απασχόλησης.
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Στην εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης και ιδιαίτερα στη συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση, εμπλέκεται πλέον, στην όλη διαδικασία, ένας πολύ
μεγάλος αριθμός ατόμων. Υπάρχουν κάπου 280 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
σε όλη τη χώρα, όπου απασχολούνται πάνω από 5.000 άτομα ως διοικητικό
προσωπικό και πάνω από 15.000 άτομα ως εκπαιδευτές, ενώ δεκάδες, ίσως και
εκατοντάδες χιλιάδες άτομα συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει ως καταρτιζόμενοι.
Επομένως, η αξιολόγηση όλης αυτής της προσπάθειας είναι μια ιδιαίτερα
σημαντική διαδικασία. Είναι ίσως σκόπιμο να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η
Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία δεν υπάρχουν στη
διεθνή βιβλιογραφία αξιολογήσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

1.3. Σκοποί της εργασίας
Η παρούσα

εργασία έχει ως κύριο στόχο την αξιολόγηση ενεργητικών

πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει κάποιους
επιμέρους σκοπούς, όπως επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω:
•

Να περιγραφούν οι πολιτικές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στην Ελλάδα.

•

Να τεθεί ένα πλαίσιο ανάλυσης για την αξιολόγηση πολιτικών
απασχόλησης.

•

Να διερευνηθούν, με ποσοτικές μεθόδους, οι σχέσεις που συνδέουν τα
χαρακτηριστικά των ατόμων με την απόφαση για συμμετοχή σε
πρόγραμμα κατάρτισης.

•

Να διερευνηθούν, με ποσοτικές μεθόδους, τα αποτελέσματα της
κατάρτισης, τόσο για το σύνολο των συμμετεχόντων όσο και για διάφορες
υπο-ομάδες, ανάλογα με διάφορα χαρακτηριστικά τους, όπως το φύλο, το
εκπαιδευτικό επίπεδο, η εργασιακή εμπειρία, κλπ.

•

Να καταγραφούν τα όρια της ανάλυσης και να τεθούν ερωτήματα για
περαιτέρω έρευνα.

•

Να δημιουργηθεί μια συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των
πολιτικών απασχόλησης και να υπάρξει ένα έναυσμα για περαιτέρω
αξιολογήσεις, που να καλύπτουν το θέμα από άλλες πλευρές ή με
συνολικότερο τρόπο.
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1.4. Μεθοδολογία
Το θεμελιώδες ερώτημα της αξιολόγησης ειδικότερα για προγράμματα
κατάρτισης είναι: Ποιό είναι το αποτέλεσμα της κατάρτισης για τους καταρτισθέντες;
Λέγοντας αποτέλεσμα εννοούμε μια μεταβολή σε μια μεταβλητή που αναφέρεται
στην κατάσταση των ατόμων από πλευράς απασχόλησης. Η μεταβλητή που
περιγράφει το αποτέλεσμα είναι εν προκειμένω η πιθανότητα ένταξης σε κανονική
απασχόληση, δηλαδή η πιθανότητα εύρεσης εργασίας μετά το πρόγραμμα. Το
πλαίσιο ανάλυσης προκειμένου να προσεγγίσουμε το ερώτημα αυτό είναι το
λεγόμενο πλαίσιο δυνητικών αποτελεσμάτων των Roy-Rubin (potential outcome
framework – Roy, 1951; Rubin, 1974).
Είναι εμφανές ότι στο κεντρικό ερώτημα της αξιολόγησης υπάρχει έμφυτο το
στοιχείο της σύγκρισης: θα πρέπει να συγκρίνουμε την κατάσταση των ατόμων μετά
τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα σε σχέση με την κατάστασή τους εάν δεν είχαν
ακολουθήσει το πρόγραμμα. Αυτό το “τί θα γινόταν εάν” αποκαλείται σε τεχνική
ορολογία αντι-γεγονός (counter-factual) και είναι αδύνατο να προσδιοριστεί με
ακρίβεια, δεδομένου ότι τα ίδια άτομα δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σε δύο
καταστάσεις: ως συμμετέχοντες και ως μη συμμετέχοντες. Επομένως, θα πρέπει να
γίνει μια εκτίμηση του αντι-γεγονότος με τη χρήση κάποιων ατόμων που δεν έχουν
συμμετάσχει στο πρόγραμμα και έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των
συμμετεχόντων. Η ομάδα αυτή καλείται ομάδα ελέγχου (ή ομάδα placebo στην
ιατρική ορολογία).
Το πρόβλημα προκύπτει από το ότι οι μη συμμετέχοντες μπορεί να είναι πολύ
διαφορετικοί ως προς τα χαρακτηριστικά τους (κατά μέσο όρο) από τους
συμμετέχοντες. Αυτό οφείλεται στο ότι τα άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
επιλέχτηκαν σύμφωνα με κάποιο κριτήριο και επομένως προκύπτει το πρόβλημα της
μεροληψίας επιλογής, καθώς αυτοί που συμμετέχουν έχουν διαφορετικό αντι-γεγονός
από τους μη συμμετέχοντες. Μια διαδεδομένη τεχνική για την επίλυση του
προβλήματος της μεροληψίας επιλογής είναι με τη χρήση του υποδείγματος Heckman
(Heckman, 1979), σύμφωνα με το οποίο εκτιμάται, σε μια διαδικασία δύο σταδίων,
αρχικά μια συνάρτηση επιλογής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια μια συνάρτηση
αποτελέσματος. Με το υπόδειγμα αυτό, λοιπόν, εξαλείφεται η μεροληψία επιλογής
και παίρνουμε συνεπείς εκτιμητές των παραμέτρων που αναφέρονται στα
χαρακτηριστικά των ατόμων που επηρεάζουν την υπό εξέταση μεταβλητή.
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Για

τη

διαδικασία

της

εκτίμησης

χρησιμοποιήθηκαν

στοιχεία

που

συλλέχθηκαν είτε από κάποια ΚΕΚ που υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης είτε
από ερωτηματολόγια κατευθείαν σε άτομα που έκαναν αίτηση συμμετοχής σε
πρόγραμμα.

Συνολικά,

χρησιμοποιήθηκαν

1140

παρατηρήσεις,

για

663

συμμετέχοντες και 477 μη συμμετέχοντες. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων
αναφέρονται στο φύλο, στην ηλικία, στο εκπαιδευτικό επίπεδο, στη γνώση ξένης
γλώσσας, στη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, στην εργασιακή εμπειρία,
στη διάρκεια ανεργίας, στη συμμετοχή σε άλλα προγράμματα και στην οικογενειακή
κατάσταση. Πέραν του συνολικού αποτελέσματος, γίνονται εκτιμήσεις για υποομάδες ατόμων, ανάλογα με τα παραπάνω αναφερόμενα χαρακτηριστικά.

1.5. Περιεχόμενα της εργασίας
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται διάφορα γενικά στοιχεία για τα κυριότερα
μεγέθη της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.
Παρουσιάζονται επίσης τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση που θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και υλοποιούνται
οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ευρώπη γενικά και φυσικά στην Ελλάδα.
Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια γενική αναφορά στο ποιές είναι οι ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης και πως λειτουργούν στην αγορά εργασίας. Δίνονται επίσης
στοιχεία για τη δαπάνη για τις πολιτικές αυτές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ΟΟΣΑ, τόσο για το σύνολο των πολιτικών, όσο και για επιμέρους κατηγορίες
πολιτικών.
Στο Κεφάλαιο 4 δίνονται στοιχεία για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
στην Ελλάδα. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους προγραμμάτων και
παρέχεται συνοπτικά το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την υλοποίηση των
προγραμμάτων. Στη συνέχεια, γίνεται λεπτομερής αναφορά στο θεσμό και στα
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς αυτή είναι η
ενεργητική πολιτική απασχόλησης που αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης στην
παρούσα εργασία.
Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται μια αρκετά εκτενής αναφορά στα θεωρητικά
ζητήματα που αφορούν στην αξιολόγηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Αναλύεται η έννοια της αξιολόγησης και παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές τα
πεδία αξιολόγησης. Στη συνέχεια, δίνεται μια λεπτομερέστερη περιγραφή των
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αξιολογήσεων αποτελεσμάτων. Αναφέρονται οι διάφορες κατηγορίες αξιολόγησης,
περιγράφονται οι λειτουργίες τους και παρατίθενται τα υπέρ και τα κατά της κάθε
μιας. Τέλος, δίνεται μια περιγραφή της ανάλυσης συνολικών αποτελεσμάτων.
Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των
αξιολογήσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η αναφορά είναι εκτενής,
ωστόσο δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί το σύνολο της διεθνούς βιβλιογραφίας που
περιλαμβάνει εκατοντάδες εργασίες. Η παράθεση των εργασιών γίνεται κατά χώρα ή
ομάδα χωρών, ενώ παρουσιάζονται και αρκετές ανασκοπήσεις αξιολογήσεων που
έγιναν για λογαριασμό διεθνών οργανισμών.
Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται το οικονομετρικό πλαίσιο ανάλυσης του
προβλήματος της αξιολόγησης αποτελεσμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Παρουσιάζεται επίσης αναλυτικά το πρόβλημα της μεροληψίας επιλογής και το
υπόδειγμα Heckman, που χρησιμοποιείται στη συνέχεια στην εμπειρική έρευνα.
Στο Κεφάλαιο 8 γίνεται η περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων
που χρησιμοποιούνται στην εμπειρική έρευνα. Παρέχονται σε αναλυτικούς πίνακες
και διαγράμματα όλα εκείνα τα στοιχεία του δείγματος που περιγράφουν τα
χαρακτηριστικά του.
Στο κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται εκτενώς τα αποτελέσματα της εκτίμησης του
υποδείγματος, δηλαδή τα αποτελέσματα των προγραμμάτων κατάρτισης στην
Ελλάδα, όπως αυτά εκτιμώνται με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία που παραπάνω
παρουσιάστηκε. Δίνονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για όλο το δείγμα, καθώς
επίσης και αναλυτικά αποτελέσματα για κάθε υπο-ομάδα, ανάλογα με διάφορα
χαρακτηριστικά των ατόμων.
Στο Κεφάλαιο 10 γίνεται μια σύνοψη της εργασίας, παρουσιάζονται τα
συμπεράσματα και, τέλος, αναφέρονται οι περιορισμοί της ανάλυσης και τα πεδία για
περαιτέρω έρευνα.
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Κεφάλαιο 2

Αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα

2.1. Εισαγωγή
Η αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια
από σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις. Η ζήτηση εργασίας είναι ολοένα
εντονότερη για άτομα με εξειδίκευση και αυξημένες δεξιότητες. Η κινητικότητα της
εργασίας αυξάνει, παράλληλα όμως παρατηρούνται φαινόμενα αποκλεισμού για
διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Η προσφορά εργασίας αυξάνει και αυτή, υπάρχουν
ωστόσο μεγάλες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Ο πληθυσμός σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες της δύσης «γερνάει», οι
γυναίκες συμμετέχουν με ολοένα μεγαλύτερα ποσοστά στο εργατικό δυναμικό, οι
κινήσεις οικονομικών μεταναστών αυξάνουν και η απελευθέρωση του παγκόσμιου
εμπορίου έφερε στο προσκήνιο χώρες με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος εργασίας. Όλα
αυτά δημιουργούν πρωτόγνωρες πιέσεις στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα η
ανεργία να αποτελεί εδώ και 15 χρόνια ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για τη
χώρα μας, καθώς επίσης και για την πλειονότητα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ανεργία, η φτώχεια και η οικονομική ανασφάλεια, ο κοινωνικός
αποκλεισμός και η ανισότητα ευκαιριών είναι πλέον προβλήματα με διαρθρωτικές
διαστάσεις, που ταλανίζουν τις δυτικές οικονομίες και εν πολλοίς απειλούν τη συνοχή
των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Σε μια προσπάθεια να δοθούν λύσεις και να απαλυνθούν τα προβλήματα,
υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια στροφή της πολιτικής προς μέτρα περισσότερο
ενεργού χαρακτήρα. Όλες οι χώρες υιοθετούν πολιτικές που προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν τις αιτίες του προβλήματος και να μεταβάλλουν τις συνθήκες που
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επικρατούν στην αγορά εργασίας. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης βρίσκονται
στο προσκήνιο της πολιτικής, αρχικά γιατί θεωρήθηκαν ως η ενδεδειγμένη λύση στα
προβλήματα, στη συνέχεια όμως γιατί αναπτύχθηκε αρκετός σκεπτικισμός ως προς
την αποτελεσματικότητά τους. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης είναι ένα θέμα που προβάλλει ολοένα επιτακτικότερα, καθώς
όλοι όσοι εμπλέκονται στις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής αυτών των
πολιτικών, αλλά και η κοινωνία γενικότερα, απαιτούν τεκμηριωμένη γνώση για το
εάν και κατά πόσο η ογκώδης πραγματικά δημόσια δαπάνη για τα προγράμματα αυτά
έχει νόημα.
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια αναφορά στα κυριότερα μεγέθη και
χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας.
Αναλύονται αρχικά η απασχόληση και η ανεργία και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα
κύρια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, στο πλαίσιο της
οποίας αναπτύσσονται και υλοποιούνται οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην
Ευρώπη.

Στο επόμενο κεφάλαιο δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις

πολιτικές αυτές που τα τελευταία χρόνια ακολουθούνται και παρέχονται στοιχεία για
τα επιμέρους προγράμματα ανά χώρα. Τα θεωρητικά ζητήματα της αξιολόγησης των
πολιτικών

απασχόλησης,

καθώς

επίσης

και

αποτελέσματα

συγκεκριμένων

αξιολογήσεων διαφόρων προγραμμάτων απασχόλησης παρατίθενται σε επόμενα
κεφάλαια.

2.1.1. Ορισμοί των βασικών εννοιών
Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να δοθούν ορισμένοι βασικοί ορισμοί των
εννοιών που έχουν να κάνουν με την απασχόληση. Σημειώνεται ότι πολλές φορές οι
ορισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα ή από περίοδο σε περίοδο, βρίσκεται ωστόσο
σε εξέλιξη υπό την Eurostat μια διαδικασία ενοποίησης των ορισμών των χωρών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε τα στοιχεία να είναι συγκρίσιμα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ορισμοί που παρουσιάζονται εδώ είναι αυτοί που η ΕΣΥΕ 1
χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό των διαφόρων μεγεθών που αφορούν στην
απασχόληση.
1

Οι ορισμοί της ΕΣΥΕ βρίσκονται στις ετήσιες εκδόσεις της Στατιστικής Επετηρίδας της Ελλάδας.
Ιδιαίτερα χρήσιμες αναφορές σε στατιστικούς ορισμούς βρίσκονται στην έκδοση OECD Glossary of
Statistical Terms, ΟΟΣΑ, Παρίσι 2004 και της Eurostat στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Υπηρεσίας http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon.
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Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας
Η έννοια του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας συνδέεται με την έννοια της προσφοράς
εργασίας. Ο καθορισμός της εργάσιμης ηλικίας βασίζεται στον καθορισμό ενός
κατώτατου ορίου ένταξης στην αγορά εργασίας με βάση τα εκπαιδευτικά, νομοθετικά
και αναπτυξιακά πρότυπα μιας κοινωνίας. Ορισμένες φορές καθορίζεται και ανώτατο
όριο ηλικίας συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Η Eurostat υιοθετεί το διάστημα 1564 ετών για τον καθορισμό εργάσιμης ηλικίας στις αναλύσεις της. Η ΕΣΥΕ μέχρι το
1998 χρησιμοποιούσε την ηλικία των 14 ετών ως το κατώτατο όριο συμμετοχής στην
αγορά εργασίας στην Ελλάδα και δεν καθόριζε ανώτατο όριο. Από το 1998
υιοθετήθηκαν οι ορισμοί της Eurostat.
Απασχολούμενοι
Στην κατηγορία των απασχολούμενων περιλαμβάνονται τα άτομα τα οποία
εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή οι μισθωτοί και όσοι εργάζονται
με σχέση μη εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι.
Άνεργοι
Στην κατηγορία των ανέργων ανήκουν τα άτομα τα οποία δεν έχουν κάποια
απασχόληση, αναζητούν εργασία κάνοντας συγκεκριμένες ενέργειες και μπορούν να
αναλάβουν αμέσως την εργασία που τυχόν θα εύρισκαν. Επομένως, δεν θεωρούνται
άνεργοι όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν εργάζονται και παράλληλα δεν επιθυμούν να
εργαστούν. Η έννοια του ανέργου υπήρξε σε αρκετές περιπτώσεις μια επίμαχη
έννοια. Η ΕΣΥΕ υιοθετεί στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (βλ. παρακάτω) έναν
ορισμό που καθορίστηκε με βάση τον αρχικό ορισμό του ILO (Διεθνές Γραφείο
Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών) και εξειδικεύτηκε έτσι ώστε να μην αφήνει
περιθώρια υποκειμενικής ερμηνείας. Συγκεκριμένα το άτομο χαρακτηρίζεται ως
άνεργος εφ’ όσον:
•

Δεν εργάστηκε καθόλου την εβδομάδα αναφοράς των στοιχείων της έρευνας.

•

Αναζητεί εργασία.

•

Αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες που έκανε για το σκοπό αυτό κατά τις
4 εβδομάδες που προηγούνται από αυτήν της αναφοράς των στοιχείων.

•

Είναι έτοιμος να εργασθεί την επόμενη εβδομάδα.
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Εργατικό Δυναμικό
Το σύνολο των απασχολουμένων και των ανέργων αποτελούν το εργατικό δυναμικό
ή τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό.
Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα άτομα 15 ετών και άνω τα οποία δεν εργάζονται και
δεν αναζητούν εργασία. Τα άτομα αυτά ονομάζονται επίσης άεργα.
Δείκτης δραστηριότητας
Είναι το ποσοστό των ατόμων που απαρτίζουν το εργατικό δυναμικό ως προς τον
συνολικό πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας. Λέγεται επίσης ποσοστό συμμετοχής.
Ποσοστό απασχόλησης
Ορίζεται ως το ποσοστό των απασχολουμένων ατόμων στον πληθυσμό εργάσιμης
ηλικίας.
Ποσοστό ανεργίας
Ορίζεται ως ο αριθμός των ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού.
Πλήρης απασχόληση / μερική απασχόληση
Η έννοια της πλήρους απασχόλησης αφορά στους εργαζόμενους με εξαρτημένη
σχέση, δηλαδή τους μισθωτούς και όχι τους αυτοαπασχολούμενους. Η απασχόληση
θεωρείται πλήρης όταν ο εργαζόμενος απασχολείται κάθε βδομάδα όσες ώρες
προβλέπει το ωράριο που ισχύει στην εργασία αυτή, ενώ μερική θεωρείται η
απασχόληση όταν ο εργαζόμενος απασχολείται λιγότερες ώρες κάθε εβδομάδα από
τις ώρες που προβλέπει το ωράριο στην εργασία του.
Εγγεγραμμένη ανεργία
Ονομάζεται η ανεργία που καταγράφουν οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Πρέπει να
σημειωθεί ότι στην παρούσα στιγμή ο ΟΑΕΔ καταγράφει ως ανέργους μόνο τα άτομα
τα οποία προσέρχονται στα γραφεία του και τα οποία ζητούν εξαρτημένη σχέση
εργασίας, δηλαδή μισθωτή απασχόληση. Τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας
συλλέγονται σε μηνιαία βάση.
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Μακροχρόνια ανεργία
Η ανεργία θεωρείται μακροχρόνια όταν η διάρκειά της ξεπερνά το διάστημα των 12
μηνών.
Νεοεισερχόμενος άνεργος - Παλαιός άνεργος
Νεοεισερχόμενος ονομάζεται ο άνεργος ο οποίος εισέρχεται για πρώτη φορά στην
αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως της ηλικίας του. Παλαιός ονομάζεται ο άνεργος ο
οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν. Οι νεοεισερχόμενοι και οι παλαιοί άνεργοι
αποτελούν το σύνολο των ανέργων.
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ)
Η ΕΕΔ αποτελεί μια από τις βασικότερες πηγές πληροφόρησης για την αγορά
εργασίας. Είναι δειγματοληπτική έρευνα (γενικό κλάσμα δειγματοληψίας 1,5%) και
από το 1971 μέχρι το 1998 διενεργούνταν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος (ΕΣΥΕ) κατ' έτος. Από το 1998 διενεργείται κάθε τρίμηνο, ωστόσο στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διενεργείται αντίστοιχη έρευνα κάθε μήνα. Το πεδίο
της Έρευνας, δηλαδή τα υπό έρευνα χαρακτηριστικά, όπως και οι ορισμοί και τα
εννοιολογικά τους στοιχεία, καθορίζονται από σχετικό κανονισμό της Ε.Ε. (577/98).
Ειδικότερα με την έρευνα επιδιώκεται :
•

η μελέτη της κατάστασης απασχόλησης του πληθυσμού των μελών του
νοικοκυριού ηλικίας 14 ή 15 ετών και άνω σε συνδυασμό με το φύλο, την
ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, στο σύνολο της χώρας και κατά περιφέρειες.

•

η μελέτη της διάρθρωσης του εργατικού δυναμικού (απασχολούμενοι,
άνεργοι) κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ομάδες ατομικών
επαγγελμάτων, θέση στο επάγγελμα, ώρες εργασίας, κλπ.

•

η μελέτη της χρονικής διάρκειας της ανεργίας, σε συνδυασμό με το φύλο, την
ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την περιοχή και ορισμένα χαρακτηριστικά
της τελευταίας τους εργασίας όπως κλάδος οικονομικής δραστηριότητας και
ομάδες ατομικών επαγγελμάτων.

•

η μελέτη της κατάστασης απασχόλησης των μελών του νοικοκυριού ένα
χρόνο πριν, η μελέτη της ύπαρξης ή μη δεύτερης εργασίας για τους
απασχολούμενους, κλπ.
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Το μέγεθος του τριμηνιαίου δείγματος ανέρχεται σε 30.000 περίπου νοικοκυριά και
εναλλάσσεται (αντικαθίσταται) κατά το 1/6 του στο εκάστοτε επόμενο τρίμηνο. Έτσι,
σε δύο οποιαδήποτε διαδοχικά τρίμηνα τα αντίστοιχα δείγματα ταυτίζονται κατά τα
5/6 τους, γεγονός που συμβάλλει στη συγκρισιμότητα των διαδοχικών εκτιμήσεων
των χαρακτηριστικών και στην ανίχνευση των τυχόν εποχικών διακυμάνσεων.
Διαρθρωτική ανεργία
Είναι το τμήμα της ανεργίας που οφείλεται σε εκπαιδευτικές και γεωγραφικές
αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας. Παρατηρείται είτε όταν οι απαιτούμενες
εξειδικεύσεις από την πλευρά της ζήτησης δεν αντιστοιχούν στις διαθέσιμες
εξειδικεύσεις από την πλευρά της προσφοράς, είτε από τη γεωγραφική αναντιστοιχία
ανάμεσα στον τόπο ζήτησης και στον τόπο προσφοράς εργασίας. Η διαρθρωτική
ανεργία είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων μεταβολών στην επαγγελματική και
γεωγραφική διάρθρωση της αγοράς εργασίας. Είναι το κομμάτι εκείνο της ανεργίας
το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο την χάραξη πολιτικής, δεδομένου ότι είναι και το
πλέον δύσκολα αντιμετωπίσιμο.
Ανεργία τριβής
Η ανεργία τριβής παρατηρείται όταν ένας αριθμός ατόμων απολύεται ή αφήνει
οικειοθελώς την εργασία του προς αναζήτηση καλύτερης εργασίας και όταν άτομα
εισέρχονται στην αγορά εργασίας, είτε για πρώτη φορά, είτε μετά από περίοδο
απουσίας

(στρατιωτική

θητεία,

μητρότητα).

Η

ανεργία

τριβής

θεωρείται

αναπόφευκτη λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη σύζευξη προσφοράς και
ζήτησης εργασίας. Η ανεργία τριβής έχει βραχυχρόνιο χαρακτήρα και θεωρείται
φυσιολογική ως ένα βαθμό.

2.2. Η απασχόληση και η ανεργία στην Ευρώπη
2.2.1. Γενικά
Από την 1η Μαΐου 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση απαρτίζεται από 25 κράτη μέλη
(ΕΕ-25) με έναν συνολικό πληθυσμό 455 εκατομμύρια κατοίκων (Πίνακας 2.1). Η
Ένωση έχει πλέον συνολικά μεγαλύτερο ΑΕΠ από τις ΗΠΑ, ωστόσο το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ είναι σημαντικά χαμηλότερο από τις ΗΠΑ, αλλά και σε σχέση με την
ΕΕ-15, καθώς πολλές από τις νέες χώρες βρίσκονται ακόμα σε αρκετά χαμηλό
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επίπεδο ανάπτυξης συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή
Ένωση υστερεί σημαντικά από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στους συνολικούς δείκτες
απασχόλησης: οι ΗΠΑ έχουν το 2003 ποσοστό συμμετοχής στην απασχόληση 71,2%,
η Ιαπωνία 68,4% και η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο 63%. Επίσης, έχει τον ίδιο χρόνο
αρκετά υψηλότερη ανεργία, 9,1% σε σχέση με 6% και 5,3% στις ΗΠΑ και στην
Ιαπωνία αντίστοιχα.

Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει ακόμα πολύ δρόμο να

διανύσει προκειμένου να επιτύχει τουλάχιστον τους στόχους που η ίδια έθεσε με τη
διαδικασία της Λισσαβόνας 2 . Πράγματι, ενώ η Στρατηγική της Λισσαβόνας
προβλέπει ποσοστό απασχόλησης 70% για το 2010, επισημαίνεται 3 ο κίνδυνος αυτό
να μην επιτευχθεί, καθώς ήδη χάθηκε ο ενδιάμεσος στόχος για ποσοστό απασχόλησης
στο 67% το 2005.
Μετά την κρίση του 1993, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σχετικά καλές επιδόσεις
στα γενικότερα μακροοικονομικά της μεγέθη, μέχρι το 2001, χρονιά κατά την οποία η
καλή πορεία ανακόπηκε. Στον Πίνακα 2.2 παρατίθενται στοιχεία για το ρυθμό
μεταβολής κάποιων βασικών μακροοικονομικών μεγεθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία για το χρονικό διάστημα 1991-2004. Όπως δείχνουν τα
στοιχεία, ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε
μια ανοδική πορεία φτάνοντας το 3,5% το 2000 και πέφτει απότομα στο 1,6% το
2001. Το 2002 η αβεβαιότητα σχετικά με το χρόνο και την δυναμική της ανάκαμψης
στις ΗΠΑ περιόρισε την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή ένωση στο 1,1%,
ενώ το 2003 η ετήσια αύξηση ήταν μόλις 0,8%.
Η αδυναμία της οικονομίας να ανακάμψει συνεχίστηκε και στις αρχές του
2003, στη συνέχεια ωστόσο υπήρξε μια σχετικά δυναμικότερη άνοδος του ΑΕΠ, με
ρυθμό μεταβολής που έφτασε στο 2,0% για το 2004 με προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης.
Στο Διάγραμμα 2.1 εμφανίζεται η διαχρονική πορεία του ετήσιου ρυθμού
μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ για το

2

Στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισήμανε την ανάγκη να
επιταχύνει η Ευρώπη τους ρυθμούς ανάπτυξής της και να περάσει ταχύτερα στην Κοινωνία της Γνώσης
προκειμένου να μη μείνει πίσω στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τέθηκε ένας μεγάλος στόχος για την επόμενη
δεκαετία: να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2010 η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο η
οποία να βασίζεται στη γνώση. Εκπονήθηκε, λοιπόν, μια στρατηγική, η οποία ονομάστηκε Στρατηγική της
Λισσαβόνας, σύμφωνα με την οποία η ισχυρότερη οικονομία θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης σε
συνδυασμό με περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα
εξαλείφουν τον κοινωνικό αποκλεισμό (Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000: Presidency
Conclusions).
3

Employment in Europe 2004, p. 22.
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χρονικό διάστημα 1991-2004. Είναι φανερό ότι για όλα τα χρόνια, εκτός από το 1991
και το 2001, οι ΗΠΑ είχαν σημαντικά μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Σε ότι
αφορά στο ρυθμό μεταβολής των τιμών, αυτός εμφανίζεται στο Διάγραμμα 2.2, για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Όπως είναι εμφανές, σχεδόν για
όλο το χρονικό διάστημα 1991-2004 ο ρυθμός μεταβολής των τιμών ήταν χαμηλός, η
Ιαπωνία μάλιστα από τα μέσα του 1998 εμφανίζει αρνητικό ρυθμό αύξησης τιμών,
βρίσκεται δηλαδή σε περίοδο αποπληθωρισμού.

Πίνακας 2.1. Διεθνής σύγκριση κυρίων δεικτών, 2003*
ΕΕ-15

ΕΕ-25

ΗΠΑ

Ιαπωνία

Πληθυσμός

381

455

284

128

(εκατ.)

(378,5)

(453)

(281)

(127)

ΑΕΠ

9.302

10.180

9.980

3.227

(σε 1000 εκατ. $)

(9.161)

(9.991)

(9.654)

(3.174)

0,7

0,8

3,1

2,5

(1,0)

(1,1)

(2,5)

(0,2)

64,4

63,0

71,2

68,4

(64,3)

(62,9)

(71,9)

(68,2)

Αύξηση της απασχόλησης

0,2

0,2

0,9

-0,2

(ετήσιο % μεταβολής)

(0,4)

(0,2)

(-0,6)

(-1,2)

8,1

9,1

6,0

5,3

(7,7)

(8,9)

(5,8)

(5,4)

Αύξηση του ΑΕΠ σε
σταθερές τιμές
(ετήσιο % μεταβολής)
Δείκτης απασχόλησης
(ως % του πληθυσμού
εργάσιμης ηλικίας)

Δείκτης ανεργίας
(ως % του εργατικού
δυναμικού)
Πηγή: Eurostat

* Σε παρένθεση οι αντίστοιχοι δείκτες για το 2002
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Πηγή: EUROSTAT

Πίνακας 2.2. Μακροοικονομικοί δείκτες σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και Ιαπωνία, 1991-2004 (ετήσιος ρυθμός μεταβολής)

Ευρωπαϊκή Ένωση

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Πραγματικό ΑΕΠ

1,8

1,1

-0,3

2,8

2,4

1,6

2,5

2,9

2,8

3,5

1,6

1,1

0,8

2,0

Απασχολούμενος πληθυσμός

0,4

-1,3

-1,5

-0,1

0,8

0,5

1,0

1,8

1,7

1,9

1,2

0,5

0,0

0,6

Παραγωγικότητα της εργασίας

1,7

2,6

1,5

2,9

1,6

1,2

1,6

1,1

1,2

1,5

0,4

0,7

1,2

1,7

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

-

4,0

3,4

2,8

2,8

2,4

1,7

1,3

1,2

1,9

2,3

2,1

2,1

1,7

Πραγματικό κόστος εργασίας

0,3

0,3

-0,8

-2,3

-1,1

-0,6

-0,9

-1,0

0,1

0,2

0,6

-0,2

-0,2

-0,3

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Πραγματικό ΑΕΠ

-0,5

3,1

2,7

4,1

2,7

3,6

4,5

4,3

4,1

3,8

0,3

2,5

3,1

2,5

Απασχολούμενος πληθυσμός

-1,0

0,1

2,0

2,3

2,2

1,7

2,3

2,2

1,9

1,9

-0,3

-0,6

0,4

0,5

Παραγωγικότητα της εργασίας

0,6

3,2

0,6

1,5

0,2

1,7

2,0

2,0

2,2

1,8

0,6

3,1

2,1

2,0

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

4,2

3,0

3,0

2,6

2,8

2,9

2,3

1,6

2,2

3,4

2,8

1,6

2,0

1,7

Πραγματικό κόστος εργασίας

0,3

-0,4

-0,2

-1,1

-0,6

-1,1

-0,9

1,2

0,4

1,4

0,0

-1,6

0,7

-0,3

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Πραγματικό ΑΕΠ

3,3

1,0

0,3

1,0

1,9

3,4

1,8

-1,1

0,1

2,8

0,4

0,2

2,5

1,3

Απασχολούμενος πληθυσμός

2,0

1,1

0,4

0,1

0,1

0,4

1,0

-0,7

-0,8

-0,1

-0,5

-1,2

-0,5

-0,2

Παραγωγικότητα της εργασίας

1,2

-0,1

-0,1

0,9

1,8

3,0

0,8

-0,5

1,0

2,9

0,9

1,5

2,1

1,6

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

3,3

1,7

1,3

0,7

-0,1

0,2

1,7

0,6

-0,3

-0,7

-0,6

-0,9

-0,6

-0,7

Πραγματικό κόστος εργασίας

0,6

-0,2

0,3

0,3

0,4

-1,5

0,3

0,4

-0,5

-0,8

0,4

-1,5

-1,9

-1,0

ΗΠΑ

Ιαπωνία

16

Διάγραμμα 2.1. Ρυθμός μεταβολής πραγματικού ΑΕΠ σε %, 1991-2004
Ευρωπαϊκή Ένωση

ΗΠΑ

Ιαπωνία

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

-2,0

1991

-1,0

Διάγραμμα 2.2. Ρυθμός μεταβολής δείκτη τιμών καταναλωτή, 1991-2004
Ευρωπαϊκή Ένωση

ΗΠΑ

Ιαπωνία

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

-1,0

Στα Διαγράμματα 2.3, 2.4 και 2.5 απεικονίζονται οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής
του ΑΕΠ και της απασχόλησης για την ΕΕ-15, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία αντίστοιχα.
Είναι φανερό ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα βασικά αυτά μεγέθη
ανάμεσα σε αυτές τις περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές του κόσμου.
Στην ΕΕ-15 η κρίση του 1993 οδήγησε σε μείωση του ποσοστού
απασχόλησης κατά την περίοδο 1992 – 1994, ενώ οι χαμηλοί ρυθμοί αύξησης του
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ΑΕΠ τα έτη 2001 – 2003 έχουν αντίστοιχα χαμηλούς ρυθμούς αύξησης της
απασχόλησης. Στην Ιαπωνία η μεταβολή της απασχόλησης είναι αρνητική από το
1998 και μετά, παρόλο που κάποια έτη, όπως π.χ. το 2000 και το 2003, υπάρχουν
έντονα αυξητικές μεταβολές του ΑΕΠ. Στις ΗΠΑ, αντίθετα, η αύξηση της
απασχόλησης είναι έντονη, κυρίως μέχρι το 2000 οπότε και έχουμε μια
σταθεροποίηση των ρυθμών μεταβολής. Πρέπει βέβαια να τονιστεί και πάλι ότι οι
ΗΠΑ, αλλά και η Ιαπωνία, έχουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην
απασχόληση και σημαντικά χαμηλότερη ανεργία σε σχέση με την

Ευρωπαϊκή

Ένωση, είτε θεωρήσουμε την ΕΕ-15 είτε την ΕΕ-25. Επομένως, για να καλύψει η
Ευρώπη αυτό το κενό θα έπρεπε οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής του ποσοστού
συμμετοχής και αντίστοιχα του ποσοστού απασχόλησης να είναι πολύ υψηλότεροι
από αυτούς που πράγματι επιτυγχάνονται.

Διάγραμμα 2.3. Απασχολούμενος πληθυσμός και ΑΕΠ,
ετήσιος ρυθμός μεταβολής, ΕΕ-15, 1991 – 2004.

3
2
1

-2

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

-1

1992

0
1991

ετήσιος ρυθμός μεταβολής

4

έτος

Πραγματικό ΑΕΠ

Απασχολούμενος πληθυσμός
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Διάγραμμα 2.4. Απασχολούμενος πληθυσμός και ΑΕΠ,
ετήσιος ρυθμός μεταβολής, ΗΠΑ, 1991 – 2004.

4
3
2
1

2003

2004

2003

2004

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

-1

1992

0
1991

ετήσιος ρυθμός μεταβολής

5

-2
έτος
Πραγματικό ΑΕΠ

Απασχολούμενος πληθυσμός

Διάγραμμα 2.5. Απασχολούμενος πληθυσμός και ΑΕΠ,
ετήσιος ρυθμός μεταβολής, Ιαπωνία, 1991 – 2004.

3
2
1

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

-1

1992

0
1991

ετήσιος ρυθμός μεταβολής

4

έτος

-2

Πραγματικό ΑΕΠ

Απασχολούμενος πληθυσμός
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2.2.2. Κυριότεροι δείκτες απασχόλησης
Στον παρακάτω Πίνακα 2.3 εμφανίζονται οι κυριότεροι δείκτες της
απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 1992-2003. Σημειώνεται ότι
πρόκειται για τις 15 παλαιές χώρες της Ένωσης (ΕΕ-15), δεδομένου ότι για τις
περισσότερες από τις νέες χώρες δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία από τα πρώτα χρόνια
της περιόδου. Τα στοιχεία παρατίθενται για το σύνολο του εργατικού δυναμικού,
καθώς επίσης και κατά φύλο. Υπάρχουν, όπως είναι φυσικό, πολύ μεγάλες διαφορές
από χώρα σε χώρα, κάτι που θα επισημανθεί και παρακάτω, όταν θα αντιπαρατεθούν
τα στοιχεία που αναφέρονται στην Ελλάδα. Εν προκειμένω όμως, είναι χρήσιμο να
δούμε κάποια πράγματα γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ενιαίο οικονομικό
χώρο.
Στις Σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά
απασχόλησης και συμμετοχής, σε αντίθεση με τις νότιες χώρες της Ε.Ε. Το μέσο
ποσοστό συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2003 είναι 70%, ενώ στην
Ελλάδα ανέρχεται σε 63,9%, ποσοστό δηλαδή πολύ χαμηλότερο από το μέσο. Το
αντίστοιχο ποσοστό στη Δανία είναι 80%, στη Σουηδία 77,3% και στη Φιλανδία
74,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κύπρο το ποσοστό συμμετοχής είναι 72,4%.
Η μόνη νότια χώρα 4 με σχετικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής είναι η
Πορτογαλία με 72,1%. Τα χαμηλά αυτά ποσοστά συμμετοχής στις νότιες χώρες
οφείλονται κυρίως στη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών. Στην Ελλάδα το ποσοστό
συμμετοχής των ανδρών ανέρχεται στο 91,9% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ των
γυναικών ανέρχεται στο 83,1% της μέσης συμμετοχής των γυναικών.
Σημαντικός παράγοντας επηρεασμού του ποσοστού συμμετοχής είναι και η
ηλικία. Στην ηλικιακή ομάδα των νέων 15-24 ετών το ποσοστό είναι χαμηλό, κυρίως
λόγω συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο στρατό. Σε άτομα μεγάλης
ηλικίας έχουμε επίσης μείωση του ποσοστού συμμετοχής. Το μέσο ποσοστό
συμμετοχής στην ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται από 83,2% για την ηλικιακή ομάδα
25-54 ετών σε 44,6% για την ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών. Στην Ελλάδα τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 79,2% και 43,6%. Τα προγράμματα πρόωρης
συνταξιοδότησης συντελούν στα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής για την εν λόγω
ηλικιακή ομάδα.

4

Υπενθυμίζεται ότι αναφερόμαστε στην ΕΕ-15.
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Πίνακας 2.3. Κυριότεροι Δείκτες Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύνολο, ΕΕ-15)
Έτος

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Συνολικός πληθυσμός (000)

363.426 364.799 365.967 366.986 367.765 368.948 370.079 371.655 373.483 375.106 377.761

Πληθυσμός ηλικίας 15-64

244.013 244.726 245.315 246.042 246.535 247.377 248.050 248.932 249.888 250.623 252.082

Συνολική απασχόληση (000)

155.523 155.419 156.480 157.475 159.019 161.766 164.541 167.724 169.781 170.415 170.962

Απασχολούμενος πληθυσμός ηλικίας 15-64

146.560 146.337 147.357 148.294 149.620 151.961 154.926 157.903 160.074 161.038 162.036

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-64)

60,1

59,8

60,1

60,3

60,7

61,4

62,5

63,4

64,1

64,2

64,3

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-24)

39,4

38,0

37,5

36,9

37,2

38,2

39,4

40,4

40,8

40,6

39,7

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 25-54)

73,0

72,9

73,3

73,5

73,9

74,5

75,6

76,5

77,0

77,2

77,2

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 55-64)

35,8

35,7

36,0

36,3

36,4

36,6

37,1

37,8

38,8

40,1

41,7

Αυτοαπασχολούμενοι (% συνολικής απασχόλησης)

16,1

16,1

16,0

16,0

15,8

15,6

15,1

14,9

14,7

14,6

14,8

Μερική απασχόληση (% συνολικής απασχόλησης)

14,8

15,4

15,8

16,2

16,7

17,1

17,5

17,7

17,8

18,1

18,6

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (% συν. απασχόλησης)

11,0

11,5

12,0

12,3

12,7

13,1

13,4

13,6

13,3

13,0

12,8

Απασχόληση στις Υπηρεσίες (% συν. απασχόλησης)

66,4

67,1

67,5

68,1

68,4

68,7

69,4

69,9

70,4

71,0

71,4

Απασχόληση στη Βιομηχανία (% συν. απασχόλησης)

28,2

27,7

27,6

27,1

26,9

26,7

26,2

25,8

25,5

25,0

24,6

Απασχόληση στη Γεωργία (% συν. απασχόλησης)

5,4

5,2

5,0

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

4,1

4,0

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 15-64)

67,1

67,2

67,2

67,4

67,7

68,1

68,6

69,0

69,2

69,7

70,0

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 15-24)

49,6

48,5

47,4

46,8

46,7

47,2

47,7

47,8

47,7

47,7

47,2

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 25-54)

80,1

80,4

80,6

80,9

81,1

81,4

81,9

82,2

82,4

82,8

83,2

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 55-64)

38,7

38,9

39,1

39,7

40,0

40,0

40,3

40,7

41,5

42,8

44,6

16.709

17.410

16.860

17.149

16.933

16.030

14.950

13.557

12.893

13.560

14.207

Δείκτης ανεργίας (% εργατικού δυναμικού 15+)

10,1

10,5

10,1

10,2

10,0

9,4

8,7

7,8

7,4

7,7

8,1

Δείκτης ανεργίας νέων (% εργ. δυναμικού 15-24)

20,2

20,9

20,4

20,8

20,0

18,5

16,9

15,4

14,6

15,1

15,8

Δείκτης μακροχρόνιας ανεργίας (% εργ. δυναμικού)

4,4

5,0

4,9

4,9

4,9

4,4

4,0

3,5

3,1

3,0

3,3

Δείκτης νέων ανέργων (% πληθ. ηλικίας 15-24)

9,9

10,0

9,5

9,6

9,3

8,7

8,1

7,4

7,0

7,2

7,3

Συνολική ανεργία (000)
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Πίνακας 2.3. (συνέχεια) Κυριότεροι Δείκτες Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άνδρες)
Έτος

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Συνολικός πληθυσμός (000)

176.768 177.565 178.232 178.788 179.230 179.942 180.605 181.507 182.542 183.501 184.898

Πληθυσμός ηλικίας 15-64

121.581 122.027 122.361 122.753 123.095 123.640 124.025 124.528 125.098 125.544 126.397

Συνολική απασχόληση (000)

91.780

91.487

91.890

92.048

92.722

94.030

95.055

96.485

97.181

97.000

97.006

Απασχολούμενος πληθυσμός ηλικίας 15-64

86.292

85.895

86.285

86.427

86.971

88.090

89.287

90.626

91.421

91.455

91.700

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-64)

71,0

70,4

70,5

70,4

70,7

71,2

72,0

72,8

73,1

72,8

72,5

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-24)

42,7

41,3

41,0

40,4

40,8

41,8

42,9

43,9

44,2

43,7

42,5

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 25-54)

85,8

85,2

85,4

85,2

85,3

85,8

86,4

87,2

87,2

86,8

86,5

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 55-64)

48,0

47,5

47,2

47,3

47,2

47,3

47,5

48,0

48,9

50,1

51,6

Αυτοαπασχολούμενοι (% συνολικής απασχόλησης)

18,5

18,7

18,7

18,8

18,6

18,4

18,0

17,8

17,6

17,6

17,8

Μερική απασχόληση (% συνολικής απασχόλησης)

4,5

4,9

5,2

5,4

5,7

5,9

6,1

6,1

6,2

6,5

6,7

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (% συν. απασχόλησης)

10,0

10,7

11,3

11,6

12,0

12,4

12,7

12,7

12,3

12,0

11,9

Απασχόληση στις Υπηρεσίες (% συν. απασχόλησης)

56,6

57,3

57,6

58,1

58,3

58,6

59,2

59,7

60,0

60,5

60,5

Απασχόληση στη Βιομηχανία (% συν. απασχόλησης)

37,4

36,9

36,8

36,4

36,2

36,1

35,7

35,3

35,1

34,7

34,7

Απασχόληση στη Γεωργία (% συν. απασχόλησης)

6,1

5,9

5,6

5,5

5,5

5,3

5,2

5,0

4,9

4,8

4,8

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 15-64)

78,5

78,1

77,8

77,8

77,8

78,0

78,1

78,2

78,3

78,4

78,5

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 15-24)

53,4

52,1

50,9

50,5

50,4

50,8

51,2

51,3

51,3

51,3

50,6

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 25-54)

93,1

92,9

92,7

92,6

92,5

92,4

92,5

92,5

92,4

92,4

92,4

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 55-64)

52,2

51,8

51,4

51,7

51,7

51,6

51,5

51,5

52,2

53,4

55,1

Συνολική ανεργία (000)

8.810

9.123

8.623

8.825

8.587

7.985

7.397

6.638

6.402

6.899

7.277

Δείκτης ανεργίας (% εργατικού δυναμικού 15+)

9,1

9,4

9,0

9,1

8,9

8,2

7,5

6,7

6,5

6,9

7,4

Δείκτης ανεργίας νέων (% εργ. δυναμικού 15-24)

19,8

20,3

19,1

19,6

18,6

17,2

15,8

14,2

13,8

14,8

15,7

Δείκτης μακροχρόνιας ανεργίας (% εργ. δυναμικού)

3,7

4,3

4,2

4,2

4,2

3,7

3,3

2,9

2,7

2,6

2,9

Δείκτης νέων ανέργων (% πληθ. ηλικίας 15-24)

10,4

10,4

9,6

9,8

9,3

8,8

8,0

7,3

7,1

7,6

7,7
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Πίνακας 2.3. (συνέχεια) Κυριότεροι Δείκτες Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γυναίκες)
Έτος

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999
189473

2000

2001

2002

2003

Συνολικός πληθυσμός (000)

186.652 187.228 187.730 188.194 188.533 189.004

190.147 190.941 191.606 192.864

Πληθυσμός ηλικίας 15-64

122.437 122.704 122.958 123.292 123.442 123.737 124.025 124.403 124.789 125.079 125.685

Συνολική απασχόληση (000)

63.716

63.911

64.570

65.410

66.287

67.732

69.486

71.239

72.600

73.415

73.957

Απασχολούμενος πληθυσμός ηλικίας 15-64

60.269

60.445

61.073

61.868

62.651

63.873

65.640

67.278

68.653

69.585

70.339

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-64)

49,2

49,3

49,7

50,2

50,8

51,6

52,9

54,1

55,0

55,6

56,0

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-24)

36,1

34,8

34,0

33,3

33,6

34,6

35,9

36,8

37,3

37,4

36,7

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 25-54)

60,2

60,4

61,1

61,8

62,4

63,2

64,6

65,8

66,8

67,4

67,8

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 55-64)

24,2

24,7

25,3

25,8

26,1

26,3

27,1

28,0

29,1

30,5

32,2

Αυτοαπασχολούμενοι (% συνολικής απασχόλησης)

12,6

12,5

12,3

12,0

11,9

11,7

11,3

11,0

10,9

10,7

10,9

Μερική απασχόληση (% συνολικής απασχόλησης)

29,6

30,5

31,0

31,4

32,2

32,7

33,1

33,3

33,4

33,5

34,1

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (% συν. απασχόλησης)

12,2

12,6

13,0

13,1

13,6

14,0

14,4

14,6

14,5

14,2

13,9

Απασχόληση στις Υπηρεσίες (% συν. απασχόλησης)

79,9

80,5

81,0

81,6

82,0

82,2

82,8

83,2

83,6

84,2

84,4

Απασχόληση στη Βιομηχανία (% συν. απασχόλησης)

15,6

15,2

14,9

14,5

14,2

14,1

13,7

13,4

13,1

12,7

12,5

Απασχόληση στη Γεωργία (% συν. απασχόλησης)

4,5

4,3

4,1

3,9

3,8

3,7

3,5

3,3

3,3

3,1

3,1

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 15-64)

55,8

56,2

56,6

57,1

57,6

58,3

59,1

59,7

60,2

60,9

61,5

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 15-24)

45,9

44,8

43,9

43,0

43,0

43,5

44,1

44,2

44,0

44,1

43,6

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 25-54)

67,1

67,8

68,3

69,1

69,6

70,4

71,3

71,8

72,4

73,2

73,9

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 55-64)

26,0

26,7

27,4

28,3

28,8

2.8,9

29,5

30,2

31,1

32,5

34,4

Συνολική ανεργία (000)

7.899

8.287

8.237

8.324

8.346

8045

7.552

6.919

6.491

6.661

6.930

Δείκτης ανεργίας (% εργατικού δυναμικού 15+)

11,4

11,9

11,7

11,7

11,6

11,1

10,2

9,2

8,6

8,7

9,0

Δείκτης ανεργίας νέων (% εργ. δυναμικού 15-24)

20,8

21,6

21,9

22,1

21,6

20,0

18,3

16,8

15,6

15,5

15,9

Δείκτης μακροχρόνιας ανεργίας (% εργ. δυναμικού)

5,4

6,0

5,9

5,9

5,8

5,4

4,7

4,2

3,8

3,6

3,7

Δείκτης νέων ανέργων (% πληθ. ηλικίας 15-24)

9,4

9,6

9,5

9,5

9,2

8,7

8,1

7,5

6,9

6,8

6,9
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Ο δείκτης απασχόλησης για το 2003 βρίσκεται στο 64,3%, ποσοστό αρκετά
χαμηλότερο από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία (βλ. Πίνακα 2.1). Είναι σημαντικό να
τονιστεί ότι αν ληφθούν υπόψη και οι 10 νέες χώρες τότε οι περισσότεροι δείκτες
απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χειροτερεύουν αισθητά, δεδομένου ότι οι νέες
χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα στις αγορές εργασίας.
Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το ποσοστό συμμετοχής και το
ποσοστό απασχόλησης είναι το μορφωτικό επίπεδο. Όσο υψηλότερο είναι το
μορφωτικό επίπεδο τόσο υψηλότερο είναι τα ποσοστά συμμετοχής και απασχόλησης
και τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό ανεργίας. Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζονται τα
ποσοστά απασχόλησης, ανεργίας και συμμετοχής στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ-15) κατά εκπαιδευτικό επίπεδο για το έτος 2003.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2.4, το ποσοστό συμμετοχής για αυτούς
που έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι πολύ υψηλό (87,1% έναντι 69,9% που
είναι το μέσο ποσοστό συμμετοχής). Όσο το εκπαιδευτικό επίπεδο μειώνεται, τόσο
μειώνεται και το ποσοστό συμμετοχής. Είναι ενδιαφέρον ότι το ποσοστό συμμετοχής
των ατόμων με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι στην Ελλάδα αρκετά κοντά στο
αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό (86,3% στην Ελλάδα έναντι 87,2% στην ΕΕ-15 και
86,8% στην ΕΕ-25), ενώ για τα άτομα με μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο το ποσοστό
συμμετοχής στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου μέσου ευρωπαϊκού
(66,0% στην Ελλάδα έναντι 76,1% στην ΕΕ-15 και 75,5% στην ΕΕ-25). Το ποσοστό
συμμετοχής για την ομάδα χαμηλού εκπειδευτικού προφίλ είναι στην Ελλάδα σχεδόν
το ίδιο με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (54,3% στην Ελλάδα έναντι 55,7% στην ΕΕ-15
και 53,0% στην ΕΕ-25).
Σε ότι αφορά στη διάρθρωση της απασχόλησης κατά τομέα, βλέπουμε μια
σταδιακή συρρίκνωση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα ενώ αντίστοιχα
αυξάνει η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών. Έτσι, το 2003 η διάρθρωση κατά
τομέα ήταν 4,0% στη γεωργία, 24,6% στη βιομηχανία και 71,4% στις υπηρεσίες.
Πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις βλέπουμε ανάμεσα στα δύο φύλα. Έτσι, για
παράδειγμα, το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών είναι για το 2003 78,5% ενώ για τις
γυναίκες 61,5%. Τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης είναι 72,5% για τους άνδρες
και 56,0% για τις γυναίκες. Συνακόλουθα, ο δείκτης ανεργίας των ανδρών είναι 7,4%
και των γυναικών 9,0%. Η διαχρονική πορεία των δεικτών αυτών εμφανίζεται
παρακάτω στα Διαγράμματα 2.6, 2.7, και 2.8.
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Πίνακας 2.4. Δείκτες απασχόλησης, ανεργίας και δραστηριότητας κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, 2003 (ηλικιακή ομάδα 15-64)
Σύνολο
*

Υψηλό

Μέσο

Χαμηλό

ER

UR

AR

ER

UR

AR

ER

UR

AR

ER

UR

AR

Βέλγιο

59,3

7,7

64,3

82,3

3,8

85,6

65,0

8,0

70,6

40,5

11,7

45,9

Δανία

75,1

5,5

80,0

84,8

4,8

89,1

78,7

4,4

82,3

57,5

9,0

63,2

Γερμανία

64,9

9,9

72,1

82,9

5,0

87,3

69,0

10,1

76,7

42,2

15,7

50,0

Ελλάδα

58,0

9,1

63,8

80,9

6,3

86,3

58,1

12,0

66,0

50,2

7,7

54,3

Ισπανία

59,6

11,2

67,1

78,6

8,2

85,6

60,0

11,5

67,8

53,5

12,7

61,4

Γαλλία

62,6

9,1

68,9

77,3

6,3

82,5

69,6

8,1

75,8

47,2

12,8

54,2

Ιρλανδία

65,0

4,6

68,1

84,7

2,8

87,1

70,6

3,9

73,5

47,7

7,3

51,5

Ιταλία

56,1

9,0

61,6

81,2

5,6

86,0

64,9

8,2

70,7

45,7

10,7

51,2

Λουξεμβούργο

63,6

2,6

65,3

83,6

1,7

85,0

69,1

1,5

70,2

50,8

4,7

53,3

Ολλανδία

74,5

2,6

76,5

86,9

1,7

88,4

79,8

2,1

81,5

61,7

3,7

64,0

Αυστρία

68,2

4,7

71,6

84,4

2,4

86,5

73,7

4,2

76,9

46,9

8,8

51,5

Πορτογαλία

67,3

6,6

72,1

86,7

5,6

91,8

62,6

6,9

67,3

66,0

6,7

70,8

Φιλανδία

68,7

10,5

76,9

84,9

4,2

88,6

72,4

10,9

81,2

48,2

18,6

59,3

Σουηδία

73,6

5,6

77,9

85,9

3,5

89,0

79,1

5,3

83,5

57,0

8,8

62,5

Μεγάλη Βρετανία

71,7

4,9

75,3

87,5

2,6

89,8

77,1

4,9

81,1

51,4

9,4

56,7

ΕΕ-15

64,3

8,1

69,9

83,5

4,3

87,2

70,2

7,7

76,1

49,5

11,2

55,7

* ER = δείκτης απασχόλησης.

UR = δείκτης ανεργίας,

AR = δείκτης δραστηριότητας
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Διάγραμμα 2.6. Ποσοστό συμμετοχής στην απασχόληση, EE-15,
1992-2002
σύνολο

άνδρες

γυναίκες

85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Διάγραμμα 2.7. Ποσοστό απασχόλησης, EE-15, 1992-2002
σύνολο

άνδρες

γυναίκες

75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2001

2002

Διάγραμμα 2.8. Ποσοστό ανεργίας, ΕE-15, 1992-2002

σύνολο

άνδρες

γυναίκες

13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000
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Διαφορές παρουσιάζονται ανάμεσα στα δύο φύλα και σε ότι αφορά στη
διάρθρωση της απασχόλησης κατά τομέα. Έτσι, το 2003, η διάρθρωση της
απασχόλησης των ανδρών ήταν: 60,5% στις υπηρεσίες, 34,7% στη βιομηχανία και
4,8% στη γεωργία. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες ήταν: 84,2% στις
υπηρεσίες, 12,5% στη βιομηχανία και 3,1% στη γεωργία.
Σε ότι αφορά στους αυτοαπασχολούμενους, αυτοί στο σύνολο της
απασχόλησης για το 2003 είναι το 14,8%. Για τους άνδρες το ποσοστό
αυτοαπασχολούμενων είναι 17,8% της συνολικής απασχόλησης, ενώ για τις γυναίκες
το ποσοστό είναι μόλις 10,9%, γεγονός που υποδηλώνει την μειωμένη ανάπτυξη
επιχειρηματικού πνεύματος ανάμεσα στις γυναίκες.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ανάπτυξη της μερικής απασχόλησης. Στο
Διάγραμμα 2.9 εμφανίζονται τα σχετικά ποσοστά για το σύνολο του εργατικού
δυναμικού καθώς επίσης και ανά φύλο. Η μερική απασχόληση σε πολλές χώρες της
Ευρώπης και στη Βόρεια Αμερική είναι πολύ διαδεδομένη, ιδιαίτερα στις γυναίκες.
Στην Ελλάδα είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, υπάρχει ωστόσο μια τάση αύξησης
τα τελευταία χρόνια. Η μερική απασχόληση βρίσκεται το 2003 στο 18,6% με
αυξητικές τάσεις, όπως επίσης και η προσωρινή απασχόληση που βρίσκεται στο
12,8%.

Διάγραμμα 2.9. Μερική απασχόληση, ΕE-15, 1992-2002
σύνολο

άνδρες

γυναίκες

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Σκοπός βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία καλών θέσεων
εργασίας με την έννοια των θέσεων πλήρους απασχόλησης, με καλές αμοιβές κλπ.
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Ωστόσο, το 30% περίπου του ευρωπαϊκού πληθυσμού δεν είναι ικανοποιημένο από
τη θέση που κατέχει στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό αυτό αφορά κυρίως γυναίκες,
νέους και ανέργους 5 .
2.2.3. Η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Είναι χρήσιμο να εξεταστεί λεπτομερέστερα η εξέλιξη της ανεργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πετρελαϊκά σοκ στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και στις
αρχές της δεκαετίας του 1980 και η συνακόλουθη ύφεση επέφεραν κατακόρυφη
αύξηση του δείκτη ανεργίας κατά 7 περίπου ποσοστιαίες μονάδες (Διάγραμμα 2.10).
Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισε να αυξάνει
ακόμα και όταν τα σοκ εκτονώθηκαν, κάτι που δεν συνέβη στις ΗΠΑ. Συνολικά, η
αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίστηκε στη διάρκεια των
δεκαετιών του 1970 και 1980 από αδυναμία βελτίωσης του δείκτη ανεργίας. Ακόμα
και όταν υπήρξε μια κάποια βελτίωση προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο δείκτης
ανεργίας αυξήθηκε δραματικά και πάλι με την ύφεση του 1993 και έφτασε στο
υψηλότερο σημείο του το 1994.
Διάγραμμα 2.10. Δείκτης Ανεργίας, EE-15, 1970-2003
12

% Εργατικού Δυναμικού

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

Έτος
Δείκτης Ανεργίας

5

Ευρωβαρόμετρο, 2004.
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Βέβαια, υπήρχαν σε όλο αυτό το διάστημα μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα
διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάποια κράτη μέλη η αύξηση της
ανεργίας ήταν σχετικά πιο ήπια και κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ σε άλλα
η αύξηση του δείκτη ανεργίας ήταν έντονη μετά από τα μακροοικονομικά σοκ των
δεκαετιών 1970 και 1980.
Αυτό προφανώς οφείλεται στο διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής που
ακολουθήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα σοκ. Κάποιες χώρες
αντέδρασαν άμεσα, ενώ κάποιες άλλες άργησαν να υιοθετήσουν μέτρα ή τα
εφάρμοσαν σταδιακά και διστακτικά. Είναι, για παράδειγμα, αξιοσημείωτο ότι ενώ η
Ιρλανδία ξεκινάει το 1970 με τον υψηλότερο δείκτη ανεργίας στην ΕΕ στο 6,2%,
περνάει δύσκολες φάσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 υπερβαίνοντας κατά πολύ τον μέσο όρο της ΕΕ, ρίχνει ωστόσο
εντυπωσιακά τον δείκτη ανεργίας στις αρχές του 2000. Αντίθετα, η Ελλάδα, αλλά και
άλλες χώρες, ενώ ξεκινούν με εξαιρετικά χαμηλούς δείκτες το 1970, εμφανίζουν
έκτοτε μια διαρκή άνοδο της ανεργίας, με αποτέλεσμα αυτή να καταστεί μόνιμο
διαρθρωτικό πρόβλημα των οικονομιών τους (Πίνακας 2.5).
Παρόλο που η απασχόληση στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό απασχόλησης, όπως ήδη αναφέρθηκε,
παραμένει χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ΗΠΑ. Η απασχόληση αυξήθηκε
σημαντικά σε τομείς όπου το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα
υψηλό, όπως είναι οι τομείς υψηλής τεχνολογίας. Η αύξηση της απασχόλησης
συνδυάστηκε με χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά και με
κάποια μείωση του ποσοστού ανεργίας από το 1997 και μετά.
Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν την πενταετία
1995-2000, αλλά και μετέπειτα, είναι στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και
της κοινωνικής εργασίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ. Οι γυναίκες
ωφελήθηκαν σημαντικά από την αύξηση των θέσεων εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας
των νέων συνεχίζει να έχει πτωτική τάση αλλά παραμένει διπλάσιο του μέσου
ποσοστού ανεργίας (15,8% ανεργία των νέων έναντι 8,1% μέσο ποσοστό ανεργίας).
Πτώση παρουσιάζει επίσης και η μακροχρόνια ανεργία με ποσοστό που κυμαίνεται
το 2003 στο 3,3%.
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Πίνακας 2.5. Δείκτες ανεργίας στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις
ΗΠΑ, 1970-2002
1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1995

1996-2002

Βέλγιο

2,0

6,0

10,0

9,4

8,5

8,6

Δανία

1,2

5,3

8,0

6,3

8,6

5,4

Γερμανία

0,9

3,1

5,2

6,4

7,3

8,7

Ελλάδα

2,7

1,9

5,4

6,8

8,3

10,6

Ισπανία

2,9

6,1

16,0

20,0

20,9

17,5

Γαλλία

2,7

4,8

7,9

10,0

11,1

11,0

Ιρλανδία

6,2

8,8

12,1

16,2

14,5

7,1

Ιταλία

5,4

6,5

7,6

9,3

10,1

11,1

Λουξεμβούργο

0,0

0,7

2,8

2,4

2,5

2,6

Ολλανδία

2,0

5,6

9,2

7,8

6,4

4,0

Αυστρία

1,6

2,0

3,2

3,1

3,6

4,1

Πορτογαλία

2,4

6,7

7,8

7,3

5,7

5,3

Φιλανδία

2,4

5,2

5,1

4,5

13,3

11,3

Σουηδία

2,2

1,9

3,0

2,2

7,2

7,7

Ηνωμένο Βασίλειο

2,4

4,5

9,4

9,9

9,5

6,4

ΕΕ-15

2,6

4,8

8,1

9,4

10,0

9,4

ΗΠΑ

5,4

7,0

8,3

6,2

6,6

4,6
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας να αντιδράσει στην επίμονη ανεργία
υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση για την οποία γίνεται
λόγος σε επόμενο τμήμα του παρόντος κεφαλαίου. Παράλληλα, τα κράτη μέλη
εφάρμοσαν ένα μείγμα πολιτικών απασχόλησης με ολοένα περισσότερο έντονο το
στοιχείο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, σε μια προσπάθεια να
καταπολεμηθούν οι ρίζες της ανεργίας. Για παράδειγμα, υλοποιήθηκαν πολλά
προγράμματα κατάρτισης, έτσι ώστε να αποκτήσει το εργατικό δυναμικό δεξιότητες
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα στις
συνθήκες της υπό διαμόρφωση Κοινωνίας της Πληροφορίας. Για όλα αυτά τα
ζητήματα γίνεται εκτενής αναφορά σε επόμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας.
Αυτό που θα πρέπει ίσως να σημειωθεί στο σημείο αυτό είναι ότι φαίνεται πως η
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απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας δεν έχει ακόμα δοθεί, παρόλο που υπάρχουν
ενδείξεις αποτελεσματικότητας για αρκετές πολιτικές απασχόλησης.

2.3. Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα
2.3.1. Γενικά
Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 έλαβαν χώρα σημαντικές διαρθρωτικές
αλλαγές στην Ελληνική οικονομία οι οποίες επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τις
εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, υπήρξαν αλλαγές του θεσμικού πλαισίου
που διέπει την αγορά εργασίας. Το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο που άμεσα ή έμμεσα
επηρεάζει τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας αποτελείται από:
¾ τη νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης
¾ το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης
¾ το σύστημα κοινωνικής προστασίας
¾ τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο χρόνο και στην οργάνωση της
εργασίας
¾ το καθεστώς και την κατάσταση των εργασιακών σχέσεων
Η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της
απασχόλησης, τη δια βίου μάθηση, την απασχολησιμότητα μέσω συνεχιζόμενης
κατάρτισης, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ισότητα των φύλων, την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού είναι μερικοί από τους παράγοντες που
επηρέασαν και επηρεάζουν τη διάρθρωση και την εξέλιξη της αγοράς εργασίας.
Επομένως, θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις εξελίξεις του θεσμικού
πλαισίου, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την κατάσταση που
διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και για την αντίδραση της
αγοράς σε διάφορα εξωτερικά σοκ.
Τέλος, σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν επίσης τις εξελίξεις της
αγοράς εργασίας είναι και οι παρακάτω:
•

η προσφορά εργασίας και η δυναμική της ανάπτυξής της (κυρίως ως
αποτέλεσμα της αυξημένης συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού)

•

οι εξελίξεις της τομεακής διάρθρωσης της απασχόλησης, που αποτελούν
δείκτη των μεταβολών της ζήτησης εργασίας

•

το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού
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•

η κινητικότητα ανάμεσα σε επαγγέλματα, καθώς επίσης και βαθμός ευκολίας
ή δυσκολίας εύρεσης εργασίας από ανέργους ή από νεοεισερχόμενους ή από
επανεντασσόμενους στην αγορά εργασίας
Ενώ όλα τα παραπάνω είναι παράγοντες που αφορούν στην αγορά εργασίας

κάθε χώρας, ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
και τρεις ακόμα παράγοντες που χαρακτηρίζουν και επηρεάζουν την αγορά εργασίας
της χώρας μας: η ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή γυναικών στο εργατικό δυναμικό, η
απασχόληση (πολλές φορές παράνομη) μεγάλου αριθμού οικονομικών μεταναστών
και το μέγεθος της παραοικονομίας.
Στη συνέχεια του παρόντος τμήματος θα γίνει μια αρκετά εκτεταμένη
ανάλυση των παραπάνω, προκειμένου να διαφωτιστούν όλες οι πτυχές που
επηρεάζουν τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας της χώρας μας.
2.3.2. Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών στην Ελλάδα
Ο ρυθμός πραγματικής οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα
υψηλός τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο ρυθμός αύξησης
του ΑΕΠ ήταν 3,8% το 2000, 4,1% το 2001, 3,5% το 2002 και 4,3% το 2003. Ο
αντίστοιχος μέσος όρος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 3,3% για το
2000, 1,7% το 2001, 1,4% για το 2002 και 2,9% για το 2003. Στις ΗΠΑ ο ρυθμός
πραγματικής ανόδου του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 4,2%, 0,9%, 0,5% και 3,4% για τα
αντίστοιχα έτη. Τέλος, στην Ιαπωνία ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ είναι 2,4% για το
2000, αρνητικός για το 2001 και το 2002 (-0,6% και –0,7%), και 0,5% για το 2003.
Τα στοιχεία του Πίνακα 2.6 δείχνουν ότι η πορεία των κυριότερων
μακροοικονομικών δεικτών της Ελλάδας για τα έτη 1991-2002. Οι κυριότεροι
παράγοντες που επηρέασαν και θα επηρεάσουν και τα επόμενα χρόνια το ρυθμό
πραγματικής αύξησης του ΑΕγΠ στην Ελλάδα είναι τα μεγάλα έργα υποδομής για τη
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και οι πόροι από το 3ο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, η πτώση των επιτοκίων και η αύξηση της χρηματοδότησης, η
υιοθέτηση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο ασφαλιστικό και φορολογικό
σύστημα και η επιχειρούμενη απελευθέρωση των αγορών.
Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας είναι στην Ελλάδα υψηλότερη
του μέσου Ευρωπαϊκού όρου και από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ότι
αφορά στην αύξηση της απασχόλησης, είναι μεν υψηλότερη του μέσου ευρωπαϊκού
όρου αλλά όχι ιδιαίτερα υψηλή. Η σχέση ανάμεσα στο ρυθμό οικονομικής
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μεγέθυνσης, την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και την αύξηση της
απασχόλησης δεν είναι ίδια για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υψηλός
ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη σε αύξηση της απασχόλησης
ή αυτό μπορεί να συμβεί με χρονική υστέρηση. Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει
μικρότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης από την Ελλάδα αλλά μεγαλύτερη αύξηση
της απασχόλησης. Βέβαια, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό την αύξηση της απασχόλησης.
2.3.3. Απασχόληση και ανεργία
Η φυσική αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας επιβραδύνεται διαρκώς τις
τελευταίες δεκαετίες. Έτσι, τα στοιχεία εμφανίζουν μια δραματική μείωση του
ποσοστού των ηλικιών μέχρι 15 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας, ενώ
αντίθετα, υπάρχει μια αισθητή αύξηση του ποσοστού των ηλικιών 65 και άνω στο
σύνολο. Σε ότι αφορά στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, υπάρχει μια διαρκής
αύξηση η οποία ωστόσο υπολείπεται της αύξησης του εργατικού δυναμικού, το οποίο
αυξάνει με υψηλότερους ρυθμούς λόγω της εισόδου σε αυτό γυναικών και
οικονομικών μεταναστών.
Κατά τη διάρκεια των χρόνων 1986-90 και ενώ υπήρχε έντονη οικονομική
ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που οδήγησε σε μια αύξηση της απασχόλησης
κατά περίπου 6%, στην Ελλάδα είχαμε την εφαρμογή ενός σταθεροποιητικού
προγράμματος αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, με αποτέλεσμα αύξηση της
απασχόλησης μόλις κατά 3%.

Η ανεργία μειώθηκε μόλις κατά μισή μονάδα,

επομένως η αύξηση της απασχόλησης οφείλεται στην αύξηση του εργατικού
δυναμικού και ειδικότερα στην αυξημένη συμμετοχή των γυναικών ηλικίας 15-54
ετών.
Μετά το 1990 και μέχρι το 1999, είχαμε μια περίοδο ραγδαίας αύξησης της
ανεργίας, η οποία έπληξε κυρίως γυναίκες και νέους. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες
χώρες που χτυπήθηκαν από την ύφεση των αρχών της δεκαετίας του 1990. Το 1991 η
ανεργία έφτανε το 7%, η απασχόληση έπεσε κατά 2% και το εργατικό δυναμικό
μειώθηκε κατά 1,5%. Ο δείκτης συμμετοχής των ανδρών έπεσε κατά μία μονάδα ενώ
ο αντίστοιχος των γυναικών κατά 3%. Το 1994 και ενώ η κρίση έφτανε στο τέλος της,
η ανεργία έφτασε το 9%. Ο δείκτης ανεργίας των γυναικών έφτασε την ίδια χρονιά το
13,7% ενώ των ανδρών το 6%.
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Πίνακας 2.6. Κυριότεροι μακροοικονομικοί δείκτες στην Ελλάδα (ετήσιος ρυθμός μεταβολής)
Έτος

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Πραγματικό ΑεγΠ

3,1

0,7

-1,6

2,0

2,1

2,4

3,6

3,4

3,6

4,2

4,1

4,0

3,6

3,8

Απασχόληση

-2,3

1,4

1,0

1,9

0,9

-0,4

-0,6

4,1

0,0

-0,2

-0,3

-0,2

0,3

0,4

Παραγωγικότητα της εργασίας

5,6

-0,7

-2,5

0,1

1,2

2,8

4,2

-0,7

3,6

4,3

4,5

4,2

3,3

3,4

8,9

7,9

5,4

4,5

2,1

2,9

3,7

3,9

3,8

3,5

Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή
Αποπληθωριστής ΑΕγΠ

19,8

14,8

14,4

11,2

9,8

7,4

6,8

5,2

3,0

3,4

3,4

3,7

3,7

3,7

Μοναδιαίο κόστος εργασίας (ονομαστικό)

9,3

12,3

12,7

10,8

11,7

5,9

9,1

6,1

1,1

1,6

1,5

2,5

2,1

2,0

Μοναδιαίο κόστος εργασίας (πραγματικό)

-8,8

-2,1

-1,5

-0,4

1,7

-1,4

2,2

0,8

-1,9

-1,7

-1,9

-1,2

-1,5

-1,6

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί

34

Μετά το 1994 είχαμε μια γρήγορη αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 3%
περίπου κατ’ έτος. Η αύξηση της απασχόλησης από το 1994 μέχρι το 1997 ήταν
αμελητέα, ενώ υπήρξε αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 1,5% περίπου (ως
συνέπεια της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών κατά 4%), με αποτέλεσμα να
ανεβεί η ανεργία στο 9,8%. Συνέπεια των παραπάνω ήταν να αυξηθεί κατά πολύ η
ανεργία των γυναικών και να φτάσει στο 15,4%, ενώ των ανδρών ανέβηκε οριακά
στο 6,4%.
Η αύξηση των δεικτών συμμετοχής συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια,
χωρίς ωστόσο να υπάρχει παράλληλη αύξηση της απασχόλησης, με αποτέλεσμα η
ανεργία να φτάσει το 10,9% το 1998 και το 11,6% το 1999. Το 1999, για πρώτη
φορά, μία στις δύο γυναίκες άνω των 15 ετών συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό, ενώ
ο δείκτης απασχόλησης των γυναικών έφτασε πλέον το 40,6%. Ο αντίστοιχος δείκτης
συμμετοχής των ανδρών έφτασε το 1999 το 77,1%, ενώ ο δείκτης απασχόλησης το
72,1%. Το ίδιο έτος, οι δείκτες ανεργίας έφτασαν το 17,6% για τις γυναίκες και το
7,5% για τους άνδρες.
Γενικά στη δεκαετία του ’90 και ειδικότερα στην περίοδο 1994 με 1999, οι
αλλαγές στην αγορά εργασίας στη χώρα μας ήταν πολύ σημαντικές, όπως δείχνουν τα
στοιχεία του Πίνακα 2.7. Η οικονομική ανάπτυξη οδήγησε σημαντικό αριθμό
γυναικών προς την αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να αυξηθούν τόσο η απασχόληση
όσο και ο δείκτης ανεργίας. Στη διάρκεια της δεκαετίας περίπου 320.000 γυναίκες
εισήλθαν στην αγορά εργασίας ενώ ο πληθυσμός των γυναικών εργάσιμης ηλικίας
αυξήθηκε μόνο κατά 110.000 άτομα.
Επιπρόσθετα, κάπου 600.000 οικονομικοί μετανάστες εισέρευσαν στη χώρα
και εντάχθηκαν στο εργατικό δυναμικό (νόμιμα ή παράνομα), αριθμός που
αντιστοιχεί στο 15% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Αυτή η μαζική είσοδος
μεταναστών, πέρα από το κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται, έφερε και σημαντικά
κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Η είσοδος των γυναικών στο εργατικό δυναμικό
διευκολύνθηκε λόγω της απεμπλοκής τους από τη φύλαξη παιδιών και ηλικιωμένων,
ενώ παράλληλα πολλοί κλάδοι υποστηρίχτηκαν, όπως η αγροτική παραγωγή, οι
μικροβιοτεχνίες,

ο

τουρισμός,

κάποιες

βασικές

υπηρεσίες,

η

οικοδομική

δραστηριότητα και γενικά οι κατασκευές που ενδεχομένως να αντιμετώπιζαν
πρόβλημα επιβίωσης αν δεν στηριζόταν στη χαμηλού κόστους ανειδίκευτη εργασία
των μεταναστών.
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Πίνακας 2.7. Κυριότεροι Δείκτες Απασχόλησης στην Ελλάδα, 1991-2003 (σύνολο)
Έτος

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Συνολικός πληθυσμός (000)

9.918

9.974 10.123 10.206 10.238 10.255 10.269 10.292 10.310 10.321 10.356 10.373 10.478

Πληθυσμός ηλικίας 15-64

6.628

6.651

6.727

6.761

6.772

6.788

6.812

6.924

6.922

6.876

6.858

6.765

6.789

Συνολική απασχόληση (000)

3.658

3.695

3.738

3.800

3.820

3.805

3.784

3.940

3.910

3.898

3.894

3.914

3.966

Απασχολούμενος πληθυσμός ηλικίας 15-64

3.538

3.570

3.614

3.666

3.702

3.732

3.753

3.841

3.830

3.831

3.802

3.833

3.932

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-64)

53,4

53,7

53,7

54,2

54,7

55,0

55,1

55,5

55,3

55,7

55,4

56,7

57,9

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-24)

29,0

28,3

27,4

26,7

26,3

25,3

25,3

28,0

26,8

27,1

26,0

26,5

25,5

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 25-54)

66,9

67,6

67,9

68,5

68,9

69,5

69,7

69,7

69,6

70,0

70,1

71,1

72,6

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 55-64)

39,7

39,8

39,5

40,1

41,0

41,2

40,9

39,0

39,1

38,6

38,0

39,7

42,3

Αυτοαπασχολούμενοι (% συνολικής απασχόλησης)

46,7

46,9

46,4

46,3

45,8

45,7

45,4

45,1

44,8

44,3

43,3

41,8

42,3

Μερική απασχόληση (% συνολικής απασχόλησης)

3,9

4,5

4,3

4,7

4,8

5,0

4,8

5,6

5,8

4,5

4,0

4,5

4,3

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (% συν. απασχόλησης)

12,8

9,6

9,5

9,4

9,4

10,0

10,3

12,1

12,0

12,8

12,6

11,2

11,0

Απασχόληση στις Υπηρεσίες (% συν. απασχόλησης)

51,8

52,8

54,3

55,4

55,9

56,0

57,0

57,7

58,3

59,1

59,5

60,0

60,6

Απασχόληση στη Βιομηχανία (% συν. απασχόλησης)

26,8

26,3

25,3

24,7

24,5

24,7

24,2

24,3

24,1

24,1

24,2

23,8

23,4

Απασχόληση στη Γεωργία (% συν. απασχόλησης)

21,4

20,9

20,4

19,9

19,6

19,4

18,8

18,0

17,5

16,7

16,3

16,1

16,0

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 15-64)

58

58,5

59

59,7

60,4

61

61,3

62,6

63

62,9

62,1

63,1

63,9

Συνολική ανεργία (000)

276

318

351

370

386

411

421

483

515

484

447

435

413

Δείκτης ανεργίας (% εργατικού δυναμικού 15+)

7,1

7,9

8,6

8,9

9,2

9,6

9,8

10,9

11,6

10,9

10,2

10,0

9,3

Δείκτης ανεργίας νέων (% εργ. δυναμικού 15-24)

22,7

25,2

26,8

27,7

28,5

31,0

30,8

30,1

31,3

29,4

28,1

26,4

26,3

Δείκτης μακροχρόνιας ανεργίας (% εργ. δυναμικού)

3,5

3,8

4,2

4,4

4,6

5,2

5,3

5,9

6,5

6,1

5,4

5,1

5,1

Δείκτης νέων ανέργων (% πληθ. ηλικίας 15-24)

8,7

9,5

10,1

10,3

10,5

11,4

11,2

12,0

12,3

11,1

10,2

9,6

9,1
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Πίνακας 2.7. (συνέχεια) Κυριότεροι Δείκτες Απασχόλησης στην Ελλάδα, 1991-2003 (άνδρες)
Έτος

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Συνολικός πληθυσμός (000)

4.815

4.830

4.901

4.932

4.928

4.928

4.943

5.006

4.998

4.990

5.004

5.021

5.071

Πληθυσμός ηλικίας 15-64

3.205

3.204

3.247

3.257

3.255

3.259

3.276

3.374

3.368

3.337

3.334

3.308

3.330

Συνολική απασχόληση (000)

2.410

2.408

2.426

2.452

2.445

2.421

2.392

2.485

2.446

2.426

2.425

2.425

2.449

Απασχολούμενος πληθυσμός ηλικίας 15-64

2.327

2.321

2.340

2.358

2.361

2.368

2.363

2.415

2.386

2.470

2.360

2.364

2.414

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-64)

72,6

72,4

72,1

72,4

72,5

72,7

72,1

71,6

70,9

71,1

70,8

71,4

72,5

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-24)

36,1

35,5

34,4

33,6

33

31,4

31,1

34,1

31,9

32

30,2

31,3

30,9

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 25-54)

90,3

90,1

89,9

89,9

89,8

90,2

89,7

88,8

88,2

88,4

88,5

88,6

89,5

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 55-64)

58,7

58,8

57,9

59,9

59,6

59,8

59,1

55,8

55,4

54,9

55

56,0

59,3

Αυτοαπασχολούμενοι (% συνολικής απασχόλησης)

47,4

47,7

47,4

47,2

47,1

46,9

46,9

46,6

46,5

46,2

45,7

43,8

44,1

Μερική απασχόληση (% συνολικής απασχόλησης)

2,2

2,6

2,5

2,8

2,7

3

2,6

3,1

3,3

2,5

2,2

2,3

2,3

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (% συν. απασχόλησης)

13,2

9,8

9,4

9,4

9,1

9,7

9,9

11,3

10,8

11,1

10,9

10,0

9,5

Απασχόληση στις Υπηρεσίες (% συν. απασχόλησης)

49,9

50,6

51,4

52,2

52,5

52,6

53,3

52,9

53,6

54,1

53,7

54,2

54,7

Απασχόληση στη Βιομηχανία (% συν. απασχόλησης)

31,2

30,9

30,4

30

29,9

30,1

29,8

30,7

30,5

30,6

31,1

31,0

30,6

19

18,5

18,2

17,8

17,6

17,3

16,9

16,5

15,9

15,3

15,2

14,8

14,7

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 15-64)

76,4

76,4

76,6

77,2

77,5

77,5

77,2

77,3

77,1

76,9

76,2

76,6

77,2

Συνολική ανεργία (000)

111

127

146

157

161

159

166

190

200

191

176

171

158

Δείκτης ανεργίας (% εργατικού δυναμικού 15+)

4,4

5

5,7

6

6,2

6,1

6,4

7,1

7,5

7,2

6,7

6,6

5,9

Δείκτης ανεργίας νέων (% εργ. δυναμικού 15-24)

15,9

17,5

18,9

19,7

19,8

21,5

22

21,7

22,8

22

21,1

19,6

18,8

Δείκτης μακροχρόνιας ανεργίας (% εργ. δυναμικού)

1,7

1,9

2,2

2,4

2,5

2,7

2,8

3,2

3,7

3,5

3,2

3,0

2,8

7

7,6

8,1

8,3

8,2

8,7

8,8

9,4

9,5

8,9

8,1

7,6

7,1

Απασχόληση στη Γεωργία (% συν. απασχόλησης)

Δείκτης νέων ανέργων (% πληθ. ηλικίας 15-24)
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Πίνακας 2.7. (συνέχεια) Κυριότεροι Δείκτες Απασχόλησης στην Ελλάδα, 1991-2003 (γυναίκες)
Έτος

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Συνολικός πληθυσμός (000)

5.104

5.144

5.222

5.274

5.310

5.327

5.326

5.286

5.312

5.332

5.352

5.352

5.407

Πληθυσμός ηλικίας 15-64

3.423

3.447

3.480

3.505

3.517

3.529

3.536

3.550

3.553

3.539

3.524

3.456

3.460

Συνολική απασχόληση (000)

1.247

1.287

1.311

1.348

1.375

1.384

1.392

1.455

1.464

1.472

1.469

1.489

1.517

Απασχολούμενος πληθυσμός ηλικίας 15-64

1.211

1.249

1.274

1.308

1.341

1.364

1.391

1.426

1.443

1.457

1.443

1.469

1.518

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-64)

35,4

36,2

36,6

37,3

38,1

38,7

39,3

40,2

40,6

41,2

40,9

42,5

43,9

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 15-24)

22,6

21,8

21,1

20,6

20,3

20

20

22,1

21,9

22,4

22

21,9

20,0

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 25-54)

44,8

46,4

47,1

48,2

49,1

49,9

50,8

51,4

51,8

52,5

52,7

54,4

56,5

Δείκτης απασχόλησης (πληθ. ηλικίας 55-64)

21,5

22

22,3

23

24,1

24,3

24,6

23,4

24

23,9

22,5

24,4

26,2

Αυτοαπασχολούμενοι (% συνολικής απασχόλησης)

45,4

45,4

44,8

44,6

43,7

43,5

42,8

42,5

41,8

41

39,4

38,6

39,4

Μερική απασχόληση (% συνολικής απασχόλησης)

7,3

8,1

7,7

8

8,4

8,7

8,5

10

9,9

7,8

7,1

8,1

7,6

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (% συν. απασχόλησης)

12,3

9,4

9,7

9,5

10

10,5

11,1

13,4

13,9

15,5

15

13,1

13,2

Απασχόληση στις Υπηρεσίες (% συν. απασχόλησης)

55,6

56,9

59,8

61,1

61,9

62

63,6

66,1

66,3

67,6

69,1

69,6

70,3

Απασχόληση στη Βιομηχανία (% συν. απασχόλησης)

18,4

17,8

15,8

15

14,9

15

14,3

13,2

13,5

13,4

12,7

12,1

11,7

26

25,3

24,5

23,9

23,2

23,1

22,1

20,7

20,2

19

18,2

18,3

18,1

Δείκτης δραστηριότητας (% πληθυσμού 15-64)

40,7

41,8

42,5

43,4

44,6

45,8

46,6

48,6

49,7

49,7

48,7

50,1

51,1

Συνολική ανεργία (000)

165

191

205

213

225

252

254

293

316

294

271

264

256

Δείκτης ανεργίας (% εργατικού δυναμικού 15+)

11,9

12,9

13,6

13,7

14,1

15,2

15,2

16,7

17,6

16,5

15,4

15,0

14,2

Δείκτης ανεργίας νέων (% εργ. δυναμικού 15-24)

31,1

34,4

36,1

37

38,3

41

40,4

39,7

40,4

37,5

35,8

34,3

35,6

Δείκτης μακροχρόνιας ανεργίας (% εργ. δυναμικού)

6,8

7,2

7,6

7,7

8,1

9,3

9,2

10

10,6

9,9

8,7

8,3

8,5

Δείκτης νέων ανέργων (% πληθ. ηλικίας 15-24)

10,3

11,3

11,9

12

12,5

13,8

13,4

14,4

14,9

13,2

12,2

11,4

11,1

Απασχόληση στη Γεωργία (% συν. απασχόλησης)
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Το 2000, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια ο δείκτης ανεργίας άρχισε να
πέφτει κάπως, φτάνοντας το 2002 στο 10%. Η ανεργία στις γυναίκες παρέμεινε σε
υψηλά επίπεδα γύρω στο 16% - 17%, ενώ για τους άνδρες οι αλλαγές ήταν οριακές.
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.7, το ποσοστό συμμετοχής και το ποσοστό
απασχόλησης είναι ιδιαίτερα χαμηλό για τους νέους 15-19 ετών, εξαιτίας της
συμμετοχής αυτής της ομάδας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μειώνεται εξίσου
σημαντικά για την ηλικιακή κατηγορία 45-64 ετών, εξαιτίας των αποχωρήσεων από
το εργατικό δυναμικό (ευνοϊκές διατάξεις για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις). Είναι
επίσης ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι υπάρχει μια ελαφρά μείωση, τόσο στο
ποσοστό συμμετοχής όσο και στο ποσοστό απασχόλησης, για όλες τις ηλικιακές
κατηγορίες κατά την περίοδο 2000-2001.
2.3.3.1. Χαρακτηριστικά της απασχόλησης
Το 2002 το εργατικό δυναμικό της χώρας αποτελούνταν από 90%
απασχολούμενους και 10% ανέργους. Από το σύνολο των απασχολουμένων το 61,9%
είναι άνδρες. Η μερική απασχόληση, παρότι αυξάνει σε ποσοστό αρκετά κατά τα
τελευταία χρόνια, παραμένει στην Ελλάδα σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Το 2000 το ποσοστό μερικής απασχόλησης
ανέρχονταν στο 4,3% ενώ το αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι 17,7%. Το
2002 το ποσοστό φτάνει μόλις το 4,5%. Μεγάλο ποσοστό των μερικώς
απασχολουμένων είναι γυναίκες (65% του συνόλου).
Η απασχόληση ορισμένου χρόνου δεν είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό των απασχολούμενων ορισμένου χρόνου ανέρχεται
σε 11,4% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι μόλις 7%. Ευρύτατη
διάδοση συναντά αυτή η μορφή απασχόλησης στην Ισπανία όπου το σχετικό ποσοστό
διαμορφώνεται σε 26,7%.
Η αυτοαπασχόληση είναι υψηλότατη στην Ελλάδα, κάπου 40% του συνόλου
των απασχολουμένων.

Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή

Ένωση., σχεδόν τριπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Ακόμα και συγκρινόμενο με
άλλες χώρες του νότου, που επίσης έχουν σχετικά υψηλά ποσοστά, η
αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο (2,5 φορές πάνω
από την Ισπανία). Το μεγαλύτερο μέρος των αυτοαπασχολούμενων είναι άνδρες, ενώ
η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων δεν απασχολεί προσωπικό,
είναι δηλαδή μικροί μαγαζάτορες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Διαχρονικά, υπάρχει
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μια σχετική μείωση του ποσοστού των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό και
μια αντίστοιχη αύξηση αυτών με προσωπικό. Επίσης, υπάρχει μια σχετικά μικρή
πτώση του ποσοστού των αυτοαπασχολούμενων ως προς το σύνολο της
απασχόλησης και μια μικρή αύξηση του ποσοστού της εξαρτημένης εργασίας,
ωστόσο η αυτοαπασχόληση για πολλά χρόνια ακόμα θα αποτελεί σημαντικότατο
μέρος της απασχόλησης της χώρας.
Όσον αφορά στη διάρθρωση της απασχόλησης κατά τομείς οικονομικής
δραστηριότητας, είχε το 2002 ως εξής: Πρωτογενής τομέας 16,1% (το 1997 ήταν
18,8%), δευτερογενής τομέας 23,8% (το 1997 ήταν 24,2%), τριτογενής τομέας 60,0%
(το 1997 ήταν 57,0%).
Υπάρχει διαχρονικά μια μεγάλη μείωση του ποσοστού συμμετοχής στον
πρωτογενή τομέα, ο οποίος εμφανίζει ραγδαία πτώση της απασχόλησης με
επιταχυνόμενους ρυθμούς σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Ωστόσο, το
ποσοστό απασχόλησης στη γεωργία στην Ελλάδα παραμένει κατά πολύ υψηλότερο
από το μέσο ευρωπαϊκό (4 φορές υψηλότερο) και υψηλότερο γενικά από κάθε άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και από την Πορτογαλία (1,5 φορές
υψηλότερο).
Αντίθετα, υπάρχει μεγάλη αύξηση του ποσοστού του τριτογενούς τομέα.
Ωστόσο, κάποιοι κλάδοι εμφάνισαν στοιχεία κόπωσης (εκπαίδευση, υγεία,
ξενοδοχεία), ενώ κάποιοι άλλοι κλάδοι αναπτύχθηκαν ραγδαία (χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, πληροφορική). Υπάρχει επίσης μια αρκετά σημαντική μείωση του
ποσοστού του δευτερογενούς τομέα, αποτέλεσμα τόσο της αλματώδους ανόδου του
τομέα των υπηρεσιών, όσο και των σημαντικών προβλημάτων που αρκετοί
βιομηχανικοί κλάδοι παρουσίασαν στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ενώ
παράλληλα αρκετές περιοχές της χώρας εμφάνισαν σημάδια αποβιομηχάνισης, που
ολοένα γίνονται πιο έντονα, καθώς πάρα πολλές επιχειρήσεις μεταφέρουν την
παραγωγική τους δραστηριότητα σε χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής.
2.3.3.2. Χαρακτηριστικά της ανεργίας
Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα εμφανίζει μια έντονα αυξητική τάση τα
τελευταία χρόνια και συμβαδίζει με τις τάσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Όπως προαναφέρθηκε, μετά το 1990 η εντεινόμενη εισροή μεταναστών αλλά
και λαθρομεταναστών, η ολοένα και αυξανόμενη είσοδος γυναικών στο εργατικό
δυναμικό, οι εξελίξεις στη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με
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την εντεινόμενη ενσωμάτωση της χώρας στη νέα παγκόσμια οικονομία,
δημιούργησαν

πιέσεις

στην

αγορά

εργασίας.

Μεγαλύτερα

προβλήματα

αντιμετωπίζουν κάποιες ομάδες νέων με χαμηλό ή μέσο εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς
επίσης και οι γυναίκες. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η πιο ευπαθής ομάδα είναι
νέες γυναίκες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.
Είναι ενδιαφέρον να συγκριθεί ο δείκτης ανεργίας στην Ελλάδα σε σχέση με
τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.11. Για πολλά χρόνια η
Ελλάδα βρισκόταν κάτω από τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο, αλλά μετά το 1997 ο δείκτης
ανεργίας όχι μόνο ξεπέρασε τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο, αλλά φαίνεται να υπάρχει και
μια τάση αύξησης της μεταξύ τους διαφοράς.

Διάγραμμα 2.11. Δείκτης ανεργίας, Ελλάδα και ΕΕ, 1970-2002

% Εργατικού Δυναμικού
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1985-1989

1990-1995

1996-2002

Έτος

Ελλάδα

ΕΕ

Η Ελλάδα, από χώρα σχεδόν μηδενικής ανεργίας, μετατράπηκε σε μια χώρα
έντονης και επίμονης διαρθρωτικής ανεργίας. Πολλά από τα επί μέρους
χαρακτηριστικά της ανεργίας είναι ιδιαίτερα προβληματικά. Η μακροχρόνια ανεργία
είναι πολύ υψηλή και το χειρότερο είναι ότι διαχρονικά το ποσοστό των μακροχρόνια
ανέργων αυξάνει. Επίσης, πάρα πολύ υψηλή είναι η ανεργία των νέων, των γυναικών
αλλά και πολλών κοινωνικών ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
(ΑμΕΑ, παλιννοστούντες, αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων
ουσιών, τσιγγάνοι, κλπ.). Σε όλες αυτές τις ομάδες το πρόβλημα της ανεργίας είναι
εντονότατο. Για παράδειγμα, στα άτομα με ειδικές ανάγκες το ποσοστό ανεργίας
φτάνει το 65% για τους άνδρες και το 88% για τις γυναίκες (2002).
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Μεγάλο είναι επίσης το πρόβλημα της διαρθρωτικής ανεργίας, της ανεργίας
δηλαδή που οφείλεται σε αναντιστοιχία δεξιοτήτων των ανέργων και απαιτήσεων της
αγοράς εργασίας. Ουσιαστικά το πρόβλημα δημιουργείται από το τυπικό
εκπαιδευτικό σύστημα, αφού σε μεγάλο βαθμό δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και
τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.
Μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο και η σχέση
του με τους διάφορους δείκτες απασχόλησης και ανεργίας. Όπως φαίνεται στον
Πίνακα 2.4, είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα παρουσιάζει και πάλι μια
ιδιαιτερότητα. Στο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο η χώρα μας έχει καλύτερο δείκτη
ανεργίας από ότι στο μέσο εκπαιδευτικό επίπεδο, κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία
άλλη χώρα. Επίσης, η Ελλάδα έχει το δεύτερο χειρότερο μετά την Ισπανία δείκτη
ανεργίας στο υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ενώ, λοιπόν, όλες οι χώρες έχουν
υψηλότερο δείκτη ανεργίας όσο πέφτει το εκπαιδευτικό επίπεδο, στην Ελλάδα δεν
παρατηρείται αυτό. Αντίθετα, ο δείκτης ανεργίας στο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από το δείκτη του συνολικού πληθυσμού. Αυτή η
κατάσταση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον Πίνακα 2.8 και στο Διάγραμμα 2.12
παρακάτω.
Πίνακας 2.8. Δείκτες αγοράς εργασίας κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, 2002
Σύνολο
Πληθυσμός άνω των 15

Εργατικό
δυναμικό

8.954.147 4.362.211

Απασχολούμενοι Άνεργοι

Ποσοστό
ανεργίας

3.917.499

444.712

10,2

Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό

28.356

24.924

22.729

2.195

8,8

Πτυχίο ανώτατης σχολής

835.351

640.108

595.343

44.674

7,0

Φοίτηση σε ΑΕΙ χωρίς πτυχίο

4.773

2.925

2.809

116

4,0

Πτυχίο ανώτερης σχολής

675.140

544.633

477.567

67.066

12,3

2.329.398 1.319.539

1.147.259

172.280

13,1

Απολυτήριο Γυμνασίου

1.093.487 480.532

417.591

62.940

13,1

Απολυτήριο δημοτικού

3.151.325 1.258.936

1.168.348

90.588

7,2

Απολυτήριο μέσης
εκπαίδευσης

Μερικές τάξεις Δημοτικού

463.115

55.736

53.365

2.371

4,3

Καθόλου Σχολείο

373.194

34.878

32.397

2.482

7,1

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Διάγραμμα 2.12. Ποσοστό ανεργίας κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, 2002
Καθόλου Σχολείο
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εκπαίδευσης
Πτυχίο ανώτερης
σχολής
Φοίτηση σε ΑΕΙ χωρίς
πτυχίο
Πτυχίο ανώτατης
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2.3.3.3. Διαπεριφερειακές ανισότητες στην απασχόληση
Στην

Ελλάδα

εμφανίζονται

σημαντικές

ανισότητες

στα

ποσοστά

απασχόλησης στις διάφορες περιφέρειες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990,
παρατηρήθηκε κάποια μείωση του χάσματος, αυτό ωστόσο οφείλεται όχι στο γεγονός
ότι περιφέρειες με χαμηλή απασχόληση έφτασαν τις περιφέρειες με υψηλή, αλλά στο
γεγονός ότι υπήρξε μικρότερη πτώση στον αριθμό εργαζομένων στις περιφέρειες με
χαμηλή απασχόληση.
Στον Πίνακα 2.9 εμφανίζονται διάφοροι περιφερειακοί δείκτες για το 2001,
ενώ στον Πίνακα 2.10 υπάρχουν κάποια στοιχεία ποσοστιαίας κατανομής ΑΕγΠ,
πληθυσμού, εργατικού δυναμικού και ανέργων στις περιφέρειες της χώρας. Φαίνεται
από τα στοιχεία ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις από μια περιφέρεια
σε άλλη. Για παράδειγμα, η Στερεά Ελλάδα έχει 137% ΑΕγΠ σε σχέση με το μέσο
όρο της χώρας (που ορίζεται στο 100), ενώ η Ήπειρος βρίσκεται μόλις στο 75%.
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Πίνακας 2.9. Περιφερειακοί δείκτες αγοράς εργασίας, 2001
Ανατολική
Σύνολο

Μακεδονία
και Θράκη

Πληθυσμός εργάσιμης

Κεντρική

Δυτική

Μακεδονία Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία

Ιόνια

Δυτική

Στερεά

Νησιά

Ελλάδα

Ελλάδα

Αττική

Πελοπόνν

Βόρειο

Νότιο

ησος

Αιγαίο

Αιγαίο

Κρήτη

8954146

481249

1546660

222806

263087

588611

15558

534585

402603

3516786

444009

156943

205726

435526

Εργατικό δυναμικό

4362211

244698

751119

107029

116069

284878

79535

246477

177936

1732701

209293

63129

105204

244143

Απασχολούμενοι

3917500

222707

670333

90124

102229

251838

74212

222160

154218

1552902

192418

59293

94967

230095

Άνεργοι

444711

21991

80786

16905

13840

33040

5323

24317

23718

179799

16875

3836

10237

14048

Μακροχρόνια άνεργοι

241366

9600

40238

10909

9946

19325

2108

16131

14229

100427

9972

1917

1199

5361

Απασχολούμενοι στον

670669

73900

119335

16608

23857

77453

19884

72118

37049

21172

71445

11089

6515

75587

πρωτογενή τομέα (%)

(17,1)

(33,2)

(17,8)

(18,4)

(23,3)

(30,8)

(26,8)

(32,5)

(24)

(1,4)

(37,1)

(18,7)

(6,9)

(32,9)

Απασχολούμενοι στον

888137

34945

132985

22996

12662

28209

4817

20284

34217

271043

14137

5336

9259

17034

δευτερογενή τομέα (%)

(22,7)

(15,7)

(19,8)

(25,5)

(12,4)

(11,2)

(6,5)

(9,10

(22,2)

(17,5)

(7,3)

(9)

(9,7)

(7,4)

Απασχολούμενοι στον

2387465

113879

418013

50516

65710

1559

49502

129765

82964

1260672

106845

42855

79204

137462

(60,9)

(51,1)

(62,4)

(56,1)

(64,3)

(58)

(66,7)

(58,4)

(53,8)

(81,2)

(55,5)

(72,3)

(83,4)

(59,7)

48

50,8

48,6

48

44,1

48,4

51,1

46,1

44,2

49,3

47,1

40,2

51,1

56,1

% απασχόλησης

43,8

46,3

43,3

40,4

38,9

42,8

47,7

41,6

38,3

44,2

43,3

37,8

46,2

52,8

% ανεργίας

10,2

9

10,8

15,8

11,9

11,6

6,7

9,9

13,3

10,4

8,1

6,1

9,7

5,8

% μακροχρόνιας ανεργίας

54,3

43,7

49,8

64,5

71,9

58,5

39,6

66,3

60

55,9

59,1

50

11,7

38,2

ηλικίας

τριτογενή τομέα (%)
% συμμετοχής

44

Πίνακας 2.10. Ποσοστιαία κατανομή ΑΕγΠ και πληθυσμού κατά Περιφέρεια, 2001
ΑΕγΠ κατά

Πληθυσμός

κεφαλή (% Πληθυσμός εργάσιμης

μ.ο.χώρας)

ηλικίας

Εργατικό
δυναμικό

Απασχολούμενοι Άνεργοι

Μακροχρόνια Μη ενεργός
άνεργοι

Πληθυσμός

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

78

5,6

5,4

5,6

5,7

4,9

4

5,2

Κεντρική Μακεδονία

102

17,1

17,3

17,2

17,1

18,2

16,7

17,3

Δυτική Μακεδονία

105

2,8

2,5

2,5

2,3

3,8

4,5

2,5

Ήπειρος

75

3,2

2,9

2,7

2,6

3,1

4,1

3,2

Θεσσαλία

91

6,9

6,6

6,5

6,4

7,4

8

6,6

Ιόνια Νησιά

89

1,9

1,7

1,8

1,9

1,2

0,9

1,7

Δυτική Ελλάδα

79

6,8

6

5,7

5,7

5,5

6,7

6,3

Στερεά Ελλάδα

137

5,5

4,5

4,1

3,9

5,3

5,9

4,9

Αττική

106

34,3

39,3

39,7

39,6

40,4

41,6

38,9

Πελοπόννησος

91

5,8

5

4,8

4,9

3,8

4,1

5,1

Βόρειο Αιγαίο

89

1,9

1,8

1,4

1,5

0,9

0,8

2

Νότιο Αιγαίο

113

2,8

2,3

2,4

2,4

2,3

0,5

2,2

Κρήτη

97

5,5

4,9

5,6

5,9

3,2

2,2

4,2

Σύνολο Χώρας

100

100

100

100

100

100

100

100
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Σε ότι αφορά στα ποσοστά ανεργίας, διαφοροποιούνται και αυτά πολύ από
περιφέρεια σε περιφέρεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2001 τα μεγαλύτερα ποσοστά
ανεργίας παρουσίασαν οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας με 15,8%, Στερεάς
Ελλάδας με 13,3% και Ηπείρου με 11,9%, ενώ τα μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται
στην Κρήτη με 5,8%, στο Βόρειο Αιγαίο με 6,1% και στα Ιόνια Νησιά με 6,7%.
2.3.4. Οι τάσεις στη νέα δεκαετία
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη τις κατά καιρούς
δημοσιευόμενες μελέτες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Εργασίας, άλλων
φορέων, καθώς και διαφόρων ερευνητών μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η
διάρθρωση της απασχόλησης και το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια αναδείχθηκαν ως κεντρικά ζητήματα της εφαρμοζόμενης πολιτικής.
Η αναδιάρθρωση τομέων της οικονομίας, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η
αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, η εισροή μεγάλου
αριθμού μεταναστών, η μείωση και ο εξορθολογισμός των προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα αποτέλεσαν πηγή προβλημάτων για το επίπεδο της απασχόλησης. Από την
άλλη μεριά, η μικρή συμμετοχή της μερικής απασχόλησης στο σύνολο και με
δεδομένο ότι η μερική απασχόληση ταιριάζει κυρίως στις γυναίκες, δημιουργεί
ελπίδες ότι η αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας προς αυτή την κατεύθυνση
(την επέκταση της μερικής απασχόλησης) θα μπορέσει να απορροφήσει τον
αυξανόμενο αριθμό γυναικών που εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό. Επίσης, η
μερική απασχόληση μπορεί να αποτελέσει και προληπτικό μέτρο κατά της
μακροχρόνιας ανεργίας για το σύνολο του εργατικού δυναμικού.
Ωστόσο, οι νέες εξελίξεις που προέκυψαν κυρίως από τη συμμετοχή της
χώρας στην ΟΝΕ και την επιταχυνόμενη ανάπτυξη των παγκοσμίων δικτύων
διανομής προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, απαιτούν μια νέα αντίληψη
αντιμετώπισης των προβλημάτων της απασχόλησης. Το πέρασμα από τις παθητικές
σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης πολιτικές απασχόλησης θεωρήθηκε εκ των ων
ουκ άνευ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας. Ωστόσο, κατά
πόσο αυτό επιτεύχθηκε ή είναι η ενδεδειγμένη λύση, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να
διερευνηθεί πολύ προσεκτικά. Εξάλλου, η παρούσα εργασία επιχειρεί να διαφωτίσει
κάποιες πτυχές αυτού ακριβώς του ερωτήματος.
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Το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας, με στόχο τον περιορισμό της ανεργίας σε
χαμηλά επίπεδα, σχεδιάζει και υλοποιεί διαρθρωτικές πολιτικές στο πλαίσιο και των
κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το σύνολό τους εκφράζονται στα ετήσια
Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση. Τα ετήσια αυτά σχέδια είναι σύμφωνα με το
πνεύμα της Συνθήκης του Άμστερνταμ και είναι μέρος του ευρύτερου Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση, το οποίο στο πλαίσιο του Σχεδίου
Περιφερειακής

Ανάπτυξης

2000-2006

αποτελεί

αναπόσπαστο

τμήμα

των

παρεμβάσεων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έτσι ώστε να ανακουφιστούν
όλες εκείνες οι ομάδες που είναι ευάλωτες στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.
Στόχος είναι η αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί
η απορρόφηση της ανεργίας. Στο επόμενο τμήμα του κεφαλαίου γίνεται μια αναφορά
στα ζητήματα αυτά, στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, στο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στις προσπάθειες συντονισμένης δράσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση του προβλήματος της ανεργίας.

2.4. Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση
2.4.1. Γενικά
Το Δεκέμβριο του 1989 υπογράφτηκε στο Στρασβούργο 6 ο “Κοινωνικός
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων” (σε συντομία: Κοινωνικός
Χάρτης). Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής στην
(τότε) Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μια αναγκαιότητα που σχεδόν όλοι αναγνώριζαν μετά
τις πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Σε συνέχεια αυτού,
στη Σύνοδο Κορυφής στη Νίκαια 7 εγκρίθηκε ο “Χάρτης των Θεμελιωδών

6

Ο Κοινωνικός Χάρτης υπογράφτηκε από όλα τα κράτη μέλη εκτός της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία
τον υπέγραψε το 1998. Θεωρήθηκε ως το πολιτικό μέσο το οποίο περιλαμβάνει «ηθικές υποχρεώσεις»
που αποσκοπούν στην εξασφάλιση του σεβασμού ορισμένων κοινωνικών δικαιωμάτων στα κράτη
μέλη. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν κυρίως την αγορά εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση, την
κοινωνική προστασία, τις ίσες ευκαιρίες, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
7

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official Journal of the European
Communities, C 364/01, 18.12.2000) προκηρύχθηκε επίσημα κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της
Νίκαιας, στις 7 Δεκεμβρίου 2000. Βασίζεται στις κοινοτικές συνθήκες, στις διεθνείς συμβάσεις,
μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1950 και ο
Κοινωνικός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, στις κοινές
συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών καθώς και στις διάφορες δηλώσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ο Χάρτης καθορίζει, μέσω των 54 άρθρων του που συγκεντρώνονται σε επτά
κεφάλαια, τα θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, την
αλληλεγγύη, την ιδιότητα του πολίτη και τη δικαιοσύνη.
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Δικαιωμάτων”, που συμπεριλήφθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Κοινωνικό Χάρτη.
Η πραγματική σημασία του προβλήματος της απασχόλησης αναγνωρίστηκε
για πρώτη φορά στη Λευκή Βίβλο Delors για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα
και την απασχόληση, το 1993. Αυτό το βιβλίο αποτέλεσε την ιδεολογική και πολιτική
βάση για την ανάπτυξη της συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης για την
απασχόληση που επονομάστηκε Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση.
Την πιο κρίσιμη καμπή στην εξέλιξη της προσέγγισης στην πολιτική της
απασχόλησης που έχει ουσιαστική σημασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποτέλεσε η Συνθήκη του Άμστερνταμ 8 . Σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα κράτη
μέλη εξακολουθούν να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την πολιτική απασχόλησης,
ωστόσο ανατίθεται σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως το Συμβούλιο, η Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας πολύ ευρύτερος και ισχυρότερος ρόλος, νέες
αποστολές και ισχυρά μέσα.
Τα κυριότερα στοιχεία παρέμβασης στον τομέα απασχόληση που εισήχθηκαν
με τη συνθήκη του Άμστερνταμ είναι:
¾ Το υψηλό επίπεδο απασχόλησης είναι βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εξίσου σημαντικός με τους μακροοικονομικούς στόχους της
ανάπτυξης και της σταθερότητας
¾ Η απασχόληση είναι πλέον θέμα κοινού ενδιαφέροντος, δηλαδή τα κράτη
μέλη δεσμεύτηκαν να συντονίσουν τις πολιτικές απασχόλησης. Αυτό
εξάλλου καθίσταται αναπόφευκτο με την εφαρμογή της ΟΝΕ
¾ Η επιπτώσεις στην απασχόληση είναι βασικός παράγοντας για όλες πλέον
τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
¾ Οι πολιτικές κάθε χώρας θα επιβλέπονται μέσω μιας ετήσιας έκθεσης που
εκπονείται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή.
Επίσης η Επιτροπή προτείνει και το Συμβούλιο εγκρίνει κατευθυντήριες
γραμμές ή ακόμα και συστάσεις προς κράτη μέλη
¾ Θεσπίστηκε η Επιτροπή Απασχόλησης καθώς και άλλες μόνιμες θεσμικές
δομές οι οποίες επιτρέπουν μόνιμο και ανοιχτό διάλογο για την απασχόληση
8

Υπεγράφη στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στις 2-10-1997 και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου του
1999. Τροποποιεί τις Συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του
1992 και την ιδρυτική Συνθήκη Περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος που
υπεγράφη στη Ρώμη το 1957. (Ενοποιημένο κείμενο, Official Journal of the European Communities, C
325/33, 24.12.2002).
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Η συνθήκη του Άμστερνταμ τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου του 1999. Ωστόσο, τα
κράτη μέλη συμφώνησαν ομόφωνα να προχωρήσουν στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση πριν την επίσημη επικύρωση της Συνθήκης.
Οργανώθηκε, λοιπόν, η πρώτη στα χρονικά σύνοδος κορυφής για την απασχόληση το
Νοέμβριο του 1997, στο Λουξεμβούργο. Στη σύνοδο αυτή, που πραγματοποιήθηκε
στις 21 και 22 Νοεμβρίου του 1997, συμφωνήθηκε ο τρόπος εφαρμογής, καθώς
επίσης και ο τρόπος επισκόπησης και εξέτασης της απόδοσης των πολιτικών
απασχόλησης.

Η

διαδικασία

αυτή

είναι

γνωστή

ως

“Διαδικασία

του

Λουξεμβούργου” 9 και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους εξής λόγους:
1) Θεσπίστηκε μια διαδικασία σύγκλισης στο πεδίο της απασχόλησης με
κριτήρια που αναμένεται να εκπληρώσουν όλα τα κράτη μέλη. Πρόκειται για
κάτι παρόμοιο με τα κριτήρια του Μάαστριχτ προκειμένου να εισέλθει ένα
κράτος μέλος στην ΟΝΕ. Βέβαια, τα κριτήρια για την απασχόληση δεν
επιβάλλονται ως υποχρέωση για ένα κράτος μέλος προκειμένου να
“ανταμειφθεί” όπως έγινε με τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Ωστόσο, η μη
επίτευξη των κριτηρίων διακυβεύει την αξιοπιστία της πολιτικής του κράτους
μέλους και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
2) Ξεκίνησε

η

εφαρμογή

ενός

μηχανισμού

ετήσιας

επίβλεψης

και

παρακολούθησης των χωρών με βάση τα Εθνικά Σχέδια Δράσης που
καταρτίζουν. Το Συμβούλιο διατυπώνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη με
βάση την εκτίμηση της Επιτροπής για το κατά πόσον τα κράτη μέλη
συμμορφώνονται με τους στόχους που τέθηκαν.
3) Εισάγεται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια προσέγγιση
διαχείρισης μέσω στόχων. Οι στόχοι πλέον είναι ποσοτικοί και σαφώς
προσδιορισμένοι και έτσι η αξιολόγηση της προόδου γίνεται σε συγκεκριμένη
βάση και όχι βάσει γενικών διακηρύξεων.

9

Η Διαδικασία του Λουξεμβούργου είναι ουσιαστικά ένα μέσο, ένας μηχανισμός συντονισμού
οικονομικών πολιτικών. Εκτός από τη Διαδικασία του Λουξεμβούργου στο συντονισμό των
οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο των « Γενικών Προσανατολισμών των Οικονομικών Πολιτικών »
(ΓΠΟΠ), η Συνθήκη προβλέπει το συντονισμό μέσω του «Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης»
καθώς επίσης και μέσω άλλων μηχανισμών, όπως επί παραδείγματι, η διαδικασία οικονομικής
μεταρρύθμισης (“Διαδικασία του Κάρντιφ”), ο μακροοικονομικός διάλογος με τους κοινωνικούς
εταίρους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση (“Διαδικασία της Κολωνίας”)
και η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού, που καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της
Λισσαβόνας (“Διαδικασία της Λισσαβόνας”).
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4) Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία προϋποθέτει
ταυτόχρονη και συντονισμένη

δράση σε πλήθος πεδίων πολιτικής. Τα

μεμονωμένα μέτρα και οι αποσπασματικές λύσεις δεν επιφέρουν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα.
Περαιτέρω, υιοθετήθηκαν κάποιοι παράλληλοι στόχοι για την απασχόληση, οι
οποίοι επιδιώκονται μέσω των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και των
κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση:
¾ Δημιουργία ευρωπαϊκού προτύπου απασχόλησης, βασισμένου στην
επίτευξη ποσοστών απασχόλησης ίσων ή υψηλότερων από αυτά των ΗΠΑ
και της Ιαπωνίας.
¾ Μετατόπιση του κέντρου βάρους από την καταπολέμηση της ανεργίας στην
προώθηση ανάπτυξης της απασχόλησης.
¾ Στροφή σε πολιτικές πρόληψης για τους ανέργους, δηλαδή πολιτικές που
αποτρέπουν την υποβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων.
¾ Μεταστροφή από τα παθητικά στα ενεργητικά μέτρα δηλαδή μέτρα που
ενθαρρύνουν την ενεργό αναζήτηση εργασίας ή εργαζομένων.
¾ Προώθηση της συνεργασίας κυβερνήσεων, περιφερειακών και τοπικών
παραγόντων, κοινωνικών εταίρων και ιδιωτών. Μια έκφανση αυτής της
συνεργασίας είναι τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης.
2.4.2. Οι πυλώνες δράσης για την απασχόληση
Το πλαίσιο για τις ενέργειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την απασχόληση αποτελείται από τέσσερις πυλώνες δράσης. Οι τέσσερις αυτοί τομείς
δράσης προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υιοθετήθηκαν από τα κράτη
μέλη στην κοινή έκθεση για την απασχόληση, είναι δε οι εξής:
I.

Απασχολησιμότητα. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν τα
χάσματα δεξιοτήτων στην Ευρώπη και θα εξασφαλιστούν οι δυνατότητες
στους πολίτες να αναπτύσσουν τις κατάλληλες για την αγορά εργασίας
δεξιότητες.

II.

Επιχειρηματικότητα. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθεί
νέα επιχειρηματική αγωγή και επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη. Η
ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η
διευκόλυνση της σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης είναι βασικά
στοιχεία του πυλώνα αυτού.
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III.

Προσαρμοστικότητα. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η
ευελιξία των αγορών εργασίας και η ικανότητα των εργαζομένων να
ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις που τίθενται στον ραγδαία
μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Η επένδυση στη δια βίου μάθηση είναι επίσης
βασικό στοιχείο αυτού του πυλώνα.

IV.

Ίσες ευκαιρίες. Αφορά στον τρόπο δημιουργίας συνθηκών ίσης
πρόσβασης σε θέσεις εργασίας για άνδρες και γυναίκες και στην ίση
μεταχείριση στο περιβάλλον εργασίας. Ο συνδυασμός επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής είναι επίσης στο επίκεντρο του πυλώνα αυτού.

Οι τέσσερις αυτοί πυλώνες αναλύονται σε επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές
που αποτελούνται από κάποιους ευρωπαϊκούς και αρκετούς εθνικούς στόχους.
Μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση της πολιτικής έγινε το 2002. Μέχρι τότε ήταν
απαραίτητο να υπάρξει μετάβαση από μια πληθώρα ασυντόνιστων μέτρων σε μια
συνολική στρατηγική προσέγγιση για την απασχόληση και να διευρυνθεί περαιτέρω η
συμμετοχή και η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων.
2.4.3. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η συμβολή του στην ενίσχυση
της απασχόλησης
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα τέσσερα
Διαρθρωτικά Ταμεία μέσω των οποίων οι συνεισφορές των κρατών μελών
αναδιανέμονται για να επιτευχθούν αντικειμενικοί στόχοι κοινοί για όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση 10 . Το ΕΚΤ επενδύει σε ανθρώπους. Αποτελεί το κύριο
χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων σε επίπεδο Ευρώπης
και σκοπός του είναι η βελτίωση των προοπτικών για αυτούς που αντιμετωπίζουν τα
μεγαλύτερα εμπόδια στην ανεύρεση, διατήρηση ή επανάκτηση μιας θέσης εργασίας.
Με αυτό τον τρόπο, το ΕΚΤ δίνει την δυνατότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξουν έναν πληρέστερο ρόλο στην κοινωνία
και να βελτιώσουν έτσι την ποιότητα της ζωής τους. Μέσω του ΕΚΤ η Ευρωπαϊκή
Ένωση προσπαθεί να μετατρέψει τους στόχους της πολιτικής για την απασχόληση σε
πράξεις.

10

Τα άλλα τρία Ταμεία είναι το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το ΕΓΤΠΕ
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) και το Ταμείο Συνοχής.
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Τα μέσα του ΕΚΤ είναι προληπτικά και επανορθωτικά. Για να βοηθήσει στην
πρόληψη της ανεργίας το ΕΚΤ επικεντρώνει την υποστηρικτική του δράση σε
προγράμματα που προετοιμάζουν τους νέους ανθρώπους καλύτερα για την εργασιακή
τους ζωή, βοηθούν τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες και να
αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που
το μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας θέτει.
Επίσης, το ΕΚΤ παρεμβαίνει για να βοηθήσει εκείνους που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα απώλειας της εργασίας τους και κινδυνεύουν με μακροχρόνια ανεργία. Για
όσους είναι ήδη μακροχρόνια άνεργοι, το ΕΚΤ επικεντρώνει τη δράση του στην
υποστήριξη συντονισμένων προγραμμάτων που στόχο έχουν την σταδιακή
επανένταξή τους στην εργασία. Βάση όλων των πολιτικών του ΕΚΤ είναι η αρχή της
διασφάλισης ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εργασία για άνδρες και γυναίκες, για
ΑΜΕΑ, για μειονότητες και όλους όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
Το ΕΚΤ κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος της στήριξης που παρέχει σε
στρατηγικά μακροχρόνια προγράμματα που βοηθούν ανθρώπους σε όλη την έκταση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα σχεδιάζονται από τα κράτη μέλη με
σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια υλοποιούνται
ενέργειες μέσω ενός ευρέος φάσματος φορέων, ιδιωτικών και κρατικών. Στα 6 χρόνια
1994-1999 το ΕΚΤ δαπάνησε κάπου 60 δις Ευρώ, περίπου το 10% του συνολικού
προϋπολογισμού της Ένωσης.
Το ΕΚΤ είναι το μακροβιότερο διαρθρωτικό ταμείο, αφού ιδρύθηκε με τη
Συνθήκη της Ρώμης το 1957. Βέβαια, υπέστη από τότε πολλές αναθεωρήσεις για να
συμβαδίζει με τις εξελίξεις στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Ιδιαίτερα
σημαντική ήταν η μεταρρύθμιση του 1988, έτσι ώστε από την περίοδο 1989-1993 και
μετέπειτα, να λειτουργούν όλα τα διαρθρωτικά ταμεία με ολοκληρωμένη συνεργασία
με στόχο την οικονομική και κοινωνική συνοχή των χωρών της Ένωσης.
Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ, το ΕΚΤ αναθεωρήθηκε
και πάλι για την περίοδο 2000-2006, και κατέστη το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για
την στρατηγική απασχόλησης σε κοινοτικό επίπεδο. Το τεράστιο δυναμικό του ΕΚΤ
διοχετεύεται στην υποστήριξη των εθνικών προγραμμάτων δράσης για την
απασχόληση, τόσο από πλευράς χρηματοδότησης όσο και από πλευράς πολιτικής.
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Ο νέος κανονισμός του ΕΚΤ 11 θέτει πέντε προτεραιότητες στις οποίες
επικεντρώνονται τα επιχειρησιακά προγράμματα:
 Κατάρτιση ενεργητικών πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας, την
πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας, την υποστήριξη των νεοεισερχομένων
στην αγορά εργασίας
 Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών για όλους
 Προώθηση

της

πολιτικής

της

δια

βίου

μάθησης,

ενίσχυση

της

απασχολησιμότητας
 Βελτίωση των όρων συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας
 Προώθηση της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και της
ευελιξίας της αγοράς εργασίας, επιδίωξη της καινοτομίας, προώθηση του
ανθρώπινου δυναμικού στην έρευνα και τεχνολογία, υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας
Αυτές οι προτεραιότητες συνδέονται απόλυτα με τους τέσσερις πυλώνες για
την απασχόληση, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην έκθεση για την απασχόληση του
1997 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίοδο 1994-1999 υλοποιήθηκαν οι
πρωτοβουλίες

Employment

και

ADAPT.

Η

ενδιάμεση

αξιολόγηση

των

πρωτοβουλιών αυτών οδήγησε στην προετοιμασία της πρωτοβουλίας EQUAL, η
οποία είναι η νέα, ενιαία κοινοτική πρωτοβουλία για το ανθρώπινο δυναμικό για την
περίοδο 2000-2006. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής θα είναι κυρίως η ανάπτυξη
πολιτικών για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των ατόμων που αντιμετωπίζουν τις
μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην απασχόληση ή απασχολούνται σε θέσεις
εργασίας που απειλούνται με κατάργηση.
Περαιτέρω συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη μια κοινή διαδικασία μέτρησης
των διαφόρων δεικτών της απασχόλησης. Υιοθετήθηκαν οκτώ κοινοί δείκτες
επιδόσεων έτσι ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για όλες τις χώρες σχετικά με
την επίδοσή τους στην καταπολέμηση της ανεργίας. Η Eurostat και οι στατιστικές

11

Κανονισμός (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου
1999, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Επίσημη Εφημερίδα L213, 13.08.1999]. Ο
κανονισμός αυτός εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999 του
Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L009, 13.01.2000] σχετικά με τις γενικές διατάξεις για τα
διαρθρωτικά ταμεία και περιέχει τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του οποίου
πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις του Ταμείου στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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υπηρεσίες των χωρών μελών εργάζονται για την περαιτέρω βελτίωση της
συγκρισιμότητας όλων των στατιστικών για την αγορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Κοινότητα ευρεία συζήτηση για το ρόλο του
ΕΚΤ μετά το 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να επικεντρωθεί το ΕΚΤ
κατά την περίοδο 2007-2013 σε τέσσερις τομείς δράσης:
¾ στη βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων,
¾ στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας,
¾ στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και
¾ στην προώθηση των εταιρικών σχέσεων για την επιβολή μεταρρυθμίσεων.
Τα μέτρα αυτά αφορούν δύο πολύ σημαντικούς νέους στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο: τη “Σύγκλιση” και
την “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση” 12 . Ο νέος κανονισμός θα
πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2007, ημερομηνία που προβλέπεται για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1784/99 για το ΕΚΤ. Τέλος, ο νέος κανονισμός
θα πρέπει να επανεξετασθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Συνοψίζοντας τις παραπάνω πολύ γενικές διαπιστώσεις, μπορούμε να πούμε
ότι η επίμονη ανεργία έχει οδηγήσει όλες τις χώρες να αντιδράσουν προκειμένου να
απαλύνουν το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση για την
οποία έγινε λόγος στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου είναι η επιτομή αυτής της
προσπάθειας. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν ένα μείγμα
πολιτικών απασχόλησης το οποίο βέβαια διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, έχει
ωστόσο έντονο παντού το στοιχείο της ολοένα και πιο εκτεταμένης υιοθέτησης και
εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, σε μια προσπάθεια να αλλάξουν τα
δομικά στοιχεία της αγοράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού. Στο επόμενο
κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά και παρουσίαση των πολιτικών αυτών, έτσι
ώστε να διαφανεί ο ρόλος τους και η ενδεχόμενη αποτελεσματικότητά τους.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της περιφερειακής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, τον
Ιούλιο του 2004, ένα σύνολο προτάσεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (EΤΠΑ, ΕΚΤ) και το Ταμείο
Συνοχής. Το COM(2004) 492 [2004/0163 (AVC), Βρυξέλλες, 14.7.2004], είναι το βασικό έγγραφο
αναφοράς για τις γενικές διατάξεις.
12
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Κεφάλαιο 3
Οι Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης
3.1. Εισαγωγή
Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (Active Labor Market Policies –
ALMPs) ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα στόχων και προγραμμάτων, οικονομικών και κοινωνικών. Αρχικά ήταν
γνωστές σαν «ενεργητικές πολιτικές εργατικού δυναμικού» και είχαν σχεδιαστεί για
να ανταποκριθούν στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη ζήτηση των οικονομιών.
Μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1974 και 1979 και καθώς στις αρχές της
δεκαετίας του 1980 η ύφεση προκάλεσε υψηλή ανεργία η οποία έτεινε να παγιωθεί, η
έμφαση δόθηκε στην πλευρά της ζήτησης εργασίας, δηλαδή προωθήθηκαν μέτρα
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και περιορισμού της προσφοράς εργασίας μέσω
π.χ. πρόωρης συνταξιοδότησης. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και καθώς η
ύφεση διέρχονταν τη φάση της επέκτασής της, οι οικονομίες των χωρών μελών του
ΟΟΣΑ αντιμετώπισαν ολοένα και μεγαλύτερα προβλήματα στις αγορές εργασίας.
Έγινε πλέον εμφανές ότι η ανεργία καθίσταται ένα διαρθρωτικό πρόβλημα και
έτσι οι όποιες πολιτικές απέβλεπαν στην αντιμετώπιση βραχυχρόνιων προβλημάτων
αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές. Έγινε επίσης εμφανές, ότι οι διαρθρωτικές
αδυναμίες βρίσκονται κυρίως στην πλευρά της προσφοράς εργασίας και οι
στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων θα έπρεπε να σχεδιάζονται με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και στόχο την προσαρμογή της αγοράς εργασίας.
Υπήρξαν τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για την αναδιάρθρωση των
δαπανών για πολιτικές απασχόλησης σε όφελος των ενεργητικών πολιτικών οι οποίες
προκαλούν κινητικότητα της προσφοράς εργασίας, βελτιώνουν την ποιότητα του
εργατικού δυναμικού και ενδυναμώνουν τις διαδικασίες αναζήτησης και εύρεσης
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εργασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι Υπουργοί Εργασίας των χωρών του
ΟΟΣΑ, με στόχο την καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, υιοθέτησαν το 1992 ένα εκτεταμένο σχέδιο δράσης βασισμένο στις
αρχές των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
H Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης (όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο),
μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και σειράς άλλων πράξεων
και αποφάσεων υιοθέτησε πληθώρα δράσεων, που στοχεύουν στην καταπολέμηση
της ανεργίας και βασίζονται κατά μεγάλο μέρος στις ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης.

3.2. Ποιές είναι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
Οι πολιτικές απασχόλησης συνήθως χαρακτηρίζονται ως ενεργητικές ή
παθητικές. Οι παθητικές πολιτικές είναι αυτές που αναφέρονται στη στήριξη του
εισοδήματος των ανέργων, όπως π.χ. τα επιδόματα ανεργίας ή στον περιορισμό της
προσφοράς εργασίας, όπως π.χ. η πρόωρη συνταξιοδότηση. Μέτρα που στοχεύουν
απευθείας στην κινητοποίηση της προσφοράς εργασίας και προκαλούν ώθηση της
απασχόλησης, δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση της απασχολησιμότητας
του εργατικού δυναμικού κατατάσσονται στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
Ειδικότερα, περιλαμβάνουν τρία κύρια στοιχεία:
•

Ενεργοποίηση της προσφοράς εργασίας με προγράμματα δημιουργίας θέσεων
εργασίας, επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, κλπ.

•

Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την εργασία μέσω προγραμμάτων
κατάρτισης και επανακατάρτισης.

•

Προώθηση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας μέσω της
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εξατομικευμένη
παρέμβαση για αναζήτηση εργασίας.
Επομένως, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης είναι ένα πλήθος πολιτικών,

που έχουν ως κύριο στόχο την αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης ή επανένταξης
ανέργων στην αγορά εργασίας και συμβάλλουν έτσι στην αύξηση της απασχόλησης.
Στον Πίνακα 3.1 δίνεται μια περιγραφή κάποιων από τις σημαντικότερες
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, καθώς επίσης και οι στόχοι τους, τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους και άλλα κύρια στοιχεία τους. Είναι ίσως
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χρήσιμο στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι υπάρχει μια πληθώρα ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης και το μείγμα των πολιτικών αλλάζει από χώρα σε χώρα.
Επίσης, από καιρού εις καιρόν ασκούνται διαφορετικές πολιτικές και μέσα στην κάθε
χώρα. Έτσι, είναι πολλές φορές πολύ δύσκολο να γίνεται σύγκριση ανάμεσα σε
πολιτικές που ασκούνται σε διάφορες χώρες, όπως επίσης είναι δύσκολο να γίνεται
διαχρονικά σύγκριση των πολιτικών μιας χώρας. Εξάλλου, πέρα από τις
διαφοροποιήσεις που οι πολιτικές έχουν, υπάρχει συνήθως και μεγάλη διαφορά στις
γενικότερες μακροοικονομικές συνθήκες από χώρα σε χώρα. Σε κάθε περίπτωση
επομένως, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψην αυτά, δηλαδή το πλαίσιο εφαρμογής
της κάθε πολιτικής, καθώς επίσης και οι λεπτομέρειες που συνθέτουν την κάθε
πολιτική.
Θεωρητικά, λοιπόν, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορεί να
μειώσουν την ανεργία και να προωθήσουν την απασχόληση, αφού συντελούν στην
καλύτερη διασύνδεση του εργατικού δυναμικού με την αγορά εργασίας. Βέβαια, όλα
αυτά γίνονται με κόστος, το οποίο είναι σε πολλές περιπτώσεις δυσβάστακτο
δεδομένων των πολύ δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών με τις οποίες βρίσκονται
αντιμέτωπες τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες οικονομίες. Συνεπώς, τίθεται
επιτακτικά το ερώτημα της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και καθίσταται
προφανής η αναγκαιότητα αξιολόγησής τους με επιστημονικό τρόπο, έτσι ώστε όλοι
όσοι εμπλέκονται στην εφαρμογή τους ή επηρεάζονται από την υλοποίησή τους να
γνωρίζουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα κατά πόσο δικαιολογείται η δημόσια δαπάνη
που οι πολιτικές απορροφούν.

3.3. Δαπάνη για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
Στον παρακάτω Πίνακα 3.2 παρατίθενται κάποια γενικά στοιχεία για τη
δαπάνη για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ-15) και σε διάφορες άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για τα έτη 1985, 1990,
1995 και 2000. Η κατανομή της δαπάνης ανάμεσα σε ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης και το ποσοστό ανεργίας κατά τα ίδια έτη απεικονίζονται στο
Διάγραμμα 3.1 [στοιχεία (α), (β), (γ) και (δ) του διαγράμματος αντίστοιχα].
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Πίνακας 3.1. Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
Πρόγραμμα

Περιγραφή

Δημόσια έργα και
απασχόληση στο δημόσιο
τομέα

• Δημόσια χρηματοδοτούμενη
χαμηλόμισθη απασχόληση για
αντιμετώπιση της φτώχειας
• Αποσκοπούν κυρίως στη
δημιουργία ελάχιστου
εισοδήματος

Υποβοήθηση εύρεσης
εργασίας

• Κύριος στόχος είναι η
διασύνδεση θέσεων εργασίας με
αναζητούντες εργασία
• Περιλαμβάνονται σειρά
υπηρεσιών προς τους ανέργους
εξατομικευμένη παρέμβαση,
συμβουλευτική υποστήριξη,
τεχνικές αναζήτησης εργασίας
κλπ.
• Βοηθά στη βελτίωση των
δεξιοτήτων των νεοεισερχόμενων
στην αγορά εργασίας
• Βοηθά ανέργους ή πιθανούς
ανέργους στην απόκτηση
δεξιοτήτων που θα τους
επανεντάξουν ή θα τους
διατηρήσουν στην αγορά
εργασίας

Κατάρτιση και
επανακατάρτιση

Πιθανά μειονεκτήματα

Κύρια σημεία

• Βοηθούν φτωχά τμήματα
του πληθυσμού να
αποκτήσουν επαφή με την
αγορά εργασίας
• Παράγονται δημόσια
αγαθά και δημιουργείται
υποδομή
• Βοηθά στη μείωση του
χρόνου ανεργίας
• Χαμηλό κόστος
• Συνδυάζεται και
συμπληρώνει άλλες
ενεργητικές πολιτικές

Πιθανά οφέλη

• Στιγματίζουν τους
εργαζόμενους μειώνοντας
την απασχολησιμότητά τους
• Οι θέσεις εργασίας είναι
συνήθως χαμηλής
παραγωγικότητας

• Πόσο διαρκεί;
• Ποιός είναι ο μισθός;
• Δημιουργείται πραγματική
απασχόληση;
• Σε ποιά σχέση πρέπει να
βρίσκονται οι μισθοί σε σχέση με το
κόστος του προγράμματος;
• Υπάρχει πεδίο δράσης για
ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας;
• Πόσο αποτελεσματική είναι η
παροχή των υπηρεσιών;
• Είναι επαρκώς εκπαιδευμένο το
προσωπικό για να παρέχει τις
κατάλληλες υπηρεσίες;

• Αύξηση παραγωγικότητας
του ανθρώπινου δυναμικού
• Ωφέλιμο για ειδικές ομάδες
που απειλούνται με
αποκλεισμό όπως γυναίκες,
ΑμΕΑ, κλπ.

• Ελλιπής ή ανεπαρκής
στόχευση
• Μείωση θέλησης για
ανεύρεση εργασίας στη
διάρκεια του προγράμματος
• Φτωχά αποτελέσματα όταν
η αγορά εργασίας είναι
στάσιμη
• Υψηλό κόστος

• Πιθανόν τα πρόσωπα που
βρίσκουν εργασία μέσω των
υπηρεσιών απασχόλησης
είναι τα πλέον ικανά και θα
έβρισκαν εργασία έτσι κι
αλλιώς
• Βοηθά μόνο μέρος των
αναζητούντων εργασία

• Πώς μπορούν τα προγράμματα να
έχουν καλύτερους στόχους;
• Η έλλειψη δεξιοτήτων αυξάνει
την ανεργία;
• Ποιό είναι το μείγμα συμμετοχής
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο
σχεδιασμό και υλοποίηση των
προγραμμάτων;
• Πόσοι βρήκαν εργασία λόγω του
προγράμματος και μήπως θα την
έβρισκαν έτσι κι αλλιώς;
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Πίνακας 3.1. (συνέχεια) Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
Πιθανά μειονεκτήματα

Κύρια σημεία

Δημιουργία μικρών
επιχειρήσεων

Πρόγραμμα

• Επιχορήγηση και παροχή
συμβουλών για τη δημιουργία και
αρχική λειτουργία μικρών
επιχειρήσεων
• Βοηθά στην αύξηση της
αυτοαπασχόλησης

Περιγραφή

• Βοηθά στην δημιουργία
επιχειρηματικού πνεύματος
• Καλό εναλλακτικό στο
επίδομα ανεργίας

Πιθανά οφέλη

• Πιθανόν αυτοί που
επιχορηγούνται θα
δημιουργούσαν δική τους
επιχείρηση έτσι κι αλλιώς
• Άδικο για όσους ανοίγουν
επιχείρηση χωρίς
επιχορήγηση

Επιδοτούμενες θέσεις
εργασίας

• Στοχεύουν κυρίως στους
μακροχρόνια άνεργους και στους
νεοεισερχόμενους στην αγορά
εργασίας
• Η κυβέρνηση πληρώνει το
σύνολο ή μέρος του μισθού για
κάποιο χρονικό διάστημα

• Μπορεί να οδηγήσει σε
μόνιμη απασχόληση
• Παρέχει δεξιότητες στον
εργαζόμενο
• Κρατά τα άτομα σε επαφή
με την αγορά εργασίας
• Εξισορροπεί τα πράγματα
σε όφελος των μακροχρόνια
ανέργων

• Πιθανόν αυτοί που
προσλαμβάνονται να
έβρισκαν εργασία έτσι κι
αλλιώς
• Εργαζόμενος που
προσλαμβάνεται σε
επιδοτούμενη θέση
καταλαμβάνει τη θέση
κάποιου που θα
προσλαμβάνονταν χωρίς
επιδότηση, άρα δεν υπάρχει
αύξηση της απασχόλησης
• Πιθανή απόλυση στο πέρας
της περιόδου επιχορήγησης

• Πόση πρέπει να είναι η χρηματική
επιχορήγηση και πόση η τεχνική
βοήθεια;
• Πόση διάρκεια πρέπει να έχει η
στήριξη;
• Πόση διάρκεια ζωής έχουν οι
δημιουργούμενες επιχειρήσεις;
• Δημιουργούνται δυσκολίες για
ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις;
• Σε ποιούς κλάδους πρέπει να
ανοίγουν επιχειρήσεις και ποιά
πρέπει να είναι τα προσόντα των
επιχορηγούμενων;
• Ποιός πρέπει να παίρνει την
επιχορήγηση, ο εργοδότης ή ο
εργαζόμενος;
• Πόσο πρέπει να διαρκεί η
επιχορήγηση;
• Σε ποιό χρονικό σημείο της
περιόδου ανεργίας πρέπει να
προσφέρεται η δυνατότητα;
• Είναι σκόπιμο να συνδυάζεται με
άλλες πολιτικές π.χ. κατάρτιση;
• Πόσοι διατηρούν την εργασία
τους μετά το πέρας της
επιχορήγησης;
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Είναι φανερό ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στη δαπάνη από χώρα σε
χώρα. Το 1985 η Ελβετία είχε τη χαμηλότερη δαπάνη για προγράμματα απασχόλησης
συνολικά, με 0,46% του ΑΕΠ, ωστόσο η Ελλάδα είχε τη χαμηλότερη δαπάνη για
ενεργητικές πολιτικές, με μόλις 0,17% του ΑΕΠ. Την υψηλότερη δαπάνη για
πολιτικές απασχόλησης το 1985 την είχε η Ιρλανδία με 4,85% και ακολουθούσε το
Βέλγιο με 4,66%. Για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ωστόσο, η Σουηδία είχε
μακράν την υψηλότερη δαπάνη με 2,13% και ακολουθούσε η Ιρλανδία με 1,26% του
ΑΕΠ. Μόνο σε δύο άλλες χώρες η δαπάνη για ενεργητικές πολιτικές ξεπέρασε τη μία
ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ, στο Βέλγιο με 1,31% και στην Ολλανδία με 1,26%.
Το 2000 η κατάσταση ήταν αρκετά διαφορετική. Η χώρα με τη χαμηλότερη
δαπάνη συνολικά για πολιτικές απασχόλησης, αλλά για ενεργητικές πολιτικές ήταν οι
ΗΠΑ με μόλις 0,38% και 0,15% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Την υψηλότερη δαπάνη για
πολιτικές απασχόλησης συνολικά, καθώς επίσης και για ενεργητικές πολιτικές, είχε η
Δανία με 4,56% και 1,56% του ΑΕΠ αντίστοιχα.
Παρατηρώντας στο Διάγραμμα 3.1 (α) – (δ) το ύψος της δαπάνης για
πολιτικές απασχόλησης, ενεργητικές και παθητικές, σε συνδυασμό με το ποσοστό
ανεργίας, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη διασύνδεση μεταξύ τους. Ωστόσο,
παρατηρείται σε γενικές γραμμές ότι σε χώρες που η δαπάνη για παθητικές πολιτικές
απασχόλησης είναι υψηλές, η δαπάνη για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης είναι
επίσης υψηλές. Επίσης, παρατηρείται μια αύξηση των δαπανών για παθητικές
πολιτικές καθώς αυξάνει η ανεργία, κάτι που είναι φυσιολογικό αφού οι παθητικές
πολιτικές αποτελούνται κυρίως από επιδόματα ανεργίας.
Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο αφορά στο βαθμό δραστηριοποίησης της
ακολουθούμενης πολιτικής, όπως αυτός εκφράζεται από το λόγο της δαπάνης για
ενεργητικές πολιτικές ως προς τη δαπάνη για παθητικές πολιτικές. Στο παρακάτω
Διάγραμμα 3.2 εμφανίζεται ο μέσος όρος δημόσιας δαπάνης για προγράμματα αγοράς
εργασίας στις χώρες του ΟΟΣΑ για την περίοδο 1985 – 2000 ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Με μια απλή εφαρμογή γραμμής τάσης φαίνεται ότι η δαπάνη για παθητικές
πολιτικές βαίνει ελαφρά μειούμενη, ενώ η δαπάνη για ενεργητικές πολιτικές
διατηρείται σταθερή. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ των δύο κατηγοριών
πολιτικών διαχρονικά βαίνει υπέρ των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, κάτι
που φαίνεται από το συντελεστή συσχέτισης ανάμεσα σε ενεργητικές και παθητικές
πολιτικές απασχόλησης, που από 0,48 το 1985 ανήλθε σε 0,85 το 2000.
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Πίνακας 3.2. Δημόσια δαπάνη για προγράμματα απασχόλησης ως % του ΑΕΠ, ΕΕ-15 και χώρες του ΟΟΣΑ, 1980 – 2000
1985
Χώρα
Αυστραλία
Αυστρία
Βέλγιο
Καναδάς
Ελβετία
Γερμανία
Δανία
Ισπανία
Φιλανδία
Γαλλία
Ην. Βασίλειο
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Ιαπωνία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Νορβηγία
Νέα Ζηλανδία
Πορτογαλία
Σουηδία
ΗΠΑ

1990

1995

2000

Ενεργητικές Παθητικές
Ενεργητικές Παθητικές
Ενεργητικές Παθητικές
Ενεργητικές Παθητικές
Σύνολο
Σύνολο
Σύνολο
Σύνολο
πολιτικές
πολιτικές
πολιτικές
πολιτικές
πολιτικές
πολιτικές
πολιτικές
πολιτικές
0,41
0,27
1,31
0,64
0,19
0,72

1,26
0,93
3,36
1,84
0,27
1,28

1,67
1,20
4,66
2,48
0,46
2,00

0,33
0,9
0,66
0,75
0,17
1,46

2,79
1,32
2,37
2,11
0,35
3,39

3,12
2,22
3,03
2,86
0,52
4,85

0,5
1,26
0,61
0,87

0,33
0,92
3,38
0,48
0,62

1,42
4,64
1,09
1,48

2,13

0,88

3,01

0,25
0,30
1,21
0,52
0,23
0,93
1,09
0,83
0,99
0,81
0,60
0,36
1,38
0,31
0,29
1,29
0,92
0,89
0,60
1,69
0,22

1,15
0,95
2,59
1,88
0,13
0,99
4,26
2,39
1,13
1,84
0,94
0,45
2,58
0,31
0,60
2,42
1,15
1,92
0,35
0,88
0,42

1,40
1,26
3,80
2,40
0,36
1,93
5,36
3,22
2,12
2,64
1,54
0,81
3,96
0,62
0,89
3,70
2,07
2,81
0,95
2,57
0,65

0,81
0,36
1,37
0,56
0,48
1,32
1,88
0,54
1,54
1,29
0,45
0,45
1,63
0,34
0,19
1,36
1,34
0,74
0,78
3,46
0,20

1,25
1,41
2,73
1,28
1,15
2,33
4,42
2,35
3,90
1,77
1,24
0,42
2,63
0,38
0,58
2,87
1,10
1,15
0,91
3,32
0,34

2,06
1,77
4,10
1,83
1,63
3,65
6,31
2,89
5,45
3,06
1,69
0,87
4,26
0,72
0,77
4,23
2,44
1,89
1,69
6,79
0,54

0,46
0,51
1,30
0,41
0,49
1,24
1,56
0,81
0,99
1,31

0,98
1,06
2,18
0,72
0,57
1,90
3,00
1,34
2,11
1,65

1,43
1,57
3,48
1,13
1,06
3,14
4,56
2,14
3,11
2,96

0,60
0,31

0,63
0,55

1,23
0,86

1,55
0,76
0,55
0,61
1,37
0,15

2,05
0,44
1,41
0,90
1,33
0,23

3,60
1,20
1,96
1,52
2,70
0,38

Πηγή: ΟΟΣΑ
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Διάγραμμα 3.1.(α) Δημόσια δαπάνη στις χώρες του ΟΟΣΑ για προγράμματα
απασχόλησης ως % του ΑΕΠ, 1985
1985
7,00

% του ΑΕΠ

6,00
16,5

12,3

5,00
4,00

21
10,6

3,00
2,00

7,8

10,9

10,2 11,3

3,1

5

7,2

1,6

3,6
0,9

1,00

7,8

7,3

10,1

2,6

4,1

2,6

8,5

7,1

Παθητικές π ολιτικές

ΗΠΑ

Σουηδία

Πορτογαλία

Νέα Ζηλανδία

Νορβηγία

Ολλανδία

Λουξεμβούργο

Ιαπωνία

Ιταλία

Ιρλανδία

Ουγγαρία

Ελλάδα

Ην. Βασίλειο

Γαλλία

Φιλανδία

Ισπανία

Δανία

Γερμανία

Ελβετία

Καναδάς

Βέλγιο

Αυστρία

Αυστραλία

0,00

Ενεργητικές π ολιτικές

Διάγραμμα 3.1.(β) Δημόσια δαπάνη στις χώρες του ΟΟΣΑ για προγράμματα
απασχόλησης ως % του ΑΕΠ, 1990
1990
7,00
8,3

5,00
16

3,00

8,9

8,1

1,8

3,1

5,2
6,8

6,9 3,2

7

0,5

2,1

Παθητικές πολιτικές

5,5

Ενεργητικές πολιτικές
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ΗΠΑ

Σουηδία

Πορτογαλία

Νέα Ζηλανδία

Νορβηγία

Ολλανδία

Λουξεμβούργο

Ιρλανδία

Ουγγαρία

Ελλάδα

Ην. Βασίλειο

Γαλλία

Φιλανδία

Ισπανία

Δανία

Γερμανία

Ελβετία

Καναδάς

Βέλγιο

0,00
Αυστρία

4,5

1,1

11,2
Ιαπωνία

1,00

Ιταλία

2,00

12,9

8,7

4,00

Αυστραλία

% του ΑΕΠ

6,00

Διάγραμμα 3.1.(γ) Δημόσια δαπάνη στις χώρες του ΟΟΣΑ για προγράμματα
απασχόλησης ως % του ΑΕΠ, 1995
1995
7,00

9,2

7
15,2
12,2

12,9

8,1

4,00

11,4

22,7
8

2,00

4,9

9,4 3,5

3,7

8,6
10

1,00

10,2

6,3 7,1

3,2 2,3

5,5

Παθητικές πολιτικές

Σουηδία

Πορτογαλία

Νέα Ζηλανδία

Νορβηγία

Ολλανδία

Ιρλανδία

Ουγγαρία

Ελλάδα

Ην. Βασίλειο

Γαλλία

Φιλανδία

Ισπανία

Δανία

Γερμανία

Ελβετία

Καναδάς

Βέλγιο

Αυστρία

Αυστραλία

0,00

Λουξεμβούργο

11,5
Ιαπωνία

3,00

7,1

ΗΠΑ

5,00

Ιταλία

% του ΑΕΠ

6,00

Ενεργητικές πολιτικές

Διάγραμμα 3.1.(δ) Δημόσια δαπάνη στις χώρες του ΟΟΣΑ για προγράμματα
απασχόλησης ως % του ΑΕΠ, 2000

2000
7,00
6,00
4,6

4,00

9,7 9,5

3,00

5,9

13,9

2,00 6,2 3,5

6,8 2,6

10,5

6,4

1,00

5,5 11,1

4,3

4

3,4

4,7

4

1,9

Παθητικές π ολιτικές

Ενεργητικές π ολιτικές
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ΗΠΑ

Σουηδία

Πορτογαλία

Νέα Ζηλανδία

Νορβηγία

Ολλανδία

Λουξεμβούργο

Ιαπωνία

Ιταλία

Ιρλανδία

Ουγγαρία

Ελλάδα

Ην. Βασίλειο

Γαλλία

Φιλανδία

Ισπανία

Δανία

Γερμανία

Ελβετία

Καναδάς

Βέλγιο

Αυστρία

0,00
Αυστραλία

% του ΑΕΠ

5,00

Διάγραμμα 3.2. Μέσος όρος δαπάνης για ενεργητικές και παθητικές πολιτικές
απασχόλησης στην ΕΕ-15 και χώρες του ΟΟΣΑ, 1985 – 2000
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Σε 14 χώρες υπήρξε αύξηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ως
ποσοστό του συνόλου των πολιτικών απασχόλησης, σε ορισμένες μάλιστα χώρες
όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ελλάδα η αύξηση ήταν εντυπωσιακή. Αυτό
οφείλεται προφανώς στο γεγονός της σχετικά πρόσφατης έμφασης που δόθηκε στις
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στις χώρες αυτές. Υπήρξαν όμως και χώρες με
μείωση του εν λόγω δείκτη, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τις Σκανδιναβικές
χώρες, στις οποίες οι ενεργητικές πολιτικές είχαν πιο μακροχρόνια παράδοση, με
αρκετή βαρύτητα σε πολιτικές κατάρτισης. Επίσης, οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν
μακρόχρονη παράδοση στην επιστημονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Οι αξιολογήσεις σε πολλές περιπτώσεις
κατέδειξαν την αδυναμία των πολιτικών κατάρτισης να επιτύχουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα, σε συνδυασμό με το σχετικά υψηλό κόστος τους. Αποτέλεσμα των
παραπάνω ήταν να υπάρξει αρκετός προβληματισμός σχετικά με τη σκοπιμότητα
συνέχισης αρκετών πολιτικών κατάρτισης και έτσι η κατάργησή τους επέφερε
αλλαγή στη σχέση ενεργητικών πολιτικών προς παθητικές πολιτικές εις βάρος των
πρώτων.
Γενικά, υπάρχει μια πολιτική διαμάχη σχετικά με τη βαρύτητα που πρέπει να
δοθεί στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Η επέκταση και η διεύρυνση της
αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών είναι μια από τις κατευθύνσεις
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πολιτικής της Στρατηγικής για την Εργασία του ΟΟΣΑ, καθώς επίσης και της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Ωστόσο, παρ’ όλη την ισχυρή
πολιτική ρητορική για το θέμα αυτό, η αποτελεσματικότητα πολλών προγραμμάτων
παραμένει αμφισβητούμενη, με αποτέλεσμα να υπάρχει διστακτικότητα στις
κυβερνήσεις για την κατανομή μεγαλύτερης δαπάνης σε νέα ή υπάρχοντα
προγράμματα.
Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται στο Διάγραμμα 3.3, που εμφανίζει το ποσοστό
δαπανών για ενεργητικές πολιτικές ως προς τις συνολικές δαπάνες για πολιτικές
απασχόλησης το 1985 και το 1995, έτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για
όλες τις χώρες. Στις περισσότερες χώρες υπάρχει μια λιγότερο ή περισσότερο
σημαντική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ενεργητικών πολιτικών, ωστόσο
σε κάποιες χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, κλπ.), υπάρχει σημαντική
μείωση.
Σε ότι αφορά στο συνδυασμό ποσοστού ανεργίας και εξέλιξης των
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, αυτός εμφανίζεται στον Πίνακα 3.3.
Πίνακας 3.3. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης ως % του ΑΕΠ και % ανεργίας στις
χώρες του ΟΟΣΑ το 1985 και 1995
1985
1995
Χώρα
Αυστραλία
Αυστρία
Βέλγιο
Καναδάς
Ελβετία
Γερμανία
Δανία
Ισπανία
Φιλανδία
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Ιαπωνία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Νορβηγία
Νέα Ζηλανδία
Πορτογαλία
Σουηδία
ΗΠΑ

Ενεργητικές
πολιτικές ως % του
ΑΕΠ

Ποσοστό
ανεργίας

Ενεργητικές
πολιτικές ως % του
ΑΕΠ

Ποσοστό
ανεργίας

0,41
0,27
1,31
0,64
0,19
0,72
0,9
0,33
0,9
0,66
0,75
0,17
1,46
0,4
0,4
0,5
1,26
0,61
0,87
0,5
2,13
0,1

7,8
3,6
12,3
10,6
0,9
7,2
7,3
21
5
10,2
11,3
7,8
16,5
10,1
2,6
1,6
10,9
2,6
4,1
8,5
3,1
7,1

0,81
0,36
1,37
0,56
0,48
1,32
1,88
0,54
1,54
1,29
0,45
0,45
1,63
0,50
0,34
0,19
1,36
1,34
0,74
0,78
3,46
0,20

8
3,7
12,9
9,4
3,5
8,1
7
22,7
15,2
11,4
8,6
10
12,2
11,5
3,2
2,3
7,1
4,9
6,3
7,1
9,2
5,5
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Διάγραμμα 3.3. Δαπάνη για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ως ποσοστό των
συνολικών δαπανών για πολιτικές απασχόλησης, 1985 και 1995
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Τα στοιχεία του Πίνακα 3.3 απεικονίζονται στο παρακάτω Διάγραμμα 3.4,
όπου έχει σημασία να παρατηρήσουμε τη φορά που έχουν τα βέλη που ενώνουν το
ποσοστό ανεργίας με τη δαπάνη για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ως ποσοστό
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του ΑΕΠ. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα λοιπόν, φαίνεται ότι οι περισσότερες χώρες
κινούνται βορειοανατολικά, δηλαδή ανάμεσα στο 1985 και στο 1995 αυξήθηκαν οι
δαπάνες για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ενώ υπήρξε και ταυτόχρονη αύξηση
της ανεργίας. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της Φιλανδίας και της Σουηδίας, όπου
ενώ υπάρχει μεγάλη αύξηση των ενεργητικών πολιτικών, υπάρχει ταυτόχρονα μεγάλη
αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Αντίθετη περίπτωση αποτελούν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς
και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουμε πτώση της ανεργίας με ταυτόχρονη πτώση
της δαπάνης για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Η εικόνα επομένως είναι μικτή
και φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας ανάμεσα στις δύο
μεταβλητές.
3.3.1.

Αλληλεπίδραση

ενεργητικών

και

παθητικών

πολιτικών

απασχόλησης
Οι παθητικές πολιτικές απασχόλησης, που αποτελούνται κυρίως από τα
διάφορα επιδόματα ανεργίας, παρέχουν εισοδηματική στήριξη στους ανέργους στη
διάρκεια της αναζήτησης εργασίας. Όπως είναι φυσικό, το ύψος και το είδος των
επιδομάτων αυτών επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανέργων και κυρίως τη στάση
τους απέναντι στην εργασία. Από την άλλη μεριά, οι ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης προσπαθούν να εντάξουν τον άνεργο πίσω στην αγορά εργασίας και να
του δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης των
δεξιοτήτων, της καλύτερης γνώσης των συνθηκών της αγοράς εργασίας, κλπ.
Υπάρχουν επίσης ενεργητικές πολιτικές που έχουν μορφή επιδόματος για τους
συμμετέχοντες. Επομένως, υπάρχει αλληλεπίδραση των ενεργητικών και των
παθητικών πολιτικών απασχόλησης, και αυτή η αλληλεπίδραση πρέπει να εξεταστεί
προκειμένου να σχεδιαστούν περισσότερο αποτελεσματικές πολιτικές.
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Διάγραμμα 3.4. Μεταβολές στη δαπάνη για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και στο ποσοστό ανεργίας,
1985-1995
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Ένας σημαντικός εν προκειμένω δείκτης είναι ο λεγόμενος δείκτης
αναπλήρωσης (replacement rate). Πρόκειται για το ποσοστό του αναμενόμενου
εισοδήματος από εργασία το οποίο καλύπτεται από τα επιδόματα ανεργίας και άλλες
συναφείς κοινωνικές παροχές. Στο διάγραμμα 3.5 εμφανίζεται ο δείκτης αυτός για τις
χώρες του ΟΟΣΑ το 1999. Ο δείκτης υπολογίζεται για τέσσερις διαφορετικούς
τύπους οικογενειών (άγαμους, έγγαμους χωρίς παιδιά, έγγαμους με δύο παιδιά και
μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά) και για δύο επίπεδα εισοδήματος, το μέσο
εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη και το επίπεδο των 2/3 του μέσου εισοδήματος
του ανειδίκευτου εργάτη, με 20-ετή προϋπηρεσία και στις δύο περιπτώσεις.
Περαιτέρω, υποτίθεται ότι ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται, ούτε λαμβάνει
επίδομα ανεργίας και τα παιδιά είναι 3-6 ετών, ενώ το κόστος κατοικίας ανέρχεται σε
20% του μέσου εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές χώρες με δείκτη αναπλήρωσης
αρκετά πάνω από το 70%. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, φαίνεται ότι
διαχρονικά ο δείκτης αυτός αυξάνει για πολλές χώρες. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι
δημιουργείται μια σημαντική επίδραση τόσο στα κίνητρα για εργασία όσο και στη
συμπεριφορά και αντίληψη για το μέσο μισθό. Δημιουργείται έτσι η λεγόμενη παγίδα
ανεργίας (unemployment trap). Κάποιος, δηλαδή, μπορεί να λαμβάνει τέτοιο ύψος
επιδόματος που να του δημιουργεί κίνητρο παραμονής στην ανεργία και αντίστοιχα
αντικίνητρο για αναζήτηση εργασίας.
Το πλέον άμεσο βήμα για την αντιμετώπιση της παγίδας ανεργίας είναι η
περικοπή του δείκτη αναπλήρωσης. Ωστόσο, επειδή αυτό δημιουργεί προφανείς
πολιτικές δυσκολίες, σε πολλές χώρες επιλέχτηκε η οδός της μείωσής του μέσω
αυστηρότερων κριτηρίων παροχής των επιδομάτων και ανάπτυξης ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης.
Στις περισσότερες χώρες ανάμεσα στα κριτήρια επιλεξιμότητας για την
παροχή του επιδόματος ανεργίας είναι η υποχρέωση του ανέργου να δέχεται τυχόν
προκύπτουσα εργασία, υποχρέωση να δραστηριοποιείται και ιδιωτικώς στην
ανεύρεση εργασίας και να ενημερώνει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης για τα
αποτελέσματα της αναζήτησης, υποχρέωση τακτικής συνεργασίας με τις υπηρεσίες
απασχόλησης και ανανέωσης της σχέσης τους (π.χ. της κάρτας ανεργίας), κλπ. Σε
κάποιες χώρες (Σουηδία, Δανία, κλπ.) υπάρχει και η υποχρέωση συμμετοχής σε
προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
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Διάγραμμα 3.5. Δείκτης αναπλήρωσης στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 1999
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Πηγή: OECD 2002, Benefits and Wages, OECD Indicators

Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, τα κριτήρια που τίθενται για να είναι κανείς
επιλέξιμος για την παροχή επιδόματος ανεργίας απαιτούν από τους ανέργους την
ενεργότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις
πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Υπάρχουν άνεργοι που έχουν περισσότερο
αναπτυγμένη την ικανότητα εύρεσης εργασίας από μόνοι τους και αναπτύσσουν τις
κατάλληλες τεχνικές γι αυτό. Υπάρχουν ωστόσο πολλοί άνεργοι που είτε αρκούνται
στο επίδομα ανεργίας (σε χώρες βέβαια που αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό του
εισοδήματος που θα είχαν αν εργαζόταν, που έχουν δηλαδή υψηλό δείκτη
αναπλήρωσης), είτε δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν χωρίς βοήθεια
αποτελεσματικές στρατηγικές εύρεσης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή είναι
αναγκαίο να επιβληθούν υποχρεώσεις στον άνεργο, όπως παραπάνω αναφέρθηκαν,
και συνήθως αυτές επιβάλλονται από πλευράς της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης.
Δυστυχώς, σε λίγες χώρες του ΟΟΣΑ έχει γίνει καλή εφαρμογή των παραπάνω
ενεργειών.
Όλα

αυτά,

που

εν

πολλοίς

συνιστούν

σημαντικά

στοιχεία

της

εξατομικευμένης παρέμβασης στην παροχή υπηρεσιών απασχόλησης, μπορεί αν
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χρησιμοποιηθούν σωστά να έχουν σημαντική επίδραση στη διάρκεια της ανεργίας.
Βέβαια, σε περιόδους και σε χώρες με χαμηλή ανεργία μια απλή στρατηγική
κατεύθυνσης συγκεκριμένων ανέργων προς συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας
αρκεί για να κινητοποιήσει τους ανέργους και να αποτρέψει την επί μακρό χρόνο
εξάρτησή τους από τα επιδόματα ανεργίας. Σε περιπτώσεις όμως υψηλής ανεργίας
είναι αναγκαίο να ακολουθηθεί ένα μείγμα μέτρων εξατομικευμένης παρέμβασης,
κάτι που σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, άργησε πολύ να εφαρμοστεί.
Η συμμετοχή σε πρόγραμμα απασχόλησης συνοδεύεται συνήθως από μείωση
της έντασης αναζήτησης εργασίας, κάτι που μπορεί να διορθωθεί αν η
εξατομικευμένη παρέμβαση συνεχίσει και για τη διάρκεια συμμετοχής στο
πρόγραμμα. Βέβαια, εάν η ανανέωση των επιδομάτων ανεργίας συνδεθεί με την
υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα απασχόλησης, τότε και πάλι έχουμε
δημιουργία αντικινήτρων για εργασία. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η
συμμετοχή στα προγράμματα είναι σε εθελοντική βάση, τότε μπορεί να παρατηρηθεί
ένα φαινόμενο μειωμένης συμμετοχής ή συμμετοχής κάποιων ατόμων μόνο με
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι π.χ. πιθανό να συμμετέχουν μόνον άνεργοι
με υψηλά σχετικά προσόντα και με υψηλή θέληση εύρεσης εργασίας. Αποτέλεσμα
αυτού είναι να χειροτερεύει η θέση αρκετών ανέργων που έχουν ούτως ή άλλως
μειωμένες πιθανότητες, καθώς απαξιώνονται ακόμα περισσότερο σε σχέση με αυτούς
που συμμετέχουν στα προγράμματα. Στην περίπτωση που θεσμοθετηθεί ένα κάποιας
μορφής επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προκειμένου να γίνει ελκυστική η
συμμετοχή, τότε και πάλι μπορεί για κάποιους αυτό να αποτελέσει αντικίνητρο για
την εύρεση εργασίας.

3.4. Επί μέρους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
Στον παρακάτω Πίνακα 3.4 εμφανίζεται η σύνθεση της δαπάνης για
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, κατά κατηγορία, ως ποσοστό επί του συνόλου,
για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-15) για τη χρονική περίοδο 1996 –
2002. Πρέπει και πάλι να τονιστεί ωστόσο, ότι η ταξινόμηση των πολιτικών σε
κατηγορίες όταν αναφέρεται σε πολλές χώρες είναι σχετικά αυθαίρετη, καθώς κάθε
κατηγορία προγραμμάτων περιλαμβάνει μια αρκετά μεγάλη ποικιλία μέτρων και
πολιτικών, που διαφοροποιείται αρκετά από χώρα σε χώρα.
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Είναι φανερό από τα στοιχεία του Πίνακα 3.4 ότι υπάρχει τεράστια διαφορά
στη δαπάνη για επί μέρους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ανάμεσα στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που εν μέρει ερμηνεύεται από τις διαφορετικές
μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε χώρα σε σχέση με τις άλλες,
αλλά και από την διαφορετική ενδεχομένως αντίληψη που κάθε χώρα έχει για τους
τρόπους και τα μέσα επίλυσης των προβλημάτων της ανεργίας.
Για παράδειγμα, στη Σουηδία τα μέτρα για νέους είναι μόλις το 1,6% του
συνόλου της δαπάνης για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης κατά την περίοδο
1996-2002, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο Ην. Βασίλειο είναι 36,3% για την ίδια
χρονική περίοδο. Στην Ολλανδία τα μέτρα για ΑμΕΑ και κοινωνικό αποκλεισμό
απορροφούν πολύ υψηλότμήμα της συνολικής δαπάνης, κάτι που γίνεται στη
Σουηδία και στη Γερμανία επίσης. Αντίθετα, σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η δαπάνη για μέτρα κοινωνικού αποκλεισμού είναι σε αρκετά
χαμηλότερα επίπεδα, π.χ. 5,4% στο Ην. Βασίλειο, 3,5% στην Ισπανία, κλπ. (περίοδος
1996-2002).
Στα παρακάτω Διαγράμματα 3.6(α), 3.6(β) και 3.6(γ) δίνεται μια γραφική
απεικόνιση των στοιχείων του Πίνακα 3.4, η σύνθεση δηλαδή της συνολικής δαπάνης
για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης κατά κατηγορία πολιτικών για τις χώρες μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-15), για τις χρονικές περιόδους 1985-1989, 1990-1995
και 1996-2002 αντίστοιχα. Στα διαγράμματα αυτά απεικονίζεται εμφανώς η διαφορά
στη σύνθεση της δαπάνης για κάθε χώρα.
Έτσι, βλέπουμε στο Διάγραμμα 3.6(α) ότι π.χ. η κατάρτιση απορροφά πολύ
μεγάλο ποσοστό της συνολικής δαπάνης σε κάποιες χώρες (Αυστρία, Δανία, Γαλλία,
Ιρλανδία, Πορτογαλία, κλπ.) ενώ σε άλλες χώρες απορροφά πολύ μικρό ποσοστό
(Ιταλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο). Το ίδιο φυσικά συμβαίνει σε
όλες τις κατηγορίες πολιτικών και σε όλες τις χρονικές περιόδους. Βέβαια, σε αρκετές
περιπτώσεις είναι δυσεξήγητες οι πολύ μεγάλες διαφορές, όπως π.χ. τα μέτρα για
νέους στην Ολλανδία και στην Ιταλία για την περίοδο 1985-1989.
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Πίνακας 3.4. Ποσοστιαία σύνθεση της δαπάνης για επί μέρους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης,
ΕΕ-15, 1985 – 2002, % επί του συνόλου
Δημόσιες Υπηρεσίες
Απασχόλησης

Κατάρτιση

Μέτρα για νέους

Επιδοτούμενη
απασχόληση

Προγράμματα
κοινωνικού
αποκλεισμού

19851989

19901995

19962002

19851989

19901995

19962002

19851989

19901995

19962002

19851989

19901995

19962002

19851989

19901995

19962002

Αυστρία

36,6

35,7

28,1

31,7

31,7

36,4

6,8

3,0

6,3

13,1

13,0

17,9

11,8

16,6

11,3

Βέλγιο

13,0

15,7

14,8

15,7

19,5

19,3

1,3

3,6

0,5

58,2

49,7

56,4

11,8

11,5

9,0

Δανία

9,1

6,8

6,9

33,7

34,6

56,6

20,8

15,6

5,7

20,9

24,8

14,8

15,5

18,2

16,0

16,3

11,1

20,3

25,8

13,5

9,2

48,3

50,4

1,6

3,5

Ισπανία
Φιλανδία

9,9

10,0

10,5

26,8

26,8

31,9

5,5

6,1

15,6

46,8

47,0

33,9

11,0

10,1

8,1

Γαλλία

16,7

12,9

12,7

39,2

34,6

22,2

30,2

23,9

26,6

7,2

21,6

32,0

6,7

7,0

6,5

Γερμανία

23,3

16,4

17,9

28,9

34,0

28,0

5,0

4,0

6,3

20,6

28,0

26,0

22,2

17,6

21,8

Ελλάδα

24,5

28,7

25,4

27,8

33,8

29,1

13,1

10,2

22,5

32,9

23,5

19,1

1,7

3,8

3,9

Ιρλανδία

10,7

17,5

17,1

36,1

18,2

16,4

31,3

20,2

14,6

17,1

35,7

48,3

4,8

8,4

3,6

Ιταλία

10,8

3,3

5,3

3,4

1,1

8,9

75,0

49,4

33,2

10,8

46,2

52,6

Λουξεμβούργο

9,0

14,1

11,5

3,5

8,9

3,8

19,1

38,2

48,0

16,1

11,5

21,2

52,3

27,3

15,5

Ολλανδία

26,3

28,6

18,2

16,5

18,0

24,4

3,8

6,1

3,6

3,5

5,9

20,3

49,9

41,4

33,5

Πορτογαλία

18,5

12,4

14,2

37,2

27,9

33,3

20,1

44,7

34,7

17,4

8,6

12,6

6,8

6,4

5,2

Σουηδία

12,4

9,5

18,0

27,4

29,8

22,3

6,6

6,4

1,3

13,8

23,7

26,4

39,8

30,6

32,0

Ην. Βασίλειο

22,6

37,4

39,5

14,8

26,8

14,5

32,4

26,6

36,3

26,4

4,6

4,3

3,8

4,6

5,4

Πηγή: Employment in Europe, 2004
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Διάγραμμα 3.6(α). Σύνθεση της δαπάνης για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
κατά κατηγορία πολιτικών, ΕΕ-15, 1985-1989
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Διάγραμμα 3.6(β). Σύνθεση της δαπάνης για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
κατά κατηγορία πολιτικών, ΕΕ-15, 1990-1995
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Διάγραμμα 3.6(γ). Σύνθεση της δαπάνης για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
κατά κατηγορία πολιτικών, ΕΕ-15, 1996-2002
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Αυτό όμως που πραγματικά δημιουργεί μεγαλύτερες δυσκολίες ερμηνείας
είναι οι διαφορές που υπάρχουν σε κάθε χώρα ανάμεσα σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους. Υπάρχει σε όλες τις χώρες μια συνεχής μετακίνηση ποσών από μια
κατηγορία μέτρων προς άλλη. Για παράδειγμα, η δαπάνη για κατάρτιση, σε άλλες
χώρες μειώθηκε διαχρονικά (Γαλλία, Ιρλανδία, Σουηδία), ενώ σε άλλες χώρες
αυξήθηκε πάρα πολύ (Δανία, Ολλανδία, Ιταλία). Η δαπάνη για επιδοτούμενες θέσεις
εργασίας παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση στην Ιταλία, στην Ιρλανδία και στη
Γαλλία, ενώ μειώθηκε εντυπωσιακά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία και στη
Φιλανδία.
Επειδή οι αυξομειώσεις διαχρονικά των δαπανών για κάθε επί μέρους
κατηγορία ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό
ζήτημα, δίνεται μια πλήρης εικόνα στα Διαγράμματα 3.7(α) – 3.7(ε). Οι ερμηνείες για
τα φαινόμενα αυτά είναι πολλές και δυστυχώς καμία από αυτές δεν φαίνεται να
επικρατεί έναντι των άλλων με πειστικό τρόπο. Μπορεί, για παράδειγμα, σε κάποιες
χώρες, λόγω μείωσης των ποσοστών απασχόλησης, να αυξάνει η δαπάνη για
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να έχουμε
μεγέθυνση της οικονομίας, αύξηση της απασχόλησης, αλλά και παράλληλη αύξηση
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της δαπάνης για ενεργητικές πολιτικές, λόγω αυξημένων φορολογικών εσόδων που η
μεγέθυνση έχει φέρει.
Πολλές χώρες εφάρμοσαν για ένα διάστημα κάποια μέτρα τα οποία δεν
απέδωσαν τα αναμενόμενα και έτσι αύξησαν το ποσοστό της δαπάνης προς άλλες
πολιτικές. Άλλες πάλι χώρες είχαν μια υστέρηση εφαρμογής μέτρων που
ενδεχομένως λειτούργησαν καλά σε κάποιες άλλες χώρες. Αυτό συνέβη π.χ. με την
κατάρτιση. Η κατάρτιση είχε μαζική εφαρμογή, κυρίως σε βόρειες χώρες π.χ. τις
Σκανδιναβικές. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις οι αξιολογήσεις έδειξαν μια
αναποτελεσματικότητα, τουλάχιστο σε σχέση με ότι αρχικά αναμενόταν. Έτσι,
υπάρχει μια σχετική εγκατάλειψη μέτρων κατάρτισης προς όφελος άλλων πολιτικών.
Σε νότιες χώρες η κατάρτιση έλαβε ευρεία εφαρμογή αργότερα, οι αξιολογήσεις ήταν
σημαντικά λιγότερες σε σχέση με τις βόρειες χώρες και έτσι τυχόν αρνητικά σημεία
των πολιτικών αυτών δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί ώστε να υπάρξει μεταβολή της
δαπάνης. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις και η
προσπάθεια ερμηνείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλές παραμέτρους, που
αναφέρονται τόσο στις γενικότερες μακροοικονομικές συνθήκες κάθε χώρας σε κάθε
περίοδο, όσο και στις λεπτομέρειες που συνθέτουν το ειδικότερο πλαίσιο εφαρμογής
και υλοποίησης της κάθε πολιτικής.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, οι
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της δημόσιας
δαπάνης για πολιτικές απασχόλησης γενικά και μάλιστα η σημασία τους διαχρονικά
αυξάνει. Είναι, επίσης, φανερό ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια πολύ μεγάλη
ποικιλία πολιτικών, με πολύ διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά.
Η εφαρμογή των πολιτικών αυτών στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, έχει δημιουργήσει αρκετή συζήτηση, σε
πολλές περιπτώσεις διαμάχη, σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους στην
καταπολέμηση της ανεργίας και, εν τέλει, σχετικά με το εάν δικαιολογείται η υψηλή
δαπάνη που απορροφούν. Αυτή η διαμάχη μπορεί να ξεκινά από το ακαδημαϊκό
επίπεδο, περνά όμως γρήγορα στο χώρο της πολιτικής, καθώς τα αποτελέσματα
διαφόρων ερευνών γίνονται συχνά το έδαφος πάνω στο οποίο πατά η μεταβολή της
πολιτικής υπέρ της μίας ή της άλλης κατεύθυνσης.
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Διάγραμμα 3.7(α). Δαπάνη για Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, ΕΕ-15, 1985-2002
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Αυστρία

45

Αυστρία

Ην. Βασίλειο

Βέλγιο

40

Βέλγιο

35
Δανία

Σουηδία

Ισπανία

25

Φιλανδία

20
15

Πορτογαλία

Γαλλία

Δανία

30

Ισπ ανία

10

Γερμανία

5
Ελλάδα

0

Ιρλανδία

Ολλανδία

Φιλανδία

Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία

Λουξεμβούργο

Γαλλία

Πορτογαλία
Σουηδία
Ιταλία

Γερμανία

Ην. Βασίλειο
Ιρλανδία

Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 1985-1989
Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 1990-1995
Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 1996-2002

1990-1995

Ελλάδα

1996-2002

77

Διάγραμμα 3.7(β). Δαπάνη για κατάρτιση, ΕΕ-15, 1985-2002
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Διάγραμμα 3.7(γ). Δαπάνη για μέτρα για νέους, ΕΕ-15, 1985-2002
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Διάγραμμα 3.7(δ). Δαπάνη για επιδοτούμενη απασχόληση, ΕΕ-15, 1985-2002
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Διάγραμμα 3.7(ε). Δαπάνη για προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού, ΕΕ-15, 1985-2002
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Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, καώς επίσης και το θεσμικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο αναπτύσσοντα. Στη συνέχεια, σε επόμενο κεφάλαιο θα
παρουσιαστούν με λεπτομέρεια τα ζητήματα που αφορούν στην αξιολόγηση των
πολιτικών απασχόλησης, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο στο οποίο
διεξάγονται διάφορες εμπειρικές έρευνες επί του θέματος, πολλές από τις οποίες
σχολιάζονται ακολούθως διεξοδικά.
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Κεφάλαιο 4
Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα

4.1. Τα προγράμματα
Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τα
τελευταία χρόνια στον τομέα της απασχόλησης και της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη,
δίνεται πλέον ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση πολιτικών που να αντιμετωπίζουν
αυτό το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα. Οι προτεραιότητες των
κυβερνήσεων στρέφονται στο να συνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική
ανάπτυξη. Μετά τις διασκέψεις του Άμστερνταμ και του Λουξεμβούργου
διαμορφώθηκε η κοινή δέσμευση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
αναγκαιότητα συντονισμένων δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης.
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση εξειδικεύεται στο πλαίσιο
αναφοράς των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση. Οι χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν όχι μόνο για την εφαρμογή της μακροοικονομικής
στρατηγικής για την ΟΝΕ, αλλά και για την ανάληψη και ενίσχυση δράσεων για τη
βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και την αύξηση της απασχόλησης.
Έτσι, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά και στην Ελλάδα, η
προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαμόρφωση προϋποθέσεων ώστε η ανεργία να
κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, με ιδιαίτερη έμφαση στη συρρίκνωση στο ελάχιστο
δυνατό του διαρθρωτικού τμήματος της συνολικής ανεργίας. Έτσι,
•

Ενισχύονται τομείς της οικονομίας που δίνουν προοπτικές πλήρους
απασχόλησης

•

Εφαρμόζονται διαρθρωτικές πολιτικές που δίνουν δυναμική στην οικονομία

•

Υιοθετούνται ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
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Ήδη από την εφαρμογή του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994-1999),
άρχισε να υλοποιείται στη χώρα μας μια πλειάδα μέτρων που στόχευαν στην
ενίσχυση της απασχόλησης. Κυρίως όμως με το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
(2000-2006), υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση σε δράσεις και μέτρα κατά της ανεργίας
και του κοινωνικού αποκλεισμού. Όλες οι ενέργειες και όλοι οι πόροι του 3ου ΚΠΣ
λαμβάνουν υπόψην την ενίσχυση της απασχόλησης ως τη σημαντικότερη ίσως
παράμετρο. Οι Γενικοί Στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
•

Βελτίωση της ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας: πρόληψη,
διευκόλυνση της πρόσβασης

•

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

•

Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων

•

Προώθηση ίσων ευκαιριών

•

Ενίσχυση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των
πολιτικών

Στο 2ο ΚΠΣ, τέθηκαν σε εφαρμογή δύο επιχειρησιακά προγράμματα και είκοσι
ειδικά προγράμματα που προσφέρουν πολλές ευκαιρίες σε ανέργους και
εργαζομένους. Παρακάτω αναφέρονται σε συντομία τι προβλέπει κάθε ένα από τα
είκοσι δύο προγράμματα, ώστε να δοθεί μια συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα για
τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας, είτε για
εύρεση θέσης εργασίας, είτε για κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης
Στόχοι του προγράμματος ήταν:
¾ Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για νέους, για γυναίκες και για
μακροχρόνια ανέργους
¾ Κατάρτιση εργαζομένων και ανέργων
¾ Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για να αυξήσουν και να καταρτίσουν το
ανθρώπινο δυναμικό τους
¾ Δημιουργία

υποδομών

υποστήριξης

των

ανέργων

και

υπηρεσιών

κοινωνικής προστασίας
Το σύνολο των ωφελουμένων από το πρόγραμμα, σύμφωνα με στοιχεία του
Υπουργείου Εργασίας, ανήλθε για την περίοδο 1994-1999 σε 596.742 άτομα.
Προγράμματα κατάρτισης παρακολούθησαν 393.376 άτομα, από τα οποία 129.968
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ήταν άνεργοι. Παράλληλα, επιδοτήθηκαν 203.366 άνεργοι, είτε για θέση
απασχόλησης είτε ως Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος
δημιουργήθηκαν 222 Δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, 191 μονάδες
κοινωνικής μέριμνας για ηλικιωμένους, ενώ είναι στο στάδιο δημιουργίας 52 Κέντρα
Προώθησης της Απασχόλησης.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνονταν σε:
•

άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

•

μετανάστες

•

παλιννοστούντες

•

πρόσφυγες

•

φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, ανήλικους παραβάτες

•

άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

•

πρώην χρήστες ναρκωτικών

•

άτομα απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών

•

άτομα με ψυχικές ασθένειες

•

ανέργους ηλικίας 45-64 ετών

•

αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

Για τη λειτουργία του προγράμματος πιστοποιήθηκαν και λειτουργούν σε όλη
τη χώρα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ειδικευμένα για κάθε ομάδα, που
παρέχουν προκατάρτιση, κατάρτιση και προώθηση στην απασχόληση. Λειτουργούν
επίσης ειδικευμένοι φορείς συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και Κέντρα
Προώθησης της Απασχόλησης.
Στο πλαίσιο των δύο παραπάνω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υλοποιήθηκαν
πολλά επιμέρους προγράμματα, τα οποία αναφέρονταν είτε σε ειδικές ομάδες
πληθυσμού σε επίπεδο χώρας, είτε σε ομάδες πληθυσμού σε μικρότερο γεωγραφικό
επίπεδο για την επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν για κάποιους ειδικούς λόγους
(αποβιομηχάνιση σε κάποιους νομούς, σεισμός στην Αττική, μαζικές απολύσεις,
κλπ.). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται σε συντομία κάποια γενικά στοιχεία για τα
κυριότερα

προγράμματα,

ενώ

αναφέρονται

επιγραμματικά

τα

υπόλοιπα.

Επισημαίνεται ότι η παρουσίαση αυτή είναι χρήσιμη στο πλαίσιο της γενικότερης
αναφοράς στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που γίνεται σε παρακάτω τμήμα
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του παρόντος κεφαλαίου. Κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση των προγραμμάτων του
2ου ΚΠΣ, καθώς αυτό είναι το πλαίσιο αναφοράς της εμπειρικής ανάλυσης που
επιχειρείται στην εργασία αυτή. Εξάλλου, τα προγράμματα που υλοποιούνται στο
πλαίσιο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου και χρηματοδοτούνται από το 3ο
ΚΠΣ, βρίσκονται σε εξέλιξη και εν πολλοίς είναι παρόμοια (αν και με σημαντικές
ενίοτε διαφοροποιήσεις) με αυτά της Δεύτερης Προγραμματικής Περιόδου.
Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών
Το πρόγραμμα αφορούσε σε ανέργους και επιχορηγήθηκαν νέες ατομικές
επιχειρήσεις που ιδρύονταν είτε από ανέργους ηλικίας 18-29 ετών είτε από
μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 30-64 ετών. Επιχορηγήθηκαν επίσης Ομόρρυθμες και
Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και

Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

(Ε.Π.Ε.) μέχρι τριών ατόμων, καθώς επίσης και συνεταιρισμοί και αστικές εταιρείες
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέχρι 20 ατόμων, που δημιουργούνταν από ανέργους.
Η επιχορήγηση ήταν 1.600.000 δρχ. για τους άνδρες και 1.800.000 δρχ. για τις
γυναίκες. Αν η επιχείρηση ιδρύεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως θύλακας
υψηλής ανεργίας, τα αντίστοιχα ποσά γίνονται 1.800.000 δρχ. για τους άνδρες και
2.000.000 δρχ. για τις γυναίκες.
Φυσικά, υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθεί κανείς στο
πρόγραμμα (όπως εξάλλου για κάθε πρόγραμμα). Κυριότερες ήταν:
•

οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με την ηλικία να έχουν έναν ή δύο μήνες
εγγεγραμμένη ανεργία

•

να πρόκειται για νέο επαγγελματία

•

να λειτουργεί η επιχείρηση σε δικό της ανεξάρτητο χώρο

•

να έχουν οι ενδιαφερόμενοι κατάλληλη ειδικότητα

•

το καθαρό οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο των 7.000.000 δρχ.
για τους έγγαμους και 3.500.000 δρχ. για τους άγαμους

•

να έχουν Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε.

•

να απασχολούνται πλήρω και αποκλειστικώς στην επιχείρησή τους

Δεν επιχορηγούνταν καφετερίες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα, ψυχαγωγικά
παιχνίδια, επιχειρήσεις εποχιακές, επιχειρήσεις που λειτουργούν στην οικία του
ενδιαφερόμενου και ελεύθεροι επαγγελματίες όπως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί,
λογιστές, κλπ. για να λειτουργήσουν επιχείρηση στο αντικείμενό τους.
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Στο πρόγραμμα αυτό υπάχθηκαν και κάποια ειδικά προγράμματα:
1. Αν οι επιχειρήσεις συστήνονταν σε περιοχή που είχε ενταχθεί στα Τοπικά
Σύμφωνα Απασχόλησης (βλ. παρακάτω), το ποσό της επιχορήγησης για άνδρες
και γυναίκες είναι 3.750.000 δρχ.
2. Αν οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες προέρχονται από ομαδικές απολύσεις
εντάσσονταν στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων. Η επιχορήγηση
αφορούσε ηλικίες 18-64, σε όλη τη χώρα, και το ποσό ήταν 2.800.000 δρχ.
Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
και την απασχόληση ανέργων
Το πρόγραμμα απευθύνονταν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσελάμβαναν
ανέργους. Το ποσό της επιχορήγησης ήταν 4.000 δρχ. για κάθε ημέρα πλήρους
απασχόλησης του ανέργου. Η επιχείρηση δεσμευόταν να απασχολήσει τον άνεργο για
12 τουλάχιστον μήνες. Σε περιοχές που λειτουργούσε Τοπικό Σύμφωνο
Απασχόλησης η επιχορήγηση ήταν 5.000 για κάθε μέρα εργασίας για 30 μήνες, ενώ
σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων το
ποσό ήταν 5.000 δρχ. για κάθε μέρα εργασίας, για 24 μήνες.
Υπήρχαν κάποιες ειδικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε όλα
αυτά, που κυρίως συνοψίζονταν στο να μην έχει γίνει μείωση προσωπικού στην
επιχείρηση το τελευταίο εξάμηνο και το αντικείμενο της επιχείρησης να μην εμπίπτει
σε εξαιρέσεις. Έτσι, δεν μπορεί μια επιχείρηση να απολύει κόσμο για να προσλάβει
ανέργους και να επιδοτηθεί για αυτό, ούτε μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα μια
καφετέρια ή ένα νυχτερινό κέντρο κλπ.
Προγράμματα Stage
Πρόκειται για προγράμματα που αποσκοπούν στην απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας από διάφορες κατηγορίες ανέργων. Έτσι υπήρξαν τα εξής προγράμματα:


Stage 1: Αφορούσε 8.000 άνεργους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.



Stage 2: Αφορούσε 2.000 αποφοίτους Τ.Ε.Ι. ιατρικών επαγγελμάτων και
νοσηλευτών



Stage

3:

Αφορούσε

20.000

ανέργους

αποφοίτους

Ινστιτούτων

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
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Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης
Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης ήταν ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στόχευε
στην αξιοποίηση της εμπειρίας και της γνώσης των περιφερειακών οργάνων, των
τοπικών αρχών, των επιχειρήσεων, των εργατικών ενώσεων, των εμπορικών
επιμελητηρίων, των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και άλλων φορέων,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία σε τοπικό επίπεδο. Το 1997 συνάφθηκαν
συνολικά 89 Τοπικά Σύμφωνα σε όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα
οποία τα 7 αφορούσαν σε αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδας.

Περιοχές που

λειτούργησε Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης είναι:
¾ Οι νομοί Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Ημαθίας, Κοζάνης, Μαγνησίας,
Φλώρινας
¾ Οι δυτικές περιοχές της Αθήνας: Δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων,
Αιγάλεω, Ιλίου, Καματερού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου
¾ Οι δυτικές περιοχές του Πειραιά: Δήμοι Δραπετσώνας, Κερατσινίου,
Κορυδαλλού, Νίκαιας, Ρέντη
Άλλα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά τη Δεύτερη Προγραμματική Περίοδο
ήταν:
•

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στον Πολιτισμικό
Τομέα

•

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας και την απασχόληση ανέργων στον πολιτισμικό
τομέα.

•

Πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στη φύλαξη σχολείων

•

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που
βρίσκονται πλησίον της σύνταξης

•

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων που έχουν
πληγεί από τους σεισμούς της 7/9/99 στο Λεκανοπέδιο Αττικής

•

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών για ανέργους που
έχουν πληγεί από το σεισμό της 7/9/99 στο Λεκανοπέδιο Αττικής

•

Πρόγραμμα εναλλασσόμενης κατάρτισης

•

Ολοκληρωμένα προγράμματα ανέργων ειδικών κοινωνικών ομάδων σε Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης
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•

Συνεχιζόμενη κατάρτιση αυτοαπασχολουμένων στο δευτερογενή και τριτογενή
τομέα

•

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

•

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για τα μεγάλα τεχνικά έργα

Τέλος, στα πλαίσια των πολιτικών που υλοποιήθηκαν για την προώθηση της
απασχόλησης ήταν επίσης η δημιουργία 222 νέων βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών, το πρόγραμμα σύνδεσης κατάρτισης και απασχόλησης, προγράμματα
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

4.2. Το θεσμικό πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα
Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα νομοθετήματα που αναφέρονται άμεσα ή
έμμεσα στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Στο επόμενο τμήμα γίνεται μια πιο
λεπτομερής αναφορά στους νόμους και στο εν γένει θεσμικό πλαίσιο της κατάρτισης,
που είναι και η σημαντικότερη πολιτική απασχόλησης στην Ελλάδα.

Νόμος

1262/1982

«Παροχή

κινήτρων

ενίσχυσης

της

οικονομικής

και

περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας»13
Πρόκειται για τον Αναπτυξιακό Νόμο που ίσχυσε στη χώρα μέχρι την αντικατάστασή
του από τον Νόμο 1892/1990. Ένας από τους στόχους του Νόμου είναι η σύνδεση της
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Επιδοτούνται για το λόγο αυτό
βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που προσφέρονται για να κάνουν πρακτική
άσκηση μαθητές που παρακολουθούν προγράμματα των σχολών του ΟΑΕΔ.
Επιδοτούνται επίσης επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους για ορισμένο
χρονικό διάστημα .
Νόμος 1387/1983 «Έλεγχος ομαδικών απολύσεων» 14
Με το Νόμο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των
ομαδικών απολύσεων. Ορίζεται η έννοια της ομαδικής απόλυσης και υποχρεώνονται
οι εργοδότες να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων
προτού πραγματοποιήσουν ομαδικές απολύσεις. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στις

13
14

ΦΕΚ 70/16.6.82
ΦΕΚ 110/19.8.87
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διαβουλεύσεις αυτές τότε ο Νομάρχης ή το Υπουργείο Εργασίας παρεμβαίνει και
καθορίζει το μέγιστο αριθμό απολύσεων.
Νόμος 1414/1984 «Εφαρμογή της ισότητας των φύλων στις εργασιακές
σχέσεις» 15
Προωθείται η ίση πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση, στην επαγγελματική
κατάρτιση, στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην πληροφόρηση για θέματα
αγοράς εργασίας. Προωθούνται επίσης η ισότητα των αμοιβών και των όρων
εργασίας για άνδρες και γυναίκες.
Νόμος 1423/198416
Με το Νόμο αυτό επικυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση εργασίας 122 του 1964 «για την
πολιτική απασχόλησης», στην οποία προβλέπεται η προώθηση ενεργητικής πολιτικής
απασχόλησης, που αποβλέπει στην πλήρη, παραγωγική και ελεύθερα επιλεγμένη
απασχόληση.
Νόμος 1424/198417
Με αυτόν το Νόμο επικυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 111 «για τη διάκριση
στην απασχόληση και στο επάγγελμα». Σκοπός της Σύμβασης είναι η προώθηση
εθνικών πολιτικών που εξαλείφουν τις διακρίσεις στην απασχόληση και η προαγωγή
της ισότητας ευκαιριών για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι γυναίκες, οι
ανάπηροι, οι πολύτεκνοι, κλπ. Με βάση το Νόμο υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις
προς το Διεθνές Γραφείο Εργασίας όπου αναφέρονται τα μέτρα πολιτικής που
λαμβάνονται προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης των διακρίσεων.
Νόμος

1483/1984

«Προστασία

και

διευκόλυνση

των

εργαζομένων

οικογενειακές υποχρεώσεις – τροποποιήσεις και βελτιώσεις των

με

εργατικών

νόμων» 18
Προωθούνται θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας,
προβλέπονται μέτρα για την συμφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής και
διευκολύνεται η πρόσβαση γυναικών στην αγορά εργασίας. Ρυθμίζονται ζητήματα
15

ΦΕΚ 10/2.2.84
ΦΕΚ 29/14.3.84
17
ΦΕΚ 29/14.3.84
18
ΦΕΚ 153/8.10.84
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γονικών αδειών, αδειών ασθενείας, βρεφονηπιακών σταθμών, προστασίας της
μητρότητας, κλπ.
Νόμος 1545/1985 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την Ανεργία»19
Με το Νόμο αυτό ανατίθεται στον ΟΑΕΔ η εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος
προστασίας από την ανεργία. Ορίζονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
παρέμβαση του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας έτσι ώστε να επιδοτούνται οι άνεργοι
π.χ. μετά από απόλυση (παθητική πολιτική), να επιδοτούνται οι μαθητές των σχολών
του ΟΑΕΔ και να επιδοτούνται επιχειρήσεις για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων
εργασίας (ενεργητικές πολιτικές).
Νόμος 1556/1985 20
Με το Νόμο αυτό κυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 159 του 1983 «για την
επαγγελματική

αναπροσαρμογή

και

απασχόληση

μειονεκτούντων

ατόμων.

Προωθούνται πολιτικές ισότητας ευκαιριών, επαγγελματικού προσανατολισμού και
κατάρτισης και βελτίωσης των ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα που
παρουσιάζουν αναπηρίες.
Νόμος 1576/1985 21
Κυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 156 «για την ισότητα ευκαιριών και
μεταχείρισης των εργαζομένων και των δύο φύλων». Προωθούνται μέτρα για την
διευκόλυνση των προσώπων με οικογενειακές υποχρεώσεις και ενισχύεται η
προσπάθεια συνδυασμού των εργασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
Νόμος 1648/1986 «Προστασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμου και
μειονεκτούντων προσώπων» 22
Με το Νόμο αυτόν, που κυρίως αναφέρεται στην προστασία πολεμιστών, αναπήρων
και θυμάτων πολέμου, προβλέπεται και η προστασία ατόμων που έχουν σωματικές ή
ψυχικές αναπηρίες. Προβλέπεται επίσης η προστασία όσων έχουν τέκνα ή αδελφούς
με αναπηρία 67% και πάνω. Με βάση τις διατάξεις του Νόμου οι μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ποσοστό 3% του συνολικού αριθμού
19

ΦΕΚ 91/20.5.85
ΦΕΚ 100/28.5.85
21
ΦΕΚ 94/22.5.85
22
ΦΕΚ 147/2.10.86
20
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των εργαζομένων τους από άτομα αυτών των κατηγοριών. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες
και τα ΝΠΔΔ προσλαμβάνουν από τα άτομα αυτά χωρίς διαγωνισμό σε ποσοστό 5%
των κενών θέσεων που καλύπτονται.
Νόμος 1817/1988 23
Με το Νόμο αυτό επικυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 160 του 1985 που
αφορά τις στατιστικές της αγοράς εργασίας. Καθιερώνονται κάποιοι ενιαίοι
στατιστικοί κανόνες που αφορούν στη μέτρηση της απασχόλησης, της ανεργίας, του
ενεργού πληθυσμού, τη διάρθρωση και κατανομή των μισθών, το κόστος εργασίας,
κλπ. Εκσυγχρονίζονται επίσης οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τις στατιστικές
μετρήσεις με στόχο τη διαμόρφωση καλύτερων πολιτικών ενίσχυσης της
απασχόλησης.
Νόμος 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής
κατάρτισης» 24
Με το Νόμο αυτό δημιουργήθηκαν όργανα συντονισμού των φορέων της
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης σε εθνικό, περιφερειακό και
νομαρχιακό επίπεδο. Συστήθηκαν Περιφερειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης και δόθηκε η δυνατότητα σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω
προγραμματικών συμβάσεων να προβαίνουν σε δραστηριότητες και προγράμματα
κατάρτισης, σε έρευνες και μελέτες και να υποστηρίζουν τοπικές πρωτοβουλίες
απασχόλησης. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα στον ΟΑΕΔ να αναθέτει προγράμματα
κατάρτισης για εργαζόμενους και ανέργους σε φορείς του δημοσίου, σε επιχειρήσεις,
σε ΟΤΑ και σε φορείς του κοινωνικού τομέα και γενικά να συνεργάζεται με τους
παραπάνω φορείς καθώς επίσης και με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την
υποστήριξη των ανέργων, για την εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης και
επαγγελματικού προσανατολισμού και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Ο ΟΑΕΔ
υποχρεούται να υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για κρατουμένους και σε άτομα
με ειδικές ανάγκες. Επίσης, επιδοτούνται σε ποσοστό 50% επιχειρήσεις και φορείς
του δημόσιου τομέα που προσλαμβάνουν ανέργους.
Νόμος1855/1989 25
23

ΦΕΚ 258/15.11.88
ΦΕΚ 79/14.3.89
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ΦΕΚ 141/1.6.89
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Με το Νόμο αυτόν κυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 141 «για τις οργανώσεις
των γεωργικών εργατών και το ρόλο τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη».
Προωθείται έτσι η συμμετοχή των ατόμων αυτών στη ευρύτερη αναπτυξιακή
προσπάθεια και απορρέουν θετικές επιδράσεις σε ζητήματα απασχόλησης. Επίσης,
κυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση εργασίας 142 «για το ρόλο του επαγγελματικού
προσανατολισμού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού». Με βάση αυτή τη σύμβαση κάθε χώρα οφείλει να αναπτύξει πολιτικές
και προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού που μέσω των δημοσίων
υπηρεσιών απασχόλησης θα συνδέουν τον κατάρτιση με την απασχόληση
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.
Νόμος 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις» 26
Προωθείται ένα πλαίσιο εντός του οποίου το κράτος και οι κοινωνικοί εταίροι
διεξάγουν συλλογικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και τους
όρους και τις συνθήκες που αφορούν στην παροχή εξαρτημένης εργασίας.
Νόμος 1892/1990 «Κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα»
Είναι ο Νόμος που αντικατέστησε τον Ν. 1262/82, δηλαδή Νόμος που αναφέρεται
στα κίνητρα για επενδύσεις. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται και στις διευκολύνσεις
που το κράτος παρέχει για την πραγματοποίηση επενδύσεων και συνδέει το σύστημα
επιχορηγήσεων με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Νόμος 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών» 27
Περιλαμβάνονται διατάξεις με φορολογικά κίνητρα που στοχεύουν στη διευκόλυνση
επενδύσεων, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των θέσεων εργασίας.
Νόμος 1975/1991 «Είσοδος – έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών
και διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων» 28

26

ΦΕΚ 27/8.3.90
ΦΕΚ 70/14.5.91
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ΦΕΚ 184/4.12.91
27

93

Οι αλλοδαποί και ιδιαίτερα οι αλλοδαποί πρόσφυγες είναι μια ευπαθής ομάδα
πληθυσμού και με το Νόμο αυτό ρυθμίζονται θέματα παραμονής και εργασίας στη
χώρα μας καθώς επίσης και προστασία από την παράνομη απασχόλησή τους.
Νόμος

2009/1992

«Εθνικό

σύστημα

επαγγελματικής

εκπαίδευσης

και

κατάρτισης» 29
Με το Νόμο αυτό ιδρύθηκε ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Στην εποπτεία του
ΟΕΕΚ υπήχθησαν τα ιδιωτικά και δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ). Προωθήθηκε έτσι η αρχική επαγγελματική κατάρτιση με στόχο την απόκτηση
γνώσεων και προσόντων ώστε να διευκολύνεται το εργατικό δυναμικό στην ένταξη
στην αγορά εργασίας και στην προσαρμογή του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Νόμος 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση
νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» 30
Ρυθμίζονται κυρίως θέματα προνοιακού χαρακτήρα για τις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού. Επίσης διοργανώνονται τα προγράμματα εκπαίδευσης του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας καθώς και των φορέων που αυτό εποπτεύει, για το προσωπικό
τους. Περιλαμβάνονται διατάξεις που προωθούν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην
κοινωνική οικονομία και προωθείται η απασχόληση μέσω της ενίσχυσης του κράτους
πρόνοιας. Προβλέπονται επίσης μέτρα για τη συμφιλίωση οικογενειακού και
εργασιακού βίου.

Νόμος 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση
και άμεση φορολογία» 31
Ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και η επέκταση των υπαρχόντων.
Προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις και γενικά κάποιες
ρυθμίσεις που συμπληρώνουν τον Αναπτυξιακό Νόμο. Επίσης, περιλαμβάνονται
διατάξεις με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.
29
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Νόμος 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας
και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων»32
Με το Νόμο αυτό επιδιώχθηκε μια πιο ευέλικτη λειτουργία του ΟΑΕΔ καθώς επίσης
και το άνοιγμα του ΟΑΕΔ στον ευρύτερο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για την
εκτέλεση

ευρωπαϊκών

προγραμμάτων

σχετικών

με

την

βελτίωση

της

απασχολησιμότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας. Δημιουργήθηκε το Εθνικό
Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) και το Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ).
Δημιουργήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
και Εκπαίδευσης στον οποίο καταβάλλονται οι εισφορές των εργοδοτών που
χρηματοδοτούν

προγράμματα

κατάρτισης

και

εκπαίδευσης

καθώς

και

δραστηριότητες που προωθούν την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
Τέλος, αναδιοργανώθηκαν υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου να
υπάρξει καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση των δράσεων και των πόρων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
Νόμος 2232/1994 «Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής» 33
Με το Νόμο αυτό θεσμοθετείται η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), που
έχει ως αντικείμενο τη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης και άποψης για ζητήματα
εργασιακών σχέσεων και γενικότερα κοινωνικής πολιτικής. Η ΟΚΕ εκφράζει την
άποψή της πριν την ψήφιση του κάθε σχετικού Νόμου και είναι τριμερές όργανο στο
οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργοδοτών, των εργαζομένων και διαφόρων
κοινωνικών φορέων όπως η ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΓΕΣΑΣΕ, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, κλπ.
Νόμος

2336/1995

«Ρύθμιση

θεμάτων

εποπτευόμενων

οργανισμών

του

Υπουργείου Εργασίας» 34
Στο Νόμο αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των
υπηρεσιών απασχόλησης (ΟΑΕΔ, ΕΚΕΠΙΣ, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, κλπ.).
32
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Ρυθμίζονται επίσης τα της χρηματοδότησης των Κέντρων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ) από εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Περιλαμβάνονται τέλος
διατάξεις σχετικές με την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και
γενικότερου εκσυγχρονισμού της οργάνωσης της εργασίας.
Νόμος 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών» 35
Προβλέπονται

διάφορα

μέτρα

που

προωθούν

τον

εκσυγχρονισμό

μέσω

επιχειρησιακών σχεδίων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.
Νόμος 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση»36
Με το Νόμο αυτό δημιουργήθηκε ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την
Επαγγελματική

Κατάρτιση

(ΛΑΕΚ)

που

προορίζεται

για

την

υλοποίηση

προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων (ιδιαίτερα μακροχρόνια
ανέργων), νέων και ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.
Θεσπίστηκε

επίσης

η

κάρτα

απασχόλησης,

υποστηρίχθηκε

η

απόκτηση

επαγγελματικής εμπειρίας για νέους πτυχιούχους, επιχορηγήθηκαν εργοδότες για
πρόσληψη νέων 20-29 ετών, δημιουργήθηκαν γραφεία ενημέρωσης ανέργων και
ενισχύθηκαν γενικά τα προγράμματα προώθησης της απασχόλησης μέσω της
δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκαν τα
Περιφερειακά Παρατηρητήρια Απασχόλησης και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο
μηχανογραφικό σύστημα στον ΟΑΕΔ για την προσφορά και ζήτηση θέσεων
εργασίας. Ενοποιήθηκαν οι δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ
συγκροτώντας τα ενιαία Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΚΕΤΕΚ). Προσδιορίζονται τέλος οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για
τη νόμιμη διαμονή και εργασία των αλλοδαπών στην Ελλάδα.
Νόμος 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση των αποτελεσματικότητας των
κρατικών δαπανών» 37

35
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Με το Νόμο αυτό το ΕΚΕΠΙΣ μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ, με αυτόνομη λειτουργία,
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας και του δόθηκε νέος ρόλος στην
πιστοποίηση δομών κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.
Νόμος 2520/1997 «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση οργανισμού
Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης» 38
Ιδρύθηκε με το Νόμο αυτόν ο οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ που έχει σκοπό την παροχή
επαγγελματικής κατάρτισης σε αγροτικά θέματα και τη δια βίου εκπαίδευση των
αγροτών και των ανέργων σε θέματα του αγροτικού τομέα. Περιλαμβάνονται επίσης
μέτρα για νέους αγρότες όπως φορολογικά κίνητρα, απαλλαγή γεωργικών εκτάσεων
από το φόρο μεταβίβασης, επιδοτούμενα δάνεια, κλπ. Οι διατάξεις αυτές γενικά
αποσκοπούν στη δημιουργία ευκαιριών αυτοαπασχόλησης στον αγροτικό τομέα και
στην ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.
Νόμος 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου» 39
Με βάση διατάξεις αυτού του Νόμου θεσμοθετήθηκαν τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας στα οποία έχουν δυνατότητα εγγραφής και φοίτησης άτομα που έχουν
υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει την εννιάχρονη
υποχρεωτική εκπαίδευση. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στα άτομα αυτά να βελτιώσουν
το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και μειώνονται τα αρνητικά αποτελέσματα της
σχολικής διαρροής. Επίσης, στο Νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις για το Σχολικό
Επαγγελματικό Προσανατολισμό και ρυθμίζεται η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου
Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Νόμος 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας» 40
Ο Νόμος αυτός αποτέλεσε το νέο Αναπτυξιακό Νόμο της χώρας αντικαθιστώντας το
Ν. 1892/90. Είχε ως στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αύξηση θέσεων εργασίας
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι πολύ
περισσότερο συνδεδεμένη με το σύστημα επιχορηγήσεων σε σχέση με το Ν. 1892/90.
38

ΦΕΚ 173/01.09.1997
ΦΕΚ 188/23.09.1997
40
ΦΕΚ 81/15.04.1998
39
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Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες ενισχύσεις βρίσκονται σε άμεση σχέση και
συναρτώνται από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Νόμος

2639/1998

«Ρύθμιση

εργασιακών

σχέσεων,

σύσταση

Σώματος

Επιθεωρητών Εργασίας» 41
Με το Νόμο αυτό θεσμοθετούνται τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης (ΤΣΑ) στην
Ελλάδα. Πρόκειται για συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα, της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων που συγκροτούνται σε ευπαθείς περιοχές
από πλευράς συνθηκών της αγοράς εργασίας, και αποβλέπουν στην εκτέλεση
συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της ανεργίας και
την αύξηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών
αυτών μπορούν να συμφωνούνται ειδικοί όροι και ευέλικτες μορφές εργασίας. Τα
Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης λειτούργησαν στους Νομούς Αχαΐας, Βοιωτίας,
Δράμας, Ημαθίας, Κοζάνης, Μαγνησίας και Φλώρινας, καθώς επίσης και στις δυτικές
περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Με το Νόμο αυτό επίσης θεσμοθετούνται
ιδιωτικά γραφεία εργασίας, που έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην αγορά
εργασίας για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων. Επίσης, συγκροτείται Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας από επιθεωρητές εργασίας. Ρυθμίζονται διάφορα θέματα που
αφορούν στη χρηματοδότηση του ΕΚΕΠΙΣ, στη διαχείριση και λειτουργία του
ΛΑΕΚ, κλπ. Αναγνωρίζονται και ενθαρρύνονται διάφορες ειδικές μορφές εργασίας
όπως η τηλε-εργασία, η εργασία-φασόν, η κατ’ οίκον απασχόληση, η μερική
απασχόληση. Δίνεται τέλος η δυνατότητα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να υλοποιούν
επιδοτούμενα

προγράμματα

κατάρτισης

ανέργων

με

την

προϋπόθεση

να

απασχολήσουν τουλάχιστο το 1/3 των καταρτιζόμενων. Συνδέεται έτσι άμεσα η
κατάρτιση με την προώθηση της απασχόλησης.
Νόμος 2640/1998 «Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση» 42
Ο Νόμος αυτός συμπληρώνει και ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Με βάση τις διατάξεις του οργανώνεται η λειτουργία των ΤΕΕ που
συνδυάζουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Βασικές διατάξεις του Νόμου
αναφέρονται στη δια βίου μάθηση και στη σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης με
41
42

ΦΕΚ 205/02.09.1998
ΦΕΚ 206/03.09.1998
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την αγορά εργασίας, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων πληροφορικής και στη μείωση
της σχολικής διαρροής.
Νόμος

2643/1998

«Μέριμνα

για

την

απασχόληση

προσώπων

ειδικών

κατηγοριών» 43
Ο Νόμος περιλαμβάνει σειρά διατάξεων για την βελτίωση της απασχολησιμότητας
ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ( πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, κλπ.).
Προσδιορίζει τη διαδικασία πρόσληψης αυτών των ατόμων σε δημόσιους
οργανισμούς και επιχειρήσεις και ρυθμίζει διάφορα εργασιακά θέματά τους, όπως
άδειες και επιδόματα, προσφυγές εργοδοτών και εργαζομένων κλπ.
Νόμος 2646/1998 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας» 44
Ο Νόμος αυτός περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα κοινωνικής
φροντίδας, κοινωνικής πρόνοιας, εθελοντισμού, κλπ. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις
για την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες και συγκεκριμένα ορίζεται η
λειτουργία των Προστατευόμενων Παραγωγικών Εργαστηρίων τα οποία πρέπει να
έχουν τα 3/5 του προσωπικού τους άτομα με ειδικές ανάγκες. Καθορίζονται θέματα
που αφορούν εισοδηματικές ενισχύσεις και επιδόματα για τα άτομα αυτά καθώς
επίσης και για τη μητρότητα, την οικογένεια, τους παλιννοστούντες και τους
επαναπατριζόμενους. Με τις διατάξεις αυτές προωθείται γενικά η ανάπτυξη τοπικών
πρωτοβουλιών απασχόλησης και ενισχύεται η κοινωνική οικονομία, που θεωρείται
ότι συντελεί σημαντικά στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των
υπηρεσιών.
Νόμος 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος» 45
Προβλέπονται φοροαπαλλαγές για διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων και άλλα
φορολογικά κίνητρα προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις και η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Νόμος 2790/2000 «Αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην
Σοβιετική Ένωση» 46
43

ΦΕΚ 220/28.09.1998
ΦΕΚ 236/20.10.1998
45
ΦΕΚ 249/17.11.1999
44
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Περιλαμβάνονται διατάξεις για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων
αυτών, για την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα καθώς επίσης και διαδικασίες
για πρόσληψή τους στο δημόσιο τομέα.
Νόμος 2837/2000 «Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας, τουρισμού» 47
Προβλέπεται μια μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση για όσους εργαζόμενους που
προσλαμβάνονται αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο όπως αυτά
ορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Ουσιαστικά επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ. Δημιουργείται έτσι
ένα κίνητρο υπέρ της πρόσληψης χαμηλόμισθων ανειδίκευτων νέων ανέργων ή
μεγάλης ηλικίας ανέργων
Νόμος 2874/2000 «Προώθηση της απασχόλησης»48
Ο Νόμος αυτός περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων και διατάξεων για την ενίσχυση και
τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών απασχόλησης. Ανάμεσα σε άλλα: Συστήνεται στο
Υπουργείο Εργασίας Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης των
Δράσεων του ΕΚΤ και Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών από το ΕΚΤ. Καταργείται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
συγχωνεύεται με το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης. Συστήνεται στο
Υπουργείο Εργασίας Ειδική Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης που έχει ως σκοπό
την παρακολούθηση των πολιτικών

απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης.

Τίθενται προδιαγραφές για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων
Συμβούλων Εργασίας. Προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις οικονομικής ενίσχυσης
μακροχρόνια ανέργων που προσλαμβάνονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
Υπάρχει τέλος πρόβλεψη για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών
που προσλαμβάνουν ανέργους.
Νόμος 2910/2001

«Είσοδος και

παραμονή

αλλοδαπών στην Ελληνική

Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση» 49

46

ΦΕΚ 24/16.02.2000
ΦΕΚ 178/03.08.2000
48
ΦΕΚ 286/29.12.2000
49
ΦΕΚ 91/02.05.2001
47
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Με το Νόμο αυτό ρυθμίζεται σειρά θεμάτων που αφορούν αλλοδαπούς, όπως είσοδος
και παραμονή στη χώρα, παροχή εξαρτημένης εργασίας, εποχιακή εργασία, άσκηση
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, άδεια παραμονής και Πράσινη Κάρτα,
κλπ.
Π.Δ. 88/1999 και Π.Δ. 89/1999 50
Ρυθμίζονται θέματα που ενισχύουν την ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας και την
υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες
93/104/ΕΚ και 95/63/ΕΚ.
Νόμος 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» 51
Με το Νόμο αυτό βελτιώνονται αρκετά από τα προβλεπόμενα στο Ν. 2643/1998
ιδίως σε ότι αφορά στις διαδικασίες και στα δικαιολογητικά πρόσληψης ατόμων που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Συνιστάται μάλιστα στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

Κεντρική

Επιτροπή

Εποπτείας

και

Συντονισμού

Εφαρμογής του Ν. 2643/1998, με στόχο το συντονισμό των δράσεων και την
απλοποίηση των διαδικασιών για την πρόσληψη των ατόμων αυτών.
Πρόσφατα νομοθετήματα:
•

Νόμος 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία» 52

•

Νόμος 3174/2003 «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού
χαρακτήρα» 53

•

Νόμος 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας» 54

•

Νόμος 3250/2004 «Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και
στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου» 55

•

Π.Δ. 178/2002 «Σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων

50

ΦΕΚ 94/13.05.1999
ΦΕΚ 258/Α 6-11-2001
52
ΦΕΚ 111/8.5.03
53
ΦΕΚ 205/28.08.03
54
ΦΕΚ 31/09.2.04
55
ΦΕΚ 124/7.7.04
51
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ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» 56
•

Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου» 57

•

Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου στο δημόσιο τομέα» 58

•

Νόμος 3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική
ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» 59

4.3. Η κατάρτιση στην Ελλάδα
4.3.1. Η άτυπη εκπαίδευση
Ως άτυπη εκπαίδευση ορίζεται κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία
εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, είτε μεμονωμένη είτε ως μέρος μιας
ευρύτερης δραστηριότητας, που στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό και έχει
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους (Coombs and Ahmed, 1974).
Όπως συνάγεται από τον παραπάνω ορισμό, η άτυπη εκπαίδευση δεν ανήκει
στους κύκλους του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά λειτουργεί πέραν
αυτών, με βασικό σκοπό να καλύψει κενά που έχουν συγκεκριμένες ομάδες
πληθυσμού, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα καλύτερης τοποθέτησης στην αγορά
εργασίας. Η αναγκαιότητα της άτυπης εκπαίδευσης προκύπτει τόσο από την
αδυναμία του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις
ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας, όσο και από τις ανάγκες
των πολιτών για εκπαίδευση, κατάρτιση και επανακατάρτιση, προκειμένου να
ανταποκριθούν στις εξελίξεις των επαγγελμάτων, στις νέες ειδικότητες που
δημιουργούνται και στις νέες τεχνολογίες που διαρκώς εφαρμόζονται στον εργασιακό
χώρο. Η δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την προώθηση πολιτικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, έχει δώσει
σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης των πολιτικών αυτών από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία.

56

ΦΕΚ 162/12.7.02
ΦΕΚ 77/2.4.03. Τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 180/2004 ΦΕΚ 160/23.08.04
58
ΦΕΚ 134/19.7.04
59
ΦΕΚ 261/23.12.2004
57
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4.3.2. Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΚ) είναι η σημαντικότερη
δραστηριότητα στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης και θέτει στο επίκεντρό της την
εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του και την
ικανότητα προσαρμογής του στη ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Η ΣΕΚ
αφορά κυρίως τρεις κατηγορίες ατόμων: άτομα με ελλιπή προσόντα, άτομα που
αλλάζουν επάγγελμα και άτομα που χρειάζονται αναβάθμιση των γνώσεών τους στο
αντικείμενο εργασίας τους.
Μεταπολεμικά και μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 70, οι χώρες της
Δύσης γνώρισαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και το πέρασμα από το σχολείο στην
απασχόληση πραγματοποιούνταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Από τότε, όμως, και
με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, οι αναδιαρθρώσεις στην παραγωγή και νέες μορφές
οργάνωσης της εργασίας έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στην αγορά εργασίας και σε
αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Η υψηλή ανεργία έχει
καταστεί διαρθρωτικό πρόβλημα, ενώ σημαντικό τμήμα της ανεργίας οφείλεται στην
αδυναμία

προσαρμογής

και

ενσωμάτωσης

του

εργατικού

δυναμικού

σε

διαφοροποιημένες τεχνολογικά μεθόδους παραγωγής.
Η διαπίστωση ότι η τυπική εκπαίδευση έχει χαμηλό βαθμό σύνδεσης με την
αγορά εργασίας οδήγησε τις κυβερνήσεις των δυτικών χωρών στην υιοθέτηση
παρεμβάσεων στο σύστημα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Η ΣΕΚ θεωρήθηκε
ως η ενδεδειγμένη λύση για την άμεση σύνδεση των δεξιοτήτων των ανέργων ή των
δυνητικά ανέργων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Έτσι, έχει διπλό ρόλο:
αφενός κατασταλτικό, με την έννοια ότι μέσω της βελτίωσης των προσόντων των
ατόμων επιτυγχάνεται η ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, και
αφετέρου προληπτικό, με την έννοια ότι προλαμβάνει την απαξίωση προσόντων και
δεξιοτήτων των ατόμων που κινδυνεύουν να καταστούν άνεργοι. Στη διάρκεια των
δεκαετιών του 80 και 90 και καθώς η ανεργία προσλάμβανε εφιαλτικές διαστάσεις σε
πολλές δυτικές χώρες, η κατάρτιση κατέλαβε κυρίαρχο ρόλο στις πολιτικές
απασχόλησης. Παράλληλα, η υιοθέτηση της δια βίου μάθησης ως κεντρικού
στοιχείου της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Κοινωνίας της Γνώσης, οδήγησε
τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιλάβει ως βασική προτεραιότητα της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση την επένδυση στο ανθρώπινο
κεφάλαιο και την προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης προς την κατεύθυνση
της ουσιαστικής αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού.
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Στην Ελλάδα, ήδη από το 1965, ξεκίνησε τη λειτουργία της η άτυπη
εκπαίδευση με τη σύσταση της Κεντρικής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΚΕΛΕ)
και των αντίστοιχων σε κάθε νομό Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης
(ΝΕΛΕ) που λειτουργούν μέχρι σήμερα. Η ίδρυσή και λειτουργία των ΝΕΛΕ
εντασσόταν στην προσπάθεια αντιμετώπισης του σημαντικού προβλήματος έλλειψης
προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού
τότε (αλλά ακόμα και σήμερα) είναι κάτοχοι μόνο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή
γενικής παιδείας (απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή πρώτου κύκλου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης). Αν και δεν υπάρχει καμία σχέση της τότε κατάστασης με τη σημερινή,
ωστόσο το πρόβλημα σε γενικές γραμμές παραμένει το ίδιο: υπάρχει αναντιστοιχία
των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και των αναγκών της αγοράς εργασίας.
Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981 και μέχρι την έναρξη
υλοποίησης του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1990-1994), η άτυπη εκπαίδευση
παρέχονταν από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (που ιδρύθηκε το 1983
και στην οποία εντάχθηκαν οι ΝΕΛΕ), το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας
(ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) και τα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ) του Υπουργείου
Γεωργίας. Με την έναρξη υλοποίησης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης αλλάζει
εντελώς το πλαίσιο παροχής άτυπης εκπαίδευσης και έχουμε μια συνεχή διεύρυνση
του αριθμού των φορέων που υλοποιούν επιδοτούμενα προγράμματα άτυπης
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1994-1999), δημιούργησε νέο νομοθετικό
πλαίσιο για την ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης των φορέων που υλοποιούσαν
προγράμματα άτυπης εκπαίδευσης, καθώς επίσης και μηχανισμούς εφαρμογής και
ελέγχου της λειτουργίας των φορέων αυτών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο
πλαίσιο του 2ου ΚΠΣ υλοποιήθηκαν δύο μεγάλα επιχειρησιακά προγράμματα το
Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

Συνεχιζόμενη

Κατάρτιση

και

Προώθηση

της

Απασχόλησης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμηση του Αποκλεισμού
από την Αγορά Εργασίας. Πλέον αυτών, υλοποιήθηκαν και τρεις Κοινοτικές
Πρωτοβουλίες, η Πρωτοβουλία ADAPT, η Πρωτοβουλία Horizon και η
Πρωτοβουλία EMPLOYMENT.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και
Προώθηση της Απασχόλησης επιδοτήθηκαν προγράμματα κατάρτισης για τον γενικό
πληθυσμό,

προγράμματα

απόκτησης

εργασιακής

εμπειρίας,

προγράμματα
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δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και προγράμματα επιχορήγησης ίδρυσης
επιχειρήσεων από ανέργους.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμηση του
Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας πιστοποιήθηκαν και λειτούργησαν σε όλη τη
χώρα ειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρείχαν προκατάρτιση,
κατάρτιση και προώθηση στην απασχόληση για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού όπως ΑμΕΑ, μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες,
αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών, άτομα με ψυχικές ασθένειες,
μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι μεγάλης ηλικίας, κλπ.
4.4. Το θεσμικό πλαίσιο της κατάρτισης στην Ελλάδα
Ζητήματα κατάρτισης και ειδικότερα διασύνδεσης της εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας αναφέρονται σποραδικά πολύ νωρίς, ήδη από
στον αναπτυξιακό νόμο 1262/82 60 , με βάση κάποιες διατάξεις του οποίου
επιδοτούνταν βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που προσφέρονταν για να
κάνουν πρακτική άσκηση μαθητές που παρακολουθούσαν προγράμματα των σχολών
του ΟΑΕΔ. Ωστόσο, οι βάσεις του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης τέθηκαν
με το Ν. 1836/1989 61 . Με το νόμο αυτό δημιουργήθηκαν όργανα συντονισμού των
φορέων της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης σε εθνικό,
περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο. Συστήθηκαν Περιφερειακά Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης και δόθηκε η δυνατότητα σε φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης μέσω προγραμματικών συμβάσεων να προβαίνουν σε δραστηριότητες
και προγράμματα κατάρτισης. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα στον ΟΑΕΔ να αναθέτει
προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους και ανέργους σε φορείς του δημοσίου, σε
επιχειρήσεις, σε ΟΤΑ και σε φορείς του κοινωνικού τομέα και γενικά να
συνεργάζεται με τους παραπάνω φορείς καθώς επίσης και με ερευνητικά και
εκπαιδευτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των ανέργων, για την εκτέλεση
προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού και την απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας.

60

Νόμος 1262/1982 «Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της
χώρας», ΦΕΚ 70/16.6.82
61

Νόμος 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης», ΦΕΚ
79/14.3.89
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Με το Ν. 2009/1992 62 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Στην εποπτεία
του ΟΕΕΚ υπήχθησαν τα ιδιωτικά και δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ). Προωθήθηκε έτσι η αρχική επαγγελματική κατάρτιση με στόχο
την απόκτηση γνώσεων και προσόντων ώστε να διευκολύνεται το εργατικό δυναμικό
στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην προσαρμογή του στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ) δημιουργήθηκε με το Ν.
2224/1994 63 . Το ΕΚΕΠΙΣ εκσυγχρονίστηκε με το Ν. 2336/1995 64 , και αργότερα, με
το Ν. 2469/1997 65 , μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ, με αυτόνομη λειτουργία, εποπτευόμενο
από το Υπουργείο Εργασίας και του δόθηκε νέος ρόλος στην πιστοποίηση δομών
κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.
Διατάξεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών απασχόλησης
(ΟΑΕΔ, ΕΚΕΠΙΣ, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, κλπ.) καθώς επίσης και ρυθμίσεις για
τη χρηματοδότηση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από εθνικούς
και Κοινοτικούς πόρους περιλαμβάνονταν στο Ν. 2336/1995, ενώ ιδιαίτερα
σημαντικές διατάξεις περιλάμβανε και ο Ν. 2434/1996 66 μέσω του οποίου
δημιουργήθηκε ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική
Κατάρτιση

(ΛΑΕΚ)

που

προορίζεται

για

την

υλοποίηση

προγραμμάτων

απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων (ιδιαίτερα μακροχρόνια ανέργων), νέων και
ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Ενοποιήθηκαν επίσης οι δομές
εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ συγκροτώντας τα ενιαία Κέντρα
Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΤΕΚ).
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Νόμος 2009/1992 «Εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», ΦΕΚ 18/14.2.92

63

Νόμος 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό
νομικών προσώπων», ΦΕΚ 112/06.07.1994
64

Νόμος 2336/1995 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας», ΦΕΚ
189/12.09.1995

65

Νόμος 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση των αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών»,
ΦΕΚ 38/14.03.1997
66

Νόμος 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση», ΦΕΚ 188/20.08.1996
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Σημαντικά μέτρα για την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε αγροτικά θέματα και
τη δια βίου εκπαίδευση των αγροτών και των ανέργων σε θέματα του αγροτικού
τομέα περιλαμβάνονται στο Ν. 2520/1997 67 με βάση τον οποίο δημιουργήθηκε ο
οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.
Με το Ν. 2639/1998 68 θεσμοθετήθηκαν τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης
(ΤΣΑ) στην Ελλάδα. Με το Νόμο αυτό επίσης δόθηκε η δυνατότητα σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις να υλοποιούν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων με την
προϋπόθεση να απασχολήσουν τουλάχιστο το 1/3 των καταρτιζόμενων. Συνδέθηκε
έτσι άμεσα η κατάρτιση με την προώθηση της απασχόλησης. Θέματα δια βίου
μάθησης και διασύνδεσης εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
περιλαμβάνονταν επίσης στο Ν. 2640/1998 69 .
Τέλος, στο Ν. 2874/2000 70 περιλαμβάνεται σειρά ρυθμίσεων και διατάξεων
για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών απασχόλησης. Ανάμεσα σε
άλλα: Συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Παρακολούθησης των Δράσεων του ΕΚΤ και Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ. Καταργείται το Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και συγχωνεύεται με το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης. Συστήνεται
στο Υπουργείο Εργασίας Ειδική Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης που έχει ως
σκοπό την παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης.
Τίθενται προδιαγραφές για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων
Συμβούλων Εργασίας.
4.4.1. Θεσμικό Πλαίσιο ενεργειών κατάρτισης κατά την περίοδο του 2ου
ΚΠΣ
Οι ενέργειες συνεχιζόμενης κατάρτισης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το
ΕΚΤ κατά την Δεύτερη Προγραμματική Περίοδο διέπονταν κυρίως από την
Υπουργική Απόφαση 107980/02-07-98. Με αυτήν καθορίστηκε το «Σύστημα
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Νόμος 2520/1997 «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης», ΦΕΚ 173/01.09.1997

68

Νόμος 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας»,
ΦΕΚ 205/02.09.1998
69

Νόμος 2640/1998 «Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση», ΦΕΚ 206/03.09.1998

70

Νόμος 2874/2000 «Προώθηση της απασχόλησης», ΦΕΚ 286/29.12.2000
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Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων».
Η συνεχιζόμενη κατάρτιση παρέχονταν από πιστοποιημένες δομές, δηλαδή
από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που συστήθηκαν και λειτουργούσαν
σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έθετε η Υπουργική Απόφαση
111232/12-12-97.

Το

Εθνικό

Κέντρο

Πιστοποίησης

Δομών

Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
(ΕΚΕΠΙΣ) ήταν ο φορέας εκείνος που παρέσχε την πιστοποίηση στα διάφορα ΚΕΚ.
Σύμφωνα

με

διάφορες

υπουργικές

αποφάσεις 71 ,

ως

συνεχιζόμενη

επαγγελματική κατάρτιση θεωρείται κάθε μορφής δια βίου επιμόρφωση, κατάρτιση
και επανακατάρτιση, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, η οποία απευθύνεται
σε συγκεκριμένους καταρτιζόμενους που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό και
συμπληρώνει δεξιότητες και γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της αρχικής κατάρτισης ή
στο πλαίσιο προηγούμενης απασχόλησής τους σε θέσεις εργασίας.
Τα ΚΕΚ υλοποίησαν ενέργειες κατάρτισης στα θεματικά πεδία στα οποία είχαν
πιστοποιηθεί. Τα θεματικά πεδία ήταν (και είναι ακόμα) εννέα συνολικά και
αντιστοιχούν σε κωδικούς επαγγελματικών ειδικοτήτων της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας. Είναι δε τα ακόλουθα:
 Επαγγέλματα περιβάλλοντος
 Επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας
 Επαγγέλματα πολιτισμού και αθλητισμού
 Παιδαγωγικά επαγγέλματα και εκπαίδευση εκπαιδευτών
 Επαγγέλματα οικονομίας και διοίκησης
 Επαγγέλματα πληροφορικής
 Επαγγέλματα τουριστικά και παροχής υπηρεσιών
 Αγροτικά επαγγέλματα
 Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών
Τα ΚΕΚ, για την υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης, υποβάλουν προτάσεις
στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εντός σαράντα ημερών από την δημοσίευση
71

Υπουργική Απόφαση 111232/12-12-97, Υπουργική Απόφαση 107980/02-07-98
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αντίστοιχης προκήρυξης. Οι προτάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με μια σειρά από
όρους και προϋποθέσεις που θέτει η Υπουργική Απόφαση.
Υπάρχει επίσης μια σειρά από εκπαιδευτικούς όρους, που αφορούν σε
ζητήματα όπως η διάρκεια των προγραμμάτων, ο αριθμός των καταρτιζομένων, η
σύνθεση του προγράμματος σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, οι προϋποθέσεις των
εκπαιδευτών, η διάρκεια των ωρών διδασκαλίας, η παροχή εκπαιδευτικού υλικού και
άλλα. Στην Υπουργική Απόφαση καθορίζονται επίσης οι επιλέξιμες δαπάνες των
ενεργειών κατάρτισης που αφορούν δαπάνες εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων, έμμεσες
και άμεσες δαπάνες υλοποίησης.
Τέλος, καθορίζονται επακριβώς τα ζητήματα αξιολόγησης των προγραμμάτων
(η οποία γίνεται σε τρεις φάσεις), έγκρισης των προγραμμάτων, σύνταξης των
προϋπολογισμών, χρηματοδότησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης, καθώς και
μια σειρά άλλων θεμάτων που διέπουν τη συνολική λειτουργία των φορέων
υλοποίησης.
4.4.2. Παράμετροι προγραμματισμού κατάρτισης
Ο προγραμματισμός των ενεργειών κατάρτισης στην περίοδο του Β΄ ΚΠΣ έλαβε
υπόψη μια σειρά από παραμέτρους με στόχο την αποτελεσματικότητα των ενεργειών
για την απορρόφηση των εκπαιδευομένων από την αγορά εργασίας. Οι κυριότερες
παράμετροι είναι:
¾ Θεσμικό πλαίσιο ενεργειών κατάρτισης
¾ Φυσιογνωμία - Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας
¾ Τάσεις Χωροταξικής Ανάπτυξης
¾ Στόχοι του Περιφερειακού Σχεδιασμού
¾ Έργα

και

παρεμβάσεις

στα

πλαίσια

του

2ου

Περιφερειακού

Επιχειρησιακού Προγράμματος
¾ Επενδυτικά σχέδια Εθνικών Αναπτυξιακών νόμων
¾ Ενέργειες Κατάρτισης Εθνικού Σκέλους (αποφυγή αλληλοκάλυψης)
¾ Προτάσεις Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης (αν λειτουργούν στην
περιοχή)
¾ Αποτελέσματα - πορίσματα του προγράμματος RIS (αν λειτουργεί στην
περιοχή)
¾ Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006
¾ Μελέτες Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης
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¾ Επιτυχημένες ενέργειες κατάρτισης προηγούμενων περιόδων
¾ Νέες ειδικεύσεις σε υφιστάμενα επαγγέλματα
¾ Ανάγκες Αγοράς Εργασίας
¾ Χρονική περίοδος υλοποίησης ανάλογα με το επιμέρους θεματικό
αντικείμενο

4.4.3.

Το

Εθνικό

Σύστημα

Πιστοποίησης

της

Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής Κατάρτισης
Η ΣΕΚ θεωρήθηκε ως ιδιαίτερα σημαντικό μέτρο για την καταπολέμηση της
ανεργίας και για την εν γένει προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού. Ως εκ τούτου, με τη λήξη της Δεύτερης Προγραμματικής
Περιόδου και την έναρξη της Τρίτης, δόθηκε μεγάλη έμφαση στη θεσμοθέτηση
αυστηρών κριτηρίων πιστοποίησης των δομών 72 της ΣΕΚ, έτσι ώστε αυτή να
παρέχεται από ένα σύγχρονο και υψηλού επιπέδου δίκτυο. Τη βασική ευθύνη για την
ποιοτική αναβάθμιση της ΣΕΚ έφερε το ΕΚΕΠΙΣ. Με κάποιες, είναι αλήθεια, αρκετά
πολύπλοκες διαδικασίες, το ΕΚΕΠΙΣ προχώρησε στο σχεδιασμό, προγραμματισμό
και ανάπτυξη κριτηρίων και διαδικασιών ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης
της διαδικασίας πιστοποίησης των δομών κατάρτισης (των ΚΕΚ δηλαδή). Επίσης,
προχώρησε και στη δημιουργία Μητρώου εκπαιδευτών και πιστοποίησης
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η όλη διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και υλοποιείται στο πλαίσιο
του Μέτρου 3.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση και Επαγγελματική
Κατάρτιση του Γ΄ ΚΠΣ. Στόχος είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και καθιέρωση ενός
ολοκληρωμένου,

αξιόπιστου

και

αποτελεσματικού

Εθνικού

Συστήματος

Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, στην προοπτική αναγνώρισης και κατοχύρωσης
ειδικοτήτων στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, καθώς και η εναρμόνιση
του Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με το Σύστημα Αρχικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
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Ως δομή κατάρτισης αναφέρεται η οργανική μονάδα που διαθέτει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό
(εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό), καθώς και την κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική
υποδομή για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
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Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη τα
συμπεράσματα αρκετών εμπειρικών μελετών σε διάφορες χώρες, όπου επισημαίνεται
η ανάγκη η επαγγελματική κατάρτιση να παρέχει πιστοποιημένη γνώση, δίνοντας
ενδεχομένως στους συμμετέχοντες κάποιου είδους πτυχίο ή πιστοποιητικό,
αναγνωρίσιμο από την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να γίνει το όλο σύστημα
κατάρτισης περισσότερο αποτελεσματικό στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της
ανεργίας (βλ. παρακάτω Κεφ. 5).
Όπως είναι λογικό, η πιστοποίηση περιλαμβάνει τρεις διακριτές οντότητες του
συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης:


τις δομές εντός των οποίων διεξάγονται οι ενέργειες κατάρτισης, οι οποίες

θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας χώρων,
πρόσβασης, εξοπλισμού, κλπ., έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών


τους εκπαιδευτές, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν έναν

πολυδιάστατο ρόλο στην εκπαίδευση ενηλίκων


τα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα πρέπει να σχεδιάζονται με

προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες γνώσεις και
δεξιότητες για κάθε ειδικότητα και θέση εργασίας, αλλά και στις κατάλληλες
κατά περίπτωση εκπαιδευτικές διαδικασίες και μεθόδους.
Για όλα αυτά προβλέπεται επίσης (και είναι απόλυτα αναγκαίο) η ανάπτυξη
συγκεκριμένου και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των
ΚΕΚ και των διαδικασιών και ενεργειών κατάρτισης. Όπως θα αναλυθεί διεξοδικά
στο επόμενο κεφάλαιο, η διαδικασία αξιολόγησης είναι μια πολυεπίπεδη και εν
πολλοίς ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, που ωστόσο

παρέχει όλα εκείνα τα

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή αποτίμηση των επιδράσεων των
κοινωνικών προγραμμάτων και ειδικότερα της κατάρτισης.
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι οι διαδικασίες
Πιστοποίησης που ακολουθούνται για τις ενέργειες κατάρτισης που υλοποιούνται στο
πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ είναι για τη χώρα μας πρωτόγνωρες και είναι πολύ νωρίς ακόμα
για

να

αποφανθεί

κανείς

κατά

πόσο

συμβάλλουν

στην

διεύρυνση

της

αποτελεσματικότητας του όλου συστήματος της επαγγελματικής κατάρτισης.
Με λίγα λόγια, καθώς λεπτομερής αναφορά στα ζητήματα αυτά υπάρχει σε
επόμενο κεφάλαιο, η όλη ιστορία της αποτελεσματικότητας του συστήματος
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επαγγελματικής κατάρτισης συνίσταται στην προώθηση της απασχόλησης ή έστω της
απασχολησιμότητας των ατόμων. Επομένως, όλα όσα γίνονται θα πρέπει να έχουν ως
τελικό στόχο αυτό. Το κατά πόσο κάποιες διαδικασίες συμβάλουν στην επίτευξη των
τελικών στόχων ή καθιστούν αυτούς περισσότερο εφικτούς, είναι ζήτημα εμπειρικής
διερεύνησης και αξιολόγησης. Μπορεί κάτι που φαίνεται πολύ λογικό και σωστό, να
συμβάλλει τελικά ελάχιστα στο τελικό ζητούμενο. Μπορεί, επίσης, να δαπανώνται
πόροι του συστήματος (με την έννοια της σκέψης και του χρόνου εκ μέρους των
υπηρεσιών σχεδιασμού των διαδικασιών) σε πολύπλοκες και ίσως ανούσιες
διαδικασίες.
Για παράδειγμα: Η διαδικασία πιστοποίησης των δομών κατάρτισης, των
ΚΕΚ δηλαδή, είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, καθώς προβλέπονται διάφορες
λεπτομέρειες για το μήκος των διαδρόμων, τον φωτισμό των αιθουσών και πολλά
άλλα τέτοια. Ωστόσο, στο ζήτημα της αξιολόγησης των διαδικασιών ένταξης σε ένα
πρόγραμμα κατάρτισης, προβλέπεται η συμπλήρωση ερωτηματολογίων εκ μέρους
των συμμετεχόντων, οι οποίοι δηλώνουν σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό απόλυτα
ευχαριστημένοι από τις διαδικασίες επιλογής, κάτι εντελώς φυσικό και αναμενόμενο,
αφού είναι αυτοί που όντως επιλέχτηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Με βάση
αυτό το απλό παράδειγμα υποστηρίζεται το επιχείρημα ότι θα πρέπει το όλο σύστημα
να σχεδιαστεί ή επανασχεδιαστεί σε όλες του τις λεπτομέρειες προκειμένου να
επιτευχθεί ο τελικός στόχος του, η καταπολέμηση της ανεργίας.
4.4.4. Απεικόνιση των δεδομένων της πιστοποίησης
Με βάση τις προβλεπόμενες από τους νόμους και τις κατά περίπτωση
Υπουργικές Αποφάσεις, διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια τρεις πιστοποιήσεις των
δομών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Η πρώτη πιστοποίηση έγινε για
την περίοδο 1998-2000 και συνολικά πιστοποιήθηκαν 262 φορείς με 397 δομές,
συνολικής δυναμικότητας 36.500 θέσεων κατάρτισης. Με τη δεύτερη πιστοποίηση, η
οποία αναφέρονταν στην περίοδο 2001-2003 73 , πιστοποιήθηκαν 282 ΚΕΚ με 581
δομές κατάρτισης και 46.500 συνολικά θέσεις κατάρτισης, οι οποίες κατανέμονται σε
όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Παράλληλα

με

την

πιστοποίηση

των

δομών

της

συνεχιζόμενης

επαγγελματικής κατάρτισης, το ΕΚΕΠΙΣ προχώρησε και στη συγκρότηση του
73

Τις λεπτομέρειες καθόριζαν οι Υπουργικές Αποφάσεις 105129/8-1-2001 και 105127/8-1-2001
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Μητρώου Εκπαιδευτών ΣΕΚ 74 . Τα ΚΕΚ μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν ως
εκπαιδευτικό δυναμικό μόνο εκπαιδευτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο. Η ένταξη
στο Μητρώο γίνεται οποτεδήποτε, το σύστημα δηλαδή είναι ανοιχτό με την έννοια
ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για υποβολή αιτήσεων ένταξης, ενώ τα
πιστοποιημένα προσόντα μπορεί να αναβαθμίζονται. Έτσι, περί τα μέσα του 2005
υπήρχαν ενταγμένα περί τα 14.700 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτικών
επιπέδων και εμπειρίας. Οι εκπαιδευτές αυτοί εντάσσονται με βάση συγκεκριμένες
προϋποθέσεις γνωστικής επάρκειας και επαγγελματικής εμπειρίας και απασχολούνται
στα ΚΕΚ μόνο στα θεματικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα στα οποία έχουν
πιστοποιηθεί.
Από τα 282 ΚΕΚ που πιστοποιήθηκαν για την περίοδο 2001-2003 τα 276
είναι θεματικά ΚΕΚ, δηλαδή υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε μέχρι τέσσερα
θεματικά πεδία. Μόνο 5 ΚΕΚ είναι κλαδικά, υλοποιούν δηλαδή προγράμματα
θεματικού αντικειμένου ειδικοτήτων του κλάδου τον οποίο αντιπροσωπεύουν, ενώ
μόνο 1 ΚΕΚ είναι εξειδικευμένο στην υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Από
το σύνολο, 71 ΚΕΚ είναι εθνικής εμβέλειας, διαθέτουν δηλαδή δομές σε 3 έως 5
περιφέρειες, ενώ τα υπόλοιπα 211 ΚΕΚ είναι περιφερειακής εμβέλειας,
δραστηριοποιούνται δηλαδή σε τοπικό επίπεδο.
Σε ότι αφορά στην κατηγοριοποίηση των ΚΕΚ ανά θεματικό πεδίο και
ιδιοκτησιακό καθεστώς, αυτά εμφανίζονται στους Πίνακες 4.1 και 4.2 αντίστοιχα.
Πίνακας 4.1. ΚΕΚ ανά θεματικό πεδίο
Θεματικό πεδίο

Αριθμός ΚΕΚ

Περιβάλλον

116

Υγεία – πρόνοια

59

Πολιτισμός – αθλητισμός

118

Παιδαγωγικά

72

Οικονομία – διοίκηση

190 (408 δομές)

Πληροφορική

193 (417 δομές)

Τουρισμός – υπηρεσίες

176 (390 δομές)

Αγροτικά

74

141

Υπουργική Απόφαση 105128/8-1-2001

113

Τεχνικά

141

Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί στο σημείο αυτό ότι το μεγαλύτερο μέρος
των ΚΕΚ, ποσοστό 56%, ανήκει στον ιδιωτικό τομέα. Η συμμετοχή των φορέων
αυτοδιοίκησης είναι μικρή (24% του συνόλου), ενώ ακόμα μικρότερη είναι η
συμμετοχή των ΑΕΙ-ΤΕΙ (3,2%). Φαίνεται, λοιπόν, αφενός, ότι οι φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα δεν έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση στην ενεργητική
πολιτική απασχόλησης, παρά μόνον εμμέσως, μέσω της δημιουργίας δομών
φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, προσπαθούν να διευκολύνουν την πρόσβαση
στην απασχόληση. Αφετέρου, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι προφανώς
αποκομμένα από τη διαδικασία της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
γεγονός που κατά κάποιον τρόπο απεικονίζει το χάσμα ανάμεσα στην τυπική
εκπαίδευση και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα
από την υλοποίηση προγραμμάτων ΣΕΚ.
Πίνακας 4.2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς ΚΕΚ
Κατηγορία φορέα
Ιδιωτικός φορέας

Αριθμός ΚΕΚ
158

ΑΕΙ – ΤΕΙ

9

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

25

Τοπική Αυτοδιοίκηση

30

ΝΕΛΕ

13

Κοινωνικοί εταίροι

20

Διάφορα

27

Σε ότι αφορά στη γεωγραφική κατανομή των ΚΕΚ, μπορούμε με βάση τα
στοιχεία του Πίνακα 4.3 να παρατηρήσουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά
περιφέρεια. Όπως φαίνεται στον πίνακα, η γεωγραφική κατανομή των ΚΕΚ ανά
περιφέρεια είναι ανισομερής. Είναι φυσικά άγνωστο εάν αυτή η συγκεκριμένη
γεωγραφική διασπορά καλύπτει τις υφιστάμενες ανάγκες για κατάρτιση. Με άλλα
λόγια, είναι αμφίβολο κατά πόσο η κατανομή ανά περιφέρεια (και επίσης κατά νομό)
συνδέεται και ικανοποιεί τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Βέβαια, η διερεύνηση
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τέτοιου είδους ζητημάτων προϋποθέτει τη σαφή γνώση και αποτύπωση των εν λόγω
αναγκών, κάτι που στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ, ούτε σε εθνικό, ούτε πολύ
περισσότερο, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η υπάρχουσα, λοιπόν, κατανομή των ΚΕΚ απλώς αντανακλά το ενδιαφέρον
για πιστοποίηση εκ μέρους φορέων οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να δραστηριοποιηθούν
στην κατάρτιση. Είναι φανερό ότι θα ήταν πολύ περισσότερο αποτελεσματικό για το
όλο σύστημα να υπήρχε μια εκ των προτέρων διερεύνηση και διάγνωση των
αναγκών, εάν είναι δυνατόν και σε επίπεδο μικρής γεωγραφικής ενότητας, έτσι ώστε
να δίνεται πιστοποίηση σε δομές, θεματικά πεδία και θέσεις κατάρτισης που να
αντιστοιχούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Αυτό
βέβαια

μπορεί

να

αποτελέσει

αντικείμενο

έρευνας

σε

πολλά

επίπεδα,

περιλαμβανομένου και του ακαδημαϊκού.
Πίνακας 4.3. Γεωγραφική κατανομή των ΚΕΚ ανά Περιφέρεια
Εθνικής

Περιφερειακής

Σύνολο

εμβέλειας

εμβέλειας

δομών

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

14

29

43

Κεντρική Μακεδονία

50

43

93

Δυτική Μακεδονία

19

12

31

Θεσσαλία

18

27

45

Ήπειρος

19

6

25

Ιόνια Νησιά

10

8

18

Δυτική Ελλάδα

38

15

53

Στερεά Ελλάδα

27

23

50

Πελοπόννησος

28

8

36

Αττική

68

52

120

Βόρειο Αιγαίο

9

6

15

Νότιο Αιγαίο

6

11

17

Κρήτη

18

17

35

Σύνολο χώρας

324

257

581

Περιφέρεια
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή ανά περιφέρεια των θέσεων κατάρτισης
ιδιαίτερα σε σχέση με την υπάρχουσα καταγεγραμμένη ανεργία, όπως φαίνεται στον
Πίνακα 4.4. Είναι φανερό ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα μεγέθη και
στα δεδομένα της κατάρτισης από περιφέρεια σε περιφέρεια και αυτό συμβαίνει
χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που να το δικαιολογεί.
Χρήσιμος δείκτης εν προκειμένω είναι η κατανομή θέσεων κατάρτισης ανά
100 ανέργους. Ο μέσος όρος στη χώρα είναι 11,05 θέσεις κατάρτισης ανά 100
ανέργους, αριθμός που θεωρείται σχετικά ικανοποιητικός. Ωστόσο, υπάρχουν
περιφέρειες όπως π.χ. η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που με μόλις 5,44 θέσεις
κατάρτισης ανά 100 ανέργους υστερεί πολύ έναντι του μέσου όρου. Στη
συγκεκριμένη περιφέρεια είναι πιθανό να υπάρχουν προβλήματα εξυπηρέτησης του
πληθυσμού των ανέργων από τις υφιστάμενες δομές κατάρτισης. Αντίθετα, στις
περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας υπάρχουν 24,27 και 19,15 θέσεις
κατάρτισης ανά 100 ανέργους αντίστοιχα, κάτι που σημαίνει υπερσυγκέντρωση
δομών κατάρτισης, σε σχέση πάντα με τον εθνικό μέσο όρο. Οι περιφέρειες Δυτικής
Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου έχουν αρκετά θετικό ισοζύγιο
θέσεων κατάρτισης ανά 100 ανέργους, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας
βρίσκονται κοντά στον εθνικό μέσο όρο.
Είναι ίσως χρήσιμο να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι είναι άγνωστο εάν η
συγκεκριμένη κατανομή ανταποκρίνεται στις κατά τόπους και κατά καιρούς ανάγκες
των συγκεκριμένων περιφερειών. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα προγράμματα
κατάρτισης δεν ακολουθούν μια κανονική ροή ως προς την χρονική περίοδο
υλοποίησης, δηλαδή σε κάποιες περιόδους υλοποιούνται πολλά προγράμματα ενώ σε
άλλες κανένα ή ελάχιστα, είναι προφανές ότι το όλο σύστημα εμφανίζει σοβαρές
δυσλειτουργίες, με επιπτώσεις τόσο στους απασχολούμενους στα ΚΕΚ αλλά κυρίως
στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, δηλαδή στους ανέργους.
Ένα άλλο στοιχείο που χρήζει επισήμανσης είναι η κατανομή ανά θεματικό
πεδίο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.1 η πληροφορική συγκεντρώνει πολύ μεγάλη
προτίμηση με 417 συνολικά δομές σε όλη τη χώρα, ακολουθούμενη από τα
επαγγέλματα οικονομίας – διοίκησης και τουρισμού με 408 και 390 δομές αντίστοιχα.
Αυτό βέβαια γίνεται χωρίς να έχει προϋπάρξει μια συγκροτημένη μελέτη των
αναγκών κατάρτισης στα συγκεκριμένα ή και συνολικά στα διάφορα θεματικά πεδία.
Μόνα τους τα διάφορα ΚΕΚ έχουν δηλωθεί και πιστοποιηθεί στα θεματικά πεδία,
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μαντεύοντας

εν

πολλοίς

την

κατάσταση

που

επικρατεί

στην

περιοχή

δραστηριοποίησής τους και διαρθρώνοντας ανάλογα το δυναμικό τους.
Με άλλα λόγια, αφέθηκε στην κρίση των φορέων υλοποίησης προγραμμάτων
το καθήκον της αντίληψης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και εξελίξεων της
κάθε περιοχής, κάτι που βέβαια είναι αμφίβολο κατά πόσο γίνεται με βάση το
πραγματικό συμφέρον και προς όφελος των ανέργων και της κοινωνίας γενικότερα.
Πίνακας 4.4: Δομές και θέσεις κατάρτισης και ανεργία ανά περιφέρεια
Θέσεις

Δομές
Περιφέρεια

κατάρτισης

Δυναμικότητα

Άνεργοι

κατάρτισης
ανά 100

αριθμός

%

αριθμός

%

αριθμός

%

ανέργους

43

7,40

2.697

5,81

23.421

5,57

11,52

93

16,01

7.049

15,19

79.735

18,98

8,84

31

5,34

2.268

4,89

15.039

3,58

15,08

Θεσσαλία

45

7,75

3.514

7,57

28.240

6,72

12,44

Ήπειρος

25

4,30

1.618

3,49

13.443

3,20

12,04

Ιόνια Νησιά

18

3,10

1.008

2,17

4.154

0,99

24,27

53

9,12

3.913

8,43

26.157

6,23

14,96

50

8,61

3.285

7,08

17.155

4,08

19,15

Πελοπόννησος

36

6,20

2.148

4,63

16.410

3,91

13,09

Αττική
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20,65

14.655

31,58

157.457

37,48

9,31

Βόρειο Αιγαίο

15

2,58

766

1,65

6.439

1,53

11,90

Νότιο Αιγαίο

17

2,93

989

2,13

18.189

4,33

5,44

Κρήτη

35

6,02

2.500

5,39

14.270

3,40

17,52

Σύνολο χώρας

581

100,00

46.410

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία
Δυτική
Μακεδονία

Δυτική
Ελλάδα
Στερεά
Ελλάδα

100,00 420.109 100,00

11,05

Πηγή: ΕΚΕΠΙΣ και ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, β΄ τρίμηνο 2002
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Κεφάλαιο 5
Αξιολόγηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης

5.1. Η έννοια και η ανάγκη για αξιολόγηση
Ο όρος “αξιολόγηση”, υπό μία ευρεία έννοια, σημαίνει την απόδοση αξίας ή
αντιτίμου σε κάποιο πράγμα, είναι δηλαδή με άλλα λόγια η αποτίμηση κάποιου
πράγματος. Σε μια πιο στενή έννοια και για τους σκοπούς των κοινωνικών
επιστημών, “αξιολόγηση προγράμματος” ή “αξιολόγηση πολιτικής” σημαίνει 75 την
συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία και διάχυση πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και
αποτελεσματικότητα κοινωνικών προγραμμάτων και πολιτικών (οι όροι “πρόγραμμα”
και “πολιτική” θα χρησιμοποιούνται εφεξής εναλλακτικά 76 για λόγους συντομίας).
Η ανάγκη για αξιολόγηση ενός προγράμματος ή μιας πολιτικής προκύπτει σε
κάθε περίπτωση που τίθενται ζητήματα και ερωτήματα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα μιας οργανωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε γενικές
γραμμές, τα κοινωνικά προγράμματα είναι παρεμβάσεις που παίρνουν τη μορφή
οργανωμένης, σχεδιασμένης και συστηματικής προσπάθειας, με στόχο τη βελτίωση
και

καλυτέρευση

κάποιων

κοινωνικών

συνθηκών

ή

κάποιων

κοινωνικών

75

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της αξιολόγησης λόγω του γεγονότος ότι είναι μια δραστηριότητα που
αναπτύχθηκε σε διάφορες ιστορικές περιόδους και σε διαφορετικά περιβάλλοντα εφαρμογής
πολιτικών. Επίσης, χρησιμοποιείται σε πολλές επιστήμες και κατά συνέπεια υπάρχει αρκετά έντονη
διαμάχη σε επίπεδο φιλοσοφίας της επιστήμης σχετικά με τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο αξιολόγηση
(Stern, 2004, Scriven, 1991). Ωστόσο, για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, ο ορισμός που
υιοθετείται είναι αυτός που εμπεριέχει σαφή αναφορά και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην
αποτελεσματικότητα, με άλλα λόγια στα αποτελέσματα και στις επιδράσεις ενός προγράμματος.
76

Οι όροι βέβαια έχουν κάπως διαφορετικό νόημα. Συνήθως ο όρος “πρόγραμμα” αναφέρεται σε ένα
συγκεκριμένο και συνεκτικό σύνολο δράσεων, με καθορισμένους επακριβώς στόχους και ορισμένο
προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα. Ο όρος “πολιτική” αναφέρεται σε ένα ευρύτερο σύνολο
προγραμμάτων και μέτρων, που έχουν μεν ένα γενικό στόχο, αλλά δεν έχουν ειδικότερους στόχους και
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό (MEANS collection, 1999).
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προβλημάτων για μια ομάδα ή για το σύνολο του πληθυσμού. Στη σύγχρονη εποχή, η
ανάγκη για την υιοθέτηση κοινωνικών προγραμμάτων προέκυψε κυρίως μετά το Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν έγινε συνείδηση τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Βόρεια
Αμερική ότι είναι απαραίτητη η παρέμβαση του κράτους προκειμένου να βελτιωθούν
οι γενικότερες συνθήκες υγείας και ποιότητας ζωής των πολιτών 77 .
Η αξιολόγηση στα κοινωνικά προγράμματα και πολιτικές γίνεται για πάρα
πολλούς λόγους. Καταρχήν, υπάρχουν διάφορες ομάδες ανθρώπων που με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο εμπλέκονται σε ένα πρόγραμμα και ενδιαφέρονται για την πορεία και
τα αποτελέσματα του προγράμματος. Αυτές οι ομάδες είναι οι διαμορφωτές
πολιτικής, οι οργανισμοί που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα, το προσωπικό
αυτών των οργανισμών που εμπλέκεται στην οποιαδήποτε φάση σχεδιασμού ή
εφαρμογής των προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες στα προγράμματα, η ακαδημαϊκή
κοινότητα και, τέλος, το γενικό κοινό, που σε τελική ανάλυση χρηματοδοτεί τα
προγράμματα (μέσω της φορολογίας). Όλες αυτές οι ομάδες εμπλεκομένων θέτουν
ερωτήματα όπως τα ακόλουθα:
•

ποιά είναι η φύση του προβλήματος του οποίου η λύση επιδιώκεται μέσω του
προγράμματος;

•

ποιούς, πόσους και σε τί βαθμό επηρεάζει το πρόβλημα;

•

τί είδους δράση απαιτεί το πρόβλημα, δηλαδή την υιοθέτηση ενός νέου
προγράμματος

ή

την

επέκταση

ή

προσαρμογή

ενός

υπάρχοντος

προγράμματος;
•

ποιές ακριβώς ενέργειες θα πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση του
προβλήματος;

•

ποιός ακριβώς είναι ο πληθυσμός στόχος του προγράμματος και πώς το
πρόγραμμα θα φτάσει σε αυτόν;

•

το πρόγραμμα εφαρμόζεται έτσι όπως σχεδιάστηκε και παρέχονται οι
υπηρεσίες έτσι όπως προγραμματίστηκε;

77

Πριν το Β’ Π.Π. πολλές από τις δραστηριότητες που σήμερα είναι αντικείμενο των κοινωνικών
προγραμμάτων αναλαμβάνονταν κυρίως από μεμονωμένα άτομα ή οργανισμούς σε εθελοντική βάση
και φυσικά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Ακόμα και η δημόσια στοιχειώδης εκπαίδευση, που σήμερα
είναι ένα δεδομένο κοινωνικό αγαθό, στις αρχές του αιώνα σε πολλές χώρες ήταν κάτι άγνωστο
(Bremner, 1956).
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•

επιτυγχάνονται μέσω της εφαρμογής του προγράμματος τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και σε τί βαθμό;

•

έχει το πρόγραμμα αποδοτικότητα και λειτουργικότητα σε σχέση με το κόστος
του και με τα οφέλη που προκύπτουν για τον πληθυσμό στόχο, αλλά και σε
σχέση με τις επιδράσεις του στο γενικότερο πληθυσμό;
Τα παραπάνω ερωτήματα, καθώς και πολλά άλλα παρόμοια, δημιουργούν την

ανάγκη για την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Μάλιστα, δημιουργούν την ανάγκη
για διάφορων τύπων αξιολόγηση, ανάλογα με το ερώτημα που τίθεται, όπως
παρακάτω θα αναλυθεί. Επειδή δε η φύση των κοινωνικών προβλημάτων, και κατά
συνέπεια η φύση των κοινωνικών προγραμμάτων, είναι σε μια διαρκή εξέλιξη, η
αξιολόγηση των προγραμμάτων έχει γίνει μια περίπλοκη και αρκετά απαιτητική σε
τεχνικές γνώσεις υπόθεση που ολοένα και εξελίσσεται.
Η κυρίαρχη απαίτηση για περισσότερο ακριβείς αξιολογήσεις προκύπτει από
τους πολιτικούς και τους διαμορφωτές πολιτικής σε τεχνοκρατικό επίπεδο, οι οποίοι
απαιτούν

λεπτομερή

και

εμπεριστατωμένη

γνώση

της

λειτουργίας

και

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων προκειμένου να πάρουν αποφάσεις για νέα
προγράμματα ή για τη συνέχιση, επέκταση ή βελτίωση των υπαρχόντων. Εξάλλου, η
δημόσια αντιπαράθεση για πολλά από τα προβλήματα (και τα προγράμματα) είναι
πλέον αρκετά υψηλού επιπέδου και οι τεκμηριωμένες απόψεις είναι αυτές που
κερδίζουν, τόσο σε επίπεδο εντυπώσεων όσο και σε επίπεδο ουσίας.
Από την άλλη πλευρά, το γενικότερο κοινό έχει αυξημένη την απαίτηση να
γνωρίζει υπεύθυνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και σχετικά με
το που πηγαίνουν τα χρήματα των φορολογουμένων. Έτσι, για μια ιδιωτική
επιχείρηση η αξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργίας της αγοράς, δηλαδή η
επιβίωσή της εν πολλοίς εξαρτάται από το εάν θα προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες
που οι καταναλωτές αξιολογούν ως χρήσιμα. Αντίθετα, οι δημόσιου χαρακτήρα
φορείς

συχνά

λαμβάνουν

αποφάσεις

και

εφαρμόζουν

πολιτικές

που

χρηματοδοτούνται από το σύνολο των πολιτών και πολλές φορές επιβάλλονται στους
πολίτες ή εμπεριέχουν δράσεις που μπορεί να μην είναι αρχικά αρεστές ή να μην
έχουν άμεσα ορατά αποτελέσματα.
Η αξιολόγηση, λοιπόν, των ακολουθούμενων πολιτικών είναι απαραίτητη,
προκειμένου να δικαιολογηθεί κάθε δραστηριότητα στα μάτια των πολιτών. Ακόμα
και σε περιπτώσεις που κάποιος δημόσιος φορέας δεν είναι ευθέως υπόλογος
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απέναντι σε ένα σώμα εκλογέων που μπορούν να αποφασίζουν για την τύχη του, η
ανάγκη για αξιολόγηση έχει προσλάβει σημαντικές διαστάσεις. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, αν και δεν εκλέγεται
απευθείας από τους ευρωπαίους πολίτες, έχει σταδιακά υιοθετήσει διαδικασίες
αξιολόγησης των προγραμμάτων που υλοποιεί, σε μια προσπάθεια να προωθήσει τη
διαφάνεια απέναντι στους πολίτες που καταβάλλουν με τους φόρους τα τεράστια
ποσά που αυτά τα προγράμματα απαιτούν (MEANS collection, 1999).
Τα τελευταία 25 χρόνια και ιδιαίτερα στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και
μετέπειτα, τα τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, τα δημόσια ελλείμματα και τα
χρέη, που προέκυψαν σχεδόν σε όλες τις χώρες, έχουν δημιουργήσει έντονο
προβληματισμό και αντιπαραθέσεις σχετικά με τα κοινωνικά προγράμματα. Καμία
χώρα δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να υιοθετεί και να εφαρμόζει προγράμματα
χωρίς να κάνει ιδιαίτερα προσεκτικές αξιολογήσεις. Ο σκεπτικισμός για την
αναγκαιότητα των κοινωνικών προγραμμάτων έχει προκύψει σε πολλές περιπτώσεις
από την πλημμελή εφαρμογή προηγουμένων προγραμμάτων και από την χαλαρότητα
με την οποία πολλές φορές δαπανήθηκαν δημόσιοι πόροι. Έτσι, το πεδίο εφαρμογής
των αξιολογήσεων γίνεται ολοένα και περισσότερο επιστημονικά αυστηρό και
περίπλοκο, προκειμένου να ανευρεθούν εκείνα τα προγράμματα που επιφέρουν τη
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με το λιγότερο κόστος.
Με βάση αυτά που προαναφέρθηκαν, ο ορισμός της αξιολόγησης
προγραμμάτων που φαίνεται ο πλέον κατάλληλος και ολοκληρωμένος είναι ο εξής:
Αξιολόγηση προγράμματος είναι η χρησιμοποίηση ερευνητικών μεθόδων των
κοινωνικών επιστημών για τη συστηματική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας
μιας κοινωνικής παρέμβασης, με τρόπο ώστε αυτή η διερεύνηση να προσαρμόζεται
στις

εκάστοτε

επικρατούσες

συνθήκες

του

πολιτικού

και

οργανωσιακού

περιβάλλοντος και να είναι σχεδιασμένη για να πληροφορήσει τους κοινωνικούς
εταίρους και να προκαλέσει δραστηριότητα για τη βελτίωση των κοινωνικών
συνθηκών (Rossi et al., 2004).
Ο παραπάνω ορισμός, που είναι και ο πλέον δημοφιλής στη βιβλιογραφία,
έχει πολλά στοιχεία που χρήζουν μιας σύντομης αναφοράς. Καταρχήν, φαίνεται ότι ο
κύριος ρόλος της αξιολόγησης είναι η παροχή απαντήσεων σχετικά με την
αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος. Αυτός, λοιπόν, είναι ο πυρήνας κάθε
αξιολόγησης. Οι μεθοδολογίες που μπορεί να ακολουθηθούν για το σκοπό αυτό είναι
πάρα πολλές (όπως θα αναλυθεί παρακάτω) και αντλούνται από το ευρύτατο
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ερευνητικό “οπλοστάσιο” των κοινωνικών επιστημών. Η συστηματική παρατήρηση,
η μέτρηση και η συλλογή στοιχείων, η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων
είναι απαραίτητα συστατικά της όποιας μεθοδολογίας. Η φύση του προβλήματος και
οι γενικότερες συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελείται η εκάστοτε αξιολόγηση,
καθορίζει και την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.
Περαιτέρω, θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξιολόγηση δεν είναι μια διαδικασία
“τυφλοσούρτης”. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι γενικότερες και
ειδικότερες συνθήκες του πολιτικού περιβάλλοντος 78 . Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι
πρέπει η αξιολόγηση να γίνεται σύμφωνα με τα κελεύσματα των πολιτικών, αλλά
σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψην οι ανάγκες για πληροφόρηση της
κάθε συγκεκριμένης ομάδας που εκφράζει ενδιαφέρον για την αξιολόγηση. Τέλος, η
αξιολόγηση πρέπει να παράγει αποτελέσματα που να είναι χρήσιμα και αξιοποιήσιμα,
θα πρέπει δηλαδή αυτά να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η κατάσταση σε κάποιο
κοινωνικό πρόβλημα.

5.2. Τι αξιολογούμε;
Κάθε κοινωνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορα στάδια στο σχεδιασμό του και
στην εφαρμογή του. Η αξιολόγηση του προγράμματος μπορεί να αναφέρεται σε
μερικά ή σε όλα από αυτά τα στάδια. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό
προκειμένου να σχεδιαστεί η αξιολόγηση και να επιλεγεί η κατάλληλη μεθοδολογία,
είναι να καθοριστούν επακριβώς τα ερωτήματα που η αξιολόγηση στοχεύει να
απαντήσει. Τα ερωτήματα που τίθενται σχετικά με ένα κοινωνικό πρόγραμμα μπορεί
να είναι πολλά, μπορεί όμως να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τη φύση του κάθε
ζητήματος ή σταδίου του προγράμματος. Αυτή η κατηγοριοποίηση μπορεί να
καθορίσει και τα ακόλουθα πέντε πεδία αξιολόγησης:
1. αξιολόγηση της ανάγκης για την υιοθέτηση του προγράμματος
2. αξιολόγηση του σχεδιασμού του προγράμματος
3. αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος
4. αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος
5. αξιολόγηση της αποδοτικότητας του προγράμματος
78

Η αξιολόγηση είναι μια ορθολογική διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό
πλαίσιο (Weiss, 1993).
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Τα παραπάνω πεδία αξιολόγησης συνιστούν μια ιεραρχία αξιολόγησης
(evaluation hierarchy), δεδομένου ότι προϋπόθεση για να τεθούν ερωτήματα και να
δοθούν απαντήσεις σε κάθε στάδιο είναι να έχουν δοθεί απαντήσεις στα ερωτήματα
του προηγούμενου σταδίου (Rossi et al., 2004). Δεν έχει δηλαδή νόημα να τίθενται
ερωτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα ενός προγράμματος όταν αυτό δεν έχει
εφαρμοστεί σωστά ή όταν η θεωρητική του υπόσταση είναι λανθασμένη. Με άλλα
λόγια, υπάρχει σε κάθε αξιολόγηση μια κλιμάκωση των ερωτημάτων που οδηγεί από
το ένα στάδιο σε άλλο. Αυτό μπορεί να παρασταθεί διαγραμματικά ως εξής:
Διάγραμμα 5.1. Η ιεραρχία της αξιολόγησης

Αξιολόγηση αποδοτικότητας του προγράμματος
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του προγράμματος
Αξιολόγηση εφαρμογής του προγράμματος
Αξιολόγηση σχεδιασμού του προγράμματος
Αξιολόγηση ανάγκης για το πρόγραμμα
Πηγή: Rossi et al., 2004

5.2.1. Αξιολόγηση της ανάγκης για την υιοθέτηση του προγράμματος
Η ανάγκη για την υιοθέτηση ενός προγράμματος προκύπτει από ένα
κοινωνικό πρόβλημα που θα πρέπει να επιλυθεί. Για παράδειγμα, μπορεί να
παρατηρηθεί ότι αυξανόμενος αριθμός εφήβων καπνίζει ή κάνει κατάχρηση αλκοόλ,
ότι μεγάλος αριθμός ατόμων εγκαταλείπει το σχολείο, ότι ένα τμήμα του πληθυσμού
δυσκολεύεται να ενταχθεί στην αγορά εργασίας επειδή δεν διαθέτει τα κατάλληλα
προσόντα και δεξιότητες.
Η φύση των κοινωνικών προβλημάτων είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη και
συναρτάται με τις γενικότερες τάσεις που σε κάθε κοινωνία παρατηρούνται. Επίσης,
υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα, αλλά και στην ίδια τη χώρα
ανάμεσα σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Για παράδειγμα, οι κοινωνίες των χωρών
της βόρειας Ευρώπης αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα αλκοολισμού ή
μονογονεϊκών οικογενειών από ότι οι χώρες της νότιας Ευρώπης. Η έλλειψη
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δεξιοτήτων σε ομάδες πληθυσμού της επαρχίας στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη
από ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι κρίσιμο να
οριστούν με σαφήνεια η φύση και το μέγεθος του κοινωνικού προβλήματος, η έκταση
της ανάγκης για παρέμβαση και το κοινό στόχος που θα απευθύνεται η παρέμβαση.
Αυτή η διαδικασία λέγεται αξιολόγηση της ανάγκης για το πρόγραμμα και συνήθως
γίνεται στο αρχικό στάδιο, όταν το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο γενικών
ιδεών.
5.2.2. Αξιολόγηση του σχεδιασμού του προγράμματος
Αφού έχουν με σαφήνεια οριστεί η φύση και το μέγεθος του προβλήματος και
κατά συνέπεια η ανάγκη και το εύρος της παρέμβασης, θα πρέπει στη συνέχεια να
σχεδιαστεί λεπτομερώς το πρόγραμμα, με τρόπο ώστε να απαντάει με συγκροτημένο
τρόπο στο πρόβλημα. Στο στάδιο αυτό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από
υποθέσεις και προσδοκίες, που συγκροτούν μια θεωρία του προγράμματος, η οποία
καταλήγει σε ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής του προγράμματος. Η αξιολόγηση
στην προκειμένη περίπτωση αναφέρεται στο εάν έχει σχεδιαστεί σωστά το
πρόγραμμα, εάν δηλαδή οι θεωρητικές υποθέσεις και προσδοκίες πάνω στις οποίες
βασίστηκε η λεπτομερής καταγραφή των επιμέρους δράσεων του προγράμματος
μπορούν, με τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος, να επιφέρουν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα.
Τα ερωτήματα που προσπαθεί να απαντήσει η αξιολόγηση του σχεδιασμού ή
της θεωρίας του προγράμματος μπορεί να είναι σχετικά με τον τρόπο επιλογής των
ατόμων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ποιές ακριβώς υπηρεσίες θα τους
παρασχεθούν και πώς θα οργανωθεί ακριβώς το πρόγραμμα. Για παράδειγμα,
προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας για γυναίκες που έχουν
λίγα

προσόντα

σχεδιάζονται

παρεμβάσεις

που

περιλαμβάνουν

κατάρτιση,

τοποθέτηση για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, επιδότηση επιχειρήσεων για να
προσλάβουν για ένα διάστημα άνεργες γυναίκες, κλπ. Διατυπώνονται λοιπόν
διάφορες απόψεις, ότι π.χ. τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να έχουν ως
αντικείμενο την απόκτηση ή τη βελτίωση διαφόρων δεξιοτήτων (χρήση Η/Υ,
δεξιότητες πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις, φύλαξη παιδιών, κλπ.), ότι τα προγράμματα
θα πρέπει να διαρκούν x, y ή z ώρες, ότι τα άτομα θα πρέπει να επιλεγούν με την α ή
τη β διαδικασία που θα περιλαμβάνει ένα κατάλληλα διαμορφωμένο σετ κριτηρίων
επιλογής κλπ.
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Όλα αυτά τα διαφορετικά ενδεχόμενα στοιχειοθετούνται θεωρητικά και το
καθένα έχει μια προσδοκία σχετικά με το αποτέλεσμα που δύναται να επιφέρει. Η
αξιολόγηση αναφέρεται στο εάν το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί για να εφαρμοστεί
έχει την κατάλληλη θεωρητική δομή και τεκμηρίωση, αλλιώς μπορεί να έχουμε τη
λεγόμενη αστοχία θεωρίας (theory failure, Rossi et al., 2004). Παραδείγματα τέτοιας
αστοχίας υπάρχουν πάρα πολλά, ιδιαίτερα στην κατάρτιση αλλά και σε άλλες
πολιτικές απασχόλησης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι υπήρχαν προγράμματα
κατάρτισης με αντικείμενο τεχνίτες πέτρας ή ηλεκτροσυγκολητές και οι
συμμετέχοντες ήταν όλοι γυναίκες, ή προγράμματα κατάρτισης σε Η/Υ διάρκειας 100
ωρών για άτομα με καμία πρότερη εξοικείωση με τους υπολογιστές που θα έπρεπε
στο τέλος του προγράμματος να δώσουν εξετάσεις για πιστοποίηση ECDL. Όπως
φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα, είναι πιθανόν να έχει σωστά διαγνωστεί
μια ανάγκη ή ένα πρόβλημα, ή να έχει σωστά εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα, αλλά να
υπάρχουν λάθη και ελλιπής αξιολόγηση της θεωρίας του προγράμματος, με συνέπεια
το πρόγραμμα να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
5.2.3. Αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος
Μετά το λεπτομερή σχεδιασμό του το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή, με
στόχο να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα στη
φάση αυτή τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Η διαχείριση του
προγράμματος, το κατάλληλο προσωπικό και η πιστή εφαρμογή των όσων έχουν
σχεδιαστεί μπορεί να αποτελέσουν πηγές προβλημάτων.
Η αξιολόγηση στη φάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και πολλές φορές
αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής αξιολόγησης ενός προγράμματος,
σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Τα
κυριότερα ερωτήματα στα οποία επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις με την
αξιολόγηση, αναφέρονται στο πόσο καλά λειτουργεί το πρόγραμμα συνολικά, εάν οι
υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται σωστά και στους κατάλληλους αποδέκτες,
εάν η διαχείριση του προγράμματος συναντά δυσκολίες και εμπόδια, εάν οι
κατάλληλοι

για

το

πρόγραμμα

πόροι

είναι

διαθέσιμοι

και

επαρκώς

χρησιμοποιούμενοι, κλπ.
Η αξιολόγηση αυτή παρέχει πολύ χρήσιμα στοιχεία, ιδιαίτερα στους
διαχειριστές των προγραμμάτων, προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες
ενδεχομένως βελτιώσεις ή αλλαγές στα προγράμματα. Σε συνδυασμό με την
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αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος, η αξιολόγηση εφαρμογής δίνει
απαντήσεις σχετικά με τη συνολική πορεία του προγράμματος. Για παράδειγμα, εάν
ένα πρόγραμμα δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αυτό μπορεί να οφείλεται
είτε σε αστοχία θεωρίας είτε σε αστοχία εφαρμογής του προγράμματος. Από την
άλλη μεριά, εάν ένα πρόγραμμα έχει αποτελέσματα, η αξιολόγηση εφαρμογής μπορεί
να αναδείξει κατά πόσον αυτά οφείλονται στις δράσεις του προγράμματος ή σε
τυχαίους παράγοντες άσχετους με το πρόγραμμα.
5.2.4. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος
Κάθε κοινωνικό πρόγραμμα υιοθετείται, σχεδιάζεται και υλοποιείται με
σκοπό να επιφέρει μια βελτίωση σε κάποιο κοινωνικό πρόβλημα ή μεταβολή σε
κάποια κοινωνική παράμετρο. Για παράδειγμα, υπάρχουν προγράμματα που
προσπαθούν να βοηθήσουν ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι χρήστες ναρκωτικών,
οι αποφυλακισμένοι, οι ανύπαντρες μητέρες κλπ., να ενταχθούν στην αγορά εργασίας
ή να αντιμετωπίζουν λιγότερα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα, προγράμματα
επανένταξης στην εργασία για μακροχρόνια άνεργους, προγράμματα για βελτίωση
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και πολλά άλλα.
Όλα τα κοινωνικά προγράμματα, λοιπόν, αναμένεται να έχουν κάποια
αποτελέσματα. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αποτελεί τον πυρήνα της
αξιολόγησης και είναι αυτό στο οποίο επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους οι
περισσότερες ομάδες κοινού που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Ιδιαίτερα σημαντικό
στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι να απομονωθούν τα αποτελέσματα που
οφείλονται στο πρόγραμμα από ένα σύνολο αποτελεσμάτων, που μπορεί να
οφείλονται και σε άλλους, άσχετους με το πρόγραμμα, παράγοντες.
Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω μιας μεθοδολογίας
κατάλληλης να κάνει εκτίμηση της επίδρασης του προγράμματος στους
συμμετέχοντες σε σχέση με μια εκτίμηση του τι θα συνέβαινε σε αυτούς εάν δεν
είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Αυτό βέβαια δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες
αφού τα ίδια άτομα δεν μπορεί να έχουν και τις δύο ιδιότητες, δηλαδή του
συμμετέχοντα και του μη συμμετέχοντα. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος
έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Η βασική ιδέα
είναι να βρεθούν δύο ομάδες ανθρώπων, η μία να περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα και η άλλη, η οποία αποκαλείται ομάδα ελέγχου, να περιλαμβάνει
άτομα που δεν έχουν συμμετέχει στο πρόγραμμα. Με κατάλληλες στατιστικές και
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οικονομετρικές τεχνικές γίνεται εκτίμηση της κατάστασης στις δύο ομάδες και τα
αποτελέσματα συγκρίνονται έτσι ώστε να διαφανεί εάν το πρόγραμμα είχε κάποιο
αποτέλεσμα. Εάν ακολουθηθεί η κατάλληλη για κάθε περίσταση μεθοδολογία, τότε η
όποια διαφορά αποτελεσμάτων υπάρχει για τις δύο ομάδες σε κάποια ζητούμενη
μεταβλητή μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση που το πρόγραμμα προκάλεσε.
5.2.5. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του προγράμματος
Ένα κοινωνικό πρόγραμμα μπορεί να έχει αποτελέσματα που να κρίνονται
ικανοποιητικά για μια συγκεκριμένη κατάσταση μιας ομάδας ανθρώπων (κυρίως για
τους συμμετέχοντες). Αυτό όμως, πολλές φορές, δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα έχει
γενικότερη αποδοτικότητα για το κοινωνικό σύνολο. Η αξιολόγηση της
αποδοτικότητας του προγράμματος, η οποία συνήθως παίρνει τη μορφή της ανάλυσης
κόστους – οφέλους, προσπαθεί να συσχετίσει τα αποτελέσματα ενός κοινωνικού
προγράμματος με το κόστος του και με το κόστος εναλλακτικών λύσεων.
Βέβαια, πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί, ενώ το κόστος
ενός προγράμματος είναι συνήθως εκπεφρασμένο σε χρηματικές μονάδες, τα
αποτελέσματα μπορεί να είναι ποιοτικής μορφής και να υπάρχει μεγάλη δυσκολία ή
και διχογνωμία στο να εκφραστούν αυτά σε χρηματικούς όρους. Για παράδειγμα, με
ποιό τρόπο μπορεί κανείς να αποτιμήσει σε χρήματα την απομάκρυνση νέων
ανθρώπων ή εγκύων γυναικών από επιβλαβείς για την υγεία συνήθειες όπως το
κάπνισμα και το αλκοόλ, την καλύτερη σχολική απόδοση παιδιών που ζουν σε
υποβαθμισμένες συνοικίες ή περιοχές, την αύξηση της πιθανότητας ένταξης στην
αγορά εργασίας για τους ανέργους ή για ειδικότερες ομάδες πληθυσμού. Εν πάση
περιπτώσει όμως, είναι χρήσιμο, όταν και όσο είναι δυνατό, να γίνεται η αξιολόγηση
αυτής της μορφής, ιδιαίτερα τώρα που η γενικότερη δημοσιονομική κατάσταση είναι
πολύ δύσκολη και υπάρχει πραγματική ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή απόδοση των
περιορισμένων πόρων για κοινωνικά προγράμματα και πολιτικές.

5.3. Κατηγοριοποίηση των αξιολογήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρόσφατα, κυρίως τα τελευταία 15 χρόνια, και ιδιαίτερα στο πλαίσιο
υλοποίησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί πολύ η διενέργεια
αξιολογήσεων, σε μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει τη
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διαφάνεια στις δαπάνες των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων. Η Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986, η Συνθήκη του Μάαστριχ του 1992 79 και όλοι οι
μετέπειτα Κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων 80 προβλέπουν συγκεκριμένες και
ολοένα ισχυρότερες δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών οργάνων για εξασφάλιση της
αποτελεσματικότητας των δαπανών των Ταμείων.
Όπως είναι φυσικό, κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του διαδικασίες και η
όλη διαδικασία της αξιολόγησης, είτε αυτή αφορά σε κοινοτικά προγράμματα είτε και
σε άλλα εθνικά ή υπερεθνικά προγράμματα, βρίσκεται σε διαφορετικό βαθμό
ωριμότητας. Υπάρχουν κράτη μέλη που εφαρμόζουν διαδικασίες αξιολόγησης απλά
και μόνο ως υποχρέωση απέναντι στους κοινοτικούς κανονισμούς. Αυτό συμβαίνει
κυρίως σε χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία,
νότια Ιταλία). Άλλα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις ως ένα σημαντικό
εργαλείο για την οργάνωση και

διαχείριση των προγραμμάτων (Βέλγιο,

Λουξεμβούργο, Γαλλία, Φιλανδία, Βόρεια Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Μεγάλη
Βρετανία). Τέλος, σε άλλα κράτη μέλη, κυρίως του Ευρωπαϊκού βορρά, οι
αξιολογήσεις αποτελούν συστατικό στοιχείο της πολιτικής διαδικασίας και του
δημόσιου διαλόγου (Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία).
Από την άλλη μεριά, υπάρχουν κράτη μέλη που χρησιμοποιούν διαδικασίες
αξιολόγησης μόνο στα κοινοτικά προγράμματα ενώ σε άλλα κράτη μέλη οι
αξιολογήσεις είναι μια ευρύτερη πρακτική που εφαρμόζεται και σε άλλα
προγράμματα. Το Διάγραμμα 5.2 δίνει μια σχηματική απεικόνιση της κατάστασης
των αξιολογήσεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 81 .
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Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που υπογράφτηκε στο Λουξεμβούργο στις 17-2-1986 και τέθηκε σε
ισχύ στις 1-7-1987 αποτελεί τη σημαντικότερη τροποποίηση της ιδρυτικής Συνθήκης της Ρώμης του
1957 και οδήγησε στη δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς που ολοκληρώθηκε με τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ. Η συνθήκη αυτή υπογράφτηκε στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας στις 7-2-1992 και
τέθηκε σε ισχύ την 1-1-1993. Είναι η Συνθήκη που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Ένωση (στη θέση της ΕΟΚ,
της ΕΚΑΧ και της Euratom). Στα Άρθρα 130B και 130Δ της Συνθήκης αναφέρεται σαφώς η
υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «να καθορίζει τους γενικούς κανόνες που θα εφαρμόζονται
στα Ταμεία καθώς και τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά
τους» (Άρθρα 159 και 161 στο ενοποιημένο κείμενο των Συνθηκών, Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C325/35 EL, 24-12-2002).
80

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 «Περί γενικών διατάξεων
για τα διαρθρωτικά Ταμεία» και πολλές έκτοτε τροποποιήσεις, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, L161, 26-6-1999.
81

Η απεικόνιση αυτή βασίστηκε σε εκτιμήσεις του 1998 από έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό
του προγράμματος MEANS της Γενικής Διεύθυνσης XVI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, σε
γενικές γραμμές, ισχύει και σήμερα για τις περισσότερες χώρες, με μια μικρή ίσως μετατόπιση προς τα
άνω για κάποιες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Φιλανδία.
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Χρήση στην
πολιτική διαδικασία

Διάγραμμα 5.2. Πρακτική της αξιολόγησης στις χώρες μέλη της Ευρ. Ένωσης

Ολλανδία
Δανία
Σουηδία

Χρήση σε επίπεδο
διαχείρισης

Ιρλανδία
Φιλανδία

Γαλλία

Βέλγιο
Λουξεμβούργο

Γερμανία

Βόρεια Ιταλία

(πρώην Δυτική)

Αυστρία
Γερμανία

Πορτογαλία
Υποχρεωτική χρήση
λόγω κανονισμών

Μεγάλη Βρετανία

(πρώην Ανατολική)

Ισπανία
Ελλάδα
Νότια Ιταλία
μόνο στα κοινοτικά προγράμματα

και σε άλλα προγράμματα

Πρακτική που ακολουθείται
Πηγή: MEANS collection, 1999, σελ. 45

Η συνήθης πρακτική που υιοθετείται στο πλαίσιο αξιολόγησης των
προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων περιλαμβάνει τρία επίπεδα, που
συγκροτούν και αντίστοιχα στάδια της αξιολόγησης. Τα στάδια αυτά είναι:
1. εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante evaluation)
2. ενδιάμεση αξιολόγηση (mid-term evaluation)
3. εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex post evaluation)
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Είναι σαφές ότι υπάρχει διασύνδεση των τριών σταδίων και ότι η αξιολόγηση
σε κάθε στάδιο προϋποθέτει και αξιολογεί τα συμπεράσματα του προηγούμενου. Στο
απλό διάγραμμα ροής που ακολουθεί διαφαίνεται η διασύνδεση των τριών σταδίων
της αξιολόγησης σε σχέση με τον κύκλο ζωής ενός προγράμματος.
Διάγραμμα 5.3. Κύκλος ζωής ενός προγράμματος και αξιολόγηση

Σχεδιασμός του
προγράμματος:
Εκ των προτέρων
αξιολόγηση

Υλοποίηση του
προγράμματος:
Ενδιάμεση
αξιολόγηση

Ολοκλήρωση του
προγράμματος:
Εκ των υστέρων
αξιολόγηση

Πηγή: MEANS collection, 1999 και ιδία επεξεργασία

1. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στη φάση του σχεδιασμού
ενός προγράμματος και σε γενικές γραμμές αντιστοιχεί στα δύο πρώτα πεδία της
ιεραρχίας αξιολόγησης όπως αυτή αναφέρθηκε παραπάνω, δηλαδή την αξιολόγηση
της ανάγκης για την υιοθέτηση του προγράμματος και την αξιολόγηση του
σχεδιασμού του προγράμματος. Γίνεται συνήθως όταν οι δημόσιες αρχές βρίσκονται
στο στάδιο των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίηση των
προγραμμάτων.
2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση γίνεται στη φάση της υλοποίησης του
προγράμματος και εν πολλοίς αντιστοιχεί με το πεδίο της ιεραρχίας αξιολόγησης που
αναφέρεται στην αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος (αν και όχι ακριβώς).
Χρησιμεύει ιδιαίτερα στο να γίνει μια αρχική εκτίμηση αν το πρόγραμμα επιτυγχάνει
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τους στόχους που τέθηκαν ή αν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές σε επίπεδο διαχείρισης.
Ωστόσο, γίνεται και επανεκτίμηση των στόχων που αρχικά τέθηκαν και εξετάζεται η
συνάφειά τους με το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, όπως αυτό
διαμορφώθηκε στην πορεία. Αν χρειαστεί, προτείνονται επικαιροποιήσεις των
στόχων.
3. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση, που αντιστοιχεί στα δύο τελευταία πεδία
της ιεραρχίας αξιολόγησης, δηλαδή στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της
αποδοτικότητας του προγράμματος, γίνεται μετά την υλοποίηση του προγράμματος
και στοχεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με το σύνολο της παρέμβασης.
Πρόκειται για το πλέον απαιτητικό σε τεχνική αρτιότητα τμήμα της αξιολόγησης και
συνήθως διαρκεί μεγάλο διάστημα, είτε γιατί πολλά προγράμματα εμφανίζουν
αποτελέσματα αρκετό καιρό μετά την υλοποίησή τους, είτε γιατί πρέπει να γίνουν
εκτεταμένες έρευνες πεδίου, προκειμένου να αναδειχτούν και να καταμετρηθούν τα
όποια αποτελέσματα του προγράμματος.

5.4 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προγραμμάτων απασχόλησης
Όπως έγινε αντιληπτό από τα προηγούμενα, το πρόβλημα της αξιολόγησης
μπορεί να αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά πράγματα και υπάρχει μια εκτεταμένη
ποικιλία απόψεων, που ενίοτε φτάνει σε επίπεδα διαμάχης. Μπορούμε να πούμε, σε
γενικές γραμμές, ότι στη μια πλευρά του φάσματος έχουμε απόψεις όπου η
αξιολόγηση εξαντλείται απλά στην παράθεση κάποιων στατιστικών στοιχείων και
στην ανάλυση ερωτηματολογίων που τέθηκαν στους διοργανωτές των προγραμμάτων
ή στους συμμετέχοντες σχετικά με το εάν έμειναν ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα.
Στον αντίποδα υπάρχουν απόψεις, κυρίως στις ΗΠΑ, ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να
έχει τη μορφή πειράματος, γιατί μόνον έτσι μπορούμε να πάρουμε αξιόπιστα
αποτελέσματα (Friedlander et al. 1997).
Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης θα επικεντρωθούμε στην
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών απασχόλησης, και σε κάποιες
περιπτώσεις ειδικότερα στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων προγραμμάτων κατάρτισης,
υποθέτοντας ότι έχει αξιολογηθεί σε άλλη θέση η ανάγκη υιοθέτησής τους, ο
σχεδιασμός τους και η υλοποίησή τους. Κάτι παρόμοιο ακολουθείται ως πρακτική
από πολλούς ερευνητές – οικονομολόγους της εργασίας σε αναλύσεις και ερευνητικές
εργασίες για διάφορες

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε διάφορες χώρες.
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Φυσικά, το έργο της αξιολόγησης είναι ενιαίο και σχεδόν πάντα η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων ενός προγράμματος εμπεριέχει στοιχεία ή αξιοποιεί ευρήματα
αξιολογήσεων της ανάγκης του προγράμματος, του σχεδιασμού και της υλοποίησης.
Ωστόσο, η συνολική αξιολόγηση ενός προγράμματος ως προς όλα τα στάδια
και τις φάσεις του απαιτεί τη συνεργασία και συμμετοχή ομάδας επιστημόνων
διαφόρων ειδικοτήτων και είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική εργασία από απόψεως
δαπάνης χρόνου, χρημάτων και γενικά πόρων. Απαιτείται επίσης η ενεργός
συμμετοχή και συνεργασία πολλών ομάδων εμπλεκομένων, των συμμετεχόντων, των
διαχειριστών του προγράμματος, των κυβερνητικών αρχών σε κεντρικό και
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, κλπ.
Επομένως, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, οι περισσότερες ερευνητικές
εργασίες που δημοσιεύονται στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται στην
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και λίγες μόνο επεκτείνονται σε άλλα πεδία της
ιεραρχίας αξιολόγησης.
5.4.1. Κατηγοριοποίηση αξιολογήσεων αποτελεσμάτων
Στη βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής η κατηγοριοποίηση των
αξιολογήσεων αποτελεσμάτων και ο διαχωρισμός τους σε “μη επιστημονικές” και
“επιστημονικές”, ανάλογα με το πόσο προσεγγίζουν τη μεθοδολογία ενός
ελεγχόμενου πειράματος (Roy, 1951; Campbell and Stanley, 1963; Rubin, 1974;
LaLonde, 1986; Calmfors, 1994; Fay, 1996; Heckman and Smith, 1995; 1996;
Friedlander et al., 1997; Angrist and Krueger, 1998; Dar and Gill, 1998; Pierre, 1999;
Grubb and Ryan, 1999; O’Leary et al., 2001; Hujer, Caliendo and Radić, 2004; Rossi
et al., 2004).
Στο Διάγραμμα 5.4 απεικονίζεται η κλιμάκωση αυτή των αξιολογήσεων και
αναφέρονται τα κύρια σημεία της κατά περίπτωση μεθοδολογίας σε κάθε κατηγορία.
Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται μεθοδολογίες που στηρίζονται στη μέτρηση και
ανάλυση των συνολικών και “ακαθάριστων” αποτελεσμάτων και επιδράσεων (gross
outcomes assessment, gross impacts assessment). Κάπως περισσότερο ακριβείς
μεθοδολογίες είναι οι ασθενώς πειραματικές μέθοδοι (weakly experimental methods).
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Διάγραμμα 5.4. Κατηγορίες και μέθοδοι αξιολογήσεων αποτελεσμάτων

πειραματικές

Μέτρηση της διαφοράς του μέσου όρου των
αποτελεσμάτων ανάμεσα στην ομάδα των
συμμετεχόντων και στην ομάδα ελέγχου. Η σύνθεση
των ομάδων έχει διαμορφωθεί με τυχαίο τρόπο πριν
την έναρξη του προγράμματος (randomised field
expeeriment).

Ημιπειραματικές

Οι δύο ομάδες, συμμετέχοντες και ομάδα ελέγχου,
δημιουργούνται μετά την εφαρμογή του
προγράμματος. Η ομάδα ελέγχου πρέπει να έχει ίδια
χαρακτηριστικά με την ομάδα των συμμετεχόντων.
Χρησιμοποιούνται οικονομετρικές τεχνικές για την
διόρθωση της μεροληψίας επιλογής (selection bias)

Ασθενώς πειραματικές

Η ομάδα ελέγχου μπορεί να έχει διαφορετικά
χαρακτηριστικά από την ομάδα των συμμετεχόντων
π.χ. άλλη ηλικιακή κατηγορία, φύλο, επίπεδο
εκπαίδευσης, κλπ. Μπορεί ακόμα και να
περιλαμβάνει τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε
διαφορετική χρονική στιγμή (berofe – after
comparison). Στην ανάλυση μπορεί να
ενσωματωθούν οι απόψεις των συμμετεχόντων ή των
διαχειριστών του προγράμματος

Μη πειραματικές

Κατηγορία αξιολόγησης

Κύρια σημεία της μεθοδολογίας

Εξετάζεται ο μέσος όρος του αποτελέσματος για την
ομάδα των συμμετεχόντων (gross outcome) ή μέσος
όρος του αποτελέσματος για ολόκληρο τον πληθυσμό
(gross impact). Δεν δημιουργείται ομάδα ελέγχου και
δεν γίνεται προσπάθεια εύρεσης του αποτελέσματος
σε σχέση με το εάν δεν είχε υπάρξει το πρόγραμμα

Οι μη επιστημονικές τεχνικές στηρίζονται κυρίως στην περιγραφική
στατιστική και στην ποιοτική ανάλυση. Τα στοιχεία προέρχονται είτε από
συνεντεύξεις και συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα, είτε από στοιχεία που τηρούνται στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
σχετικά με τη μετά το πρόγραμμα πορεία των συμμετεχόντων. Ωστόσο, οι μέθοδοι
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αυτές δεν παρέχουν ασφαλή συμπεράσματα. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει
μεροληψία στην επιλογή του δείγματος που θα απαντήσει στα ερωτηματολόγια.
Ακόμα και αν επιλεγεί κατάλληλο δείγμα, μπορεί να μην απαντήσουν όλοι, οπότε και
πάλι προκύπτει μεροληψία. Επίσης, τα στοιχεία για τη μετά το πρόγραμμα πορεία δεν
μπορούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα τί θα γινόταν αν δεν υπήρχε το
πρόγραμμα, οπότε και πάλι προκύπτουν ανίσχυρα συμπεράσματα. Τέλος, επειδή δεν
υπάρχει ομάδα ελέγχου, είναι δύσκολο να αποδοθεί στο πρόγραμμα η όποια επιτυχία
ή αποτυχία των συμμετεχόντων, καθώς τα αποτελέσματα είναι επηρεασμένα από
διάφορα, ιδιαίτερα κατά περίπτωση, χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Υπάρχει
βέβαια κάποια χρησιμότητα των συμπερασμάτων που εξάγονται από μη
επιστημονικές μεθόδους, θα πρέπει όμως να γίνεται χρήση τους με ιδιαίτερη προσοχή
και έχοντας πάντα υπόψη την περιορισμένη αξιοπιστία τους.
Ως

επιστημονικές

τεχνικές

θεωρούνται

εκείνες

που

χρησιμοποιούν

προηγμένες στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους ανάλυσης και είναι κυρίως δύο
τύπων: οι πειραματικές και οι οιονεί πειραματικές τεχνικές.
Οι ημιπειραματικές ή οιονεί πειραματικές μέθοδοι (quasi experimental
methods), είναι

περισσότερο επιστημονικά ακριβείς και χρησιμοποιούν αρκετά

εξεζητημένες και περίπλοκες στατιστικές μεθόδους προκειμένου να προσεγγίσουν τις
συνθήκες ενός πειράματος πεδίου. Οι μεθοδολογίες τέλος που θεωρούνται
περισσότερο αξιόπιστες ως προς την ακρίβεια και αξία των αποτελεσμάτων, είναι οι
καθαρά πειραματικές μέθοδοι, οι οποίες στηρίζονται στην πραγματοποίηση κλασικών
πειραμάτων πεδίου (experimental methods).
5.4.2. Το κεντρικό ερώτημα της αξιολόγησης
Κάθε αξιολόγηση αποτελεσμάτων θέτει ως κεντρικό ερώτημα: “ποιό είναι το
αποτέλεσμα του προγράμματος;” Ως αποτέλεσμα εννοείται η μεταβολή της τιμής
μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών που χαρακτηρίζουν έναν πληθυσμό που εκ των
προτέρων έχει τεθεί ως στόχος του προγράμματος. Τέτοιες μεταβολές μπορεί να
αναφέρονται στην αλλαγή μιας συμπεριφοράς, π.χ. στάση των νέων απέναντι στο
κάπνισμα, στην αλλαγή μιας πιθανότητας, π.χ. αύξηση της πιθανότητας εύρεσης
εργασίας, στην αλλαγή μιας κατάστασης, π.χ. αύξηση του επιπέδου γνώσεων και των
δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ.
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Προκειμένου για προγράμματα απασχόλησης, οι παράμετροι που ενδιαφέρουν
συνήθως είναι το ποσοστό ανεργίας, η διάρκεια ανεργίας, η μεταβολή στο εισόδημα
των ανέργων, οι πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας, κλπ. Το ουσιαστικό
ερώτημα που κάθε αξιολόγηση θέτει είναι: τί θα γινόταν εάν δεν υπήρχε το
πρόγραμμα; Εάν δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό, που τεχνικά αποκαλείται αντιγεγονός (counter-factual), τότε μπορούμε να ξέρουμε το ακριβές αποτέλεσμα ενός
προγράμματος. Με άλλα λόγια, προκειμένου να απομονωθεί το αποτέλεσμα του
προγράμματος θα πρέπει να γνωρίζουμε ή να εκτιμήσουμε με κάποιο τρόπο το τί θα
συνέβαινε στις παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν στην περίπτωση που δεν υπήρχε
το πρόγραμμα.
Όπως είναι φυσικό, οι παράμετροι που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να
επηρεαστούν από μια σειρά γεγονότων που μπορεί να σχετίζονται με το πρόγραμμα,
μπορεί όμως να είναι και εντελώς άσχετοι ή τυχαίοι. Ας δούμε ένα παράδειγμα: Μια
ομάδα πληθυσμού μπορεί να έχει χαμηλό δείκτη απασχόλησης γιατί οι δεξιότητες
των ατόμων είναι χαμηλές και γιατί η οικονομία της περιοχής βρίσκεται σε ύφεση.
Αποφασίζεται η υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (κατάρτιση, εργασιακή εμπειρία, κλπ.) και
στην

αναβάθμιση

των

υπηρεσιών

της

δημόσιας

υπηρεσίας

απασχόλησης

(εξατομικευμένη παρέμβαση, στήριξη στην αναζήτηση εργασίας, κλπ.). Μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα παρατηρείται υψηλή κινητικότητα στην αγορά εργασίας και
σαφής βελτίωση των δεικτών απασχόλησης. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα
υλοποιήθηκε στην περιοχή μια σειρά επενδύσεων νέας τεχνολογίας που προσέφερε
πολλές νέες θέσεις απασχόλησης. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιό είναι το αποτέλεσμα
των προγραμμάτων απασχόλησης. Εάν θεωρήσει κανείς ότι η αύξηση στην
απασχόληση οφείλεται στην υλοποίηση των προγραμμάτων, τότε πιθανότατα
υπερεκτιμά την αποτελεσματικότητά τους, αφού εάν δεν γινόταν στην περιοχή οι
επενδύσεις μεγάλο μέρος των ατόμων θα ήταν ακόμα άνεργοι. Εάν από την άλλη
μεριά, θεωρήσει κανείς ότι οι νέες θέσεις απασχόλησης προέκυψαν μόνο λόγω των
επενδύσεων που έγιναν στην περιοχή, τότε υποεκτιμά την αποτελεσματικότητα των
προγραμμάτων, αφού οι νέες θέσεις προέκυψαν για εργατικό δυναμικό που
καταρτίστηκε και αναβάθμισε τις δεξιότητές του μέσω της συμμετοχής στα
προγράμματα.
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Επομένως, όπως γίνεται σαφές από το παραπάνω απλοϊκό παράδειγμα, θα
πρέπει να απομονωθούν οι μεταβολές που οφείλονται στο πρόγραμμα από άλλες που
οφείλονται σε άλλους παράγοντες, κάτι που δεν καθόλου εύκολο πράγμα. Σχηματικά
αυτό φαίνεται στο Διάγραμμα 5.5. Στον οριζόντιο άξονα εμφανίζεται ο χρόνος και
στον κάθετο άξονα μια μεταβλητή που ενδιαφερόμαστε να επηρεαστεί από την
υλοποίηση ενός προγράμματος.

μεταβλητή

Διάγραμμα 5.5. Μεταβολή μιας μεταβλητής και αποτελέσματα προγράμματος

Επίπεδο μεταβλητής μετά το πρόγραμμα
και κατά τη στιγμή της αξιολόγησης

Αποτέλεσμα
προγράμματος
Μεταβολή της
μεταβλητής

Πρόγραμμα
Επίπεδο μεταβλητής
τη στιγμή της έναρξης του προγράμματος

Πορεία της μεταβλητής με το πρόγραμμα

χρόνος

Πορεία της μεταβλητής χωρίς το πρόγραμμα

Πηγή: Rossi et al. 2004, MEANS collection 1999 και ιδία επεξεργασία

Το πρόγραμμα έχει τη μορφή του παραλληλόγραμμου που έχει κάποια
διάρκεια και επιφέρει κάποια αποτελέσματα στην πορεία της μεταβλητής. Η πορεία
της μεταβλητής εμφανίζεται με κυματοειδή γραμμή, σε μια προσπάθεια να
προσεγγιστεί η πραγματικότητα όπου οι ευθείες και γραμμικές σχέσεις είναι σπάνιες.
Οι δύο επίπεδες διάστικτες γραμμές απεικονίζουν το επίπεδο της μεταβλητής πριν και
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μετά την υλοποίηση του προγράμματος. Μετά το πρόγραμμα η μεταβλητή έχει μια
πορεία που εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Με μπλε χρώμα εμφανίζεται η πορεία που
θα είχε η μεταβλητή εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα. Επομένως πρέπει να διακρίνουμε
ανάμεσα σε δύο διαφορετικά πράγματα: τη μεταβολή του επιπέδου της μεταβλητής
και το αποτέλεσμα του προγράμματος. Η μεταβλητή είχε μια πορεία και ούτως ή
άλλως το επίπεδό της θα μεταβάλλονταν και χωρίς το πρόγραμμα. Το ζήτημα είναι αν
υπάρχει πρόσθετη μεταβολή λόγω του προγράμματος και πόση είναι αυτή. Το
πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι δεν είναι δυνατό μετά την εφαρμογή του
προγράμματος να γνωρίζουμε και τα δύο αποτελέσματα, δηλαδή την πορεία της
μεταβλητής με και χωρίς το πρόγραμμα. Με άλλα λόγια, παρατηρήσιμη μετά το
πρόγραμμα είναι μόνο η κόκκινη γραμμή, ενώ η μπλε είναι υποθετική και επομένως
θα πρέπει να γίνει κάποια εκτίμησή της. Όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω, έχουν
παρουσιαστεί στη βιβλιογραφία πολλές και διάφορες μεθοδολογίες προκειμένου να
γίνει αυτό.
Επανερχόμενοι στο βασικό ερώτημα της αξιολόγησης, ειδικότερα για τα
προγράμματα κατάρτισης, αυτό παίρνει τη μορφή: “Ποιά είναι η επίδραση της
κατάρτισης στους καταρτισθέντες;” (Heckman and Smith 1996). Λέγοντας επίδραση
εν προκειμένω εννοούμε τη μεταβολή σε μια σειρά από αποτελέσματα όπως η
πιθανότητα ή ο ρυθμός επανένταξης στην αγορά εργασίας, αύξηση του εισοδήματος,
κλπ., σε σχέση με το τι θα γινόταν εάν τα άτομα δεν είχαν υποστεί την κατάρτιση.
Αυτό το θεμελιώδες ερώτημα της αξιολόγησης έχει κάποια σημαντικά
χαρακτηριστικά. Καταρχήν, είναι εμφανές ότι υπάρχει έμφυτο το στοιχείο της
σύγκρισης. Η κατάσταση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης,
συγκρίνεται σε μέγεθος για κάθε μεταβλητή (π.χ. πιθανότητα εύρεσης εργασίας), με
το τί θα γινόταν εάν δεν είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Επειδή όμως, όπως
αναφέρθηκε και προηγούμενα, είναι αδύνατον ένα άτομο να παρατηρηθεί και στις
δύο καταστάσεις, δηλαδή συμμετέχων στην κατάρτιση και μη συμμετέχων, είναι
απαραίτητο να αναπτυχθεί μια τεχνική εκτίμησης του τί θα γινόταν στην περίπτωση
της μη συμμετοχής. Οι μεθοδολογίες που αναφέρθηκαν παραπάνω στο Διάγραμμα
5.4 διαφέρουν εν πολλοίς ως προς τον τρόπο που διενεργείται η εκτίμηση αυτή.
5.4.3. Πειραματικές τεχνικές αξιολόγησης
Στις καθαρά πειραματικές τεχνικές γίνεται προσπάθεια να προσομοιωθούν οι
συνθήκες ενός εργαστηριακού πειράματος. Η ομάδα συμμετεχόντων και η ομάδα
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ελέγχου σχηματίζονται με τυχαίο τρόπο, π.χ. με βάση τυχαίους αριθμούς, ή με βάση
τον λήγοντα αριθμό της ταυτότητας του ατόμου (μονός – ζυγός). Γίνεται δηλαδή
προσπάθεια το κάθε άτομο να έχει εξίσου πιθανότητες να βρεθεί είτε στην ομάδα των
συμμετεχόντων είτε στην ομάδα ελέγχου. Αν γίνει σωστά η διαλογή, τότε οι δύο
ομάδες περιέχουν άτομα που τουλάχιστον κατά μέσο όρο είναι ίδια, έχουν δηλαδή
παρόμοια χαρακτηριστικά και επομένως κάθε διαφορά που θα βρεθεί σε μια
μεταβλητή μετά την εφαρμογή του προγράμματος οφείλεται στο πρόγραμμα.
Εξυπακούεται ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός
ατόμων σε κάθε ομάδα, έτσι ώστε να υπάρχει στατιστική ισοδυναμία των δύο
ομάδων. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα που σε μικρό ή
μεγαλύτερο βαθμό να οφείλεται στον τρόπο που επιλέχτηκαν τα άτομα για να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης
συμμετέχουν άτομα που επιλέγονται με κάποιο κριτήριο που αναφέρεται στην
ικανότητά τους να βρουν εργασία, τότε τα αποτελέσματα θα είναι υπερεκτιμημένα.
Ενώ εάν τα άτομα που έχουν θετική προδιάθεση για ένα πρόγραμμα είναι εξίσου και
τυχαία κατανεμημένα στις δύο ομάδες, τότε η διαφορά που προκύπτει είναι το
καθαρό αποτέλεσμα του προγράμματος και το αποτέλεσμα αυτό είναι σωστά
εκτιμημένο.
Η πιο απλή τεχνική εκτίμησης του αποτελέσματος του προγράμματος είναι
αυτή με την οποία υπολογίζεται η διαφορά
E(y σ ) – E(y ε )

(5.1)

όπου Ε είναι ο τελεστής μαθηματικής προσδοκίας, y είναι η μεταβλητή για την οποία
ενδιαφερόμαστε (εύρεση εργασίας, εισόδημα, κλπ.), ενώ οι δείκτες σ και ε
αναφέρονται στις ομάδες των συμμετεχόντων και ελέγχου αντίστοιχα.
Η διαφορά αυτή των μέσων όρων είναι πολύ εύκολο να ερμηνευτεί και για το
λόγο αυτό η τεχνική αυτή είναι πολύ δημοφιλής, ιδιαίτερα σε επίπεδο χρήσης των
αποτελεσμάτων από μη ειδικούς, π.χ. από πολιτικούς. Αυτό που βρίσκει η σχέση
(5.1) είναι το ισοδύναμο του συντελεστή κλίσης που προκύπτει από την εκτίμηση με
OLS της σχέσης
yi = a0 + a1Σi + ui

(5.2)

όπου:
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y i είναι το αποτέλεσμα για κάθε άτομο i (είτε ανήκει στους συμμετέχοντες είτε στην
ομάδα ελέγχου),
Σ i είναι μια ψευδομεταβλητή που παίρνει τις τιμές 1 εάν το άτομο i ανήκει στην
ομάδα συμμετεχόντων και 0 εάν το άτομο ανήκει στην ομάδα ελέγχου,
a 0 είναι η μέση τιμή του αποτελέσματος για την ομάδα ελέγχου,
a 1 είναι το αποτέλεσμα του προγράμματος για την ομάδα των συμμετεχόντων και
u i είναι διαταρακτικός όρος που ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέσο το
μηδέν.
Έλεγχοι σημαντικότητας γίνονται με απλό t-test στην παράμετρο a 1 . Βέβαια, όταν
η μεταβλητή y i αναφέρεται στην τοποθέτηση σε θέση εργασίας ή όχι, παίρνει δηλαδή
τιμές 0 και 1, τότε αυτό που αναζητούμε είναι η εκτίμηση της πιθανότητας εύρεσης
εργασίας και επομένως η μέθοδος OLS δίνει μεροληπτικά αποτελέσματα (Maddala
1983, 1992, Greene 2003). Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται άλλες τεχνικές
εκτίμησης, π.χ. probit.
Μια συνηθισμένη πρακτική στη μέτρηση του αποτελέσματος με τις
πειραματικές τεχνικές είναι η λεγόμενη διαφορά των διαφορών (difference in
differences). Αν ο μέσος όρος της μεταβλητής για την οποία ενδιαφερόμαστε είναι I 1
και C 1 για την ομάδα συμμετοχής και την ομάδα ελέγχου αντίστοιχα πριν το
πρόγραμμα, και I 2 και C 2 ο μέσος όρος για την ομάδα συμμετοχής και ελέγχου μετά
το πρόγραμμα, τότε ορίζουμε ως:
I = I 2 – I 1 τη διαφορά της μεταβλητής για την ομάδα συμμετοχής και
C = C 2 – C 1 τη διαφορά της μεταβλητής για την ομάδα ελέγχου.
Το αποτέλεσμα του προγράμματος επομένως είναι η απλή διαφορά I – C
(Rossi et al. 2004).
Υπάρχουν σημεία υπέρ και σημεία κατά της προσέγγισης της αξιολόγησης
μέσω πειραμάτων πεδίου. Στα θετικά συγκαταλέγεται, όπως και προηγουμένως
αναφέρθηκε, η ακρίβεια και πιστότητα των αποτελεσμάτων, αλλά και η απλότητα της
ερμηνείας τους. Για τους λόγους αυτούς οι πειραματικές τεχνικές είναι ιδιαίτερα
δημοφιλείς. Η ανωτερότητα των τεχνικών αυτών σε σχέση με κάθε άλλη μέθοδο είναι
γενικά παραδεκτή (Heckman and Smith, 1996; Rossi et al., 2004), ενώ υποστηρίζεται
και η άποψη ότι μόνο οι πειραματικές τεχνικές δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
(Friedlander et al., 1997). Ωστόσο, είναι επίσης ευρέως διαδεδομένη και αποδεκτή
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και η άποψη ότι κάθε αξιολόγηση, έστω και περιορισμένης ακρίβειας, είναι
προτιμότερη από το να μην έχουμε καθόλου αξιολόγηση, υπό τον όρο ότι θα έχουν
επακριβώς αναφερθεί και καθοριστεί οι επιπτώσεις που τίθενται από τους
περιορισμούς της ανάλυσης και θα έχει γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να αρθούν αυτοί
οι περιορισμοί (Grubb and Ryan 1996, Pierre 1999) 82 .
Ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα των μεθόδων αυτών είναι ότι δεν υπάρχει
μεροληψία επιλογής (για την οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω). Ωστόσο, υπάρχουν
πολλοί περιορισμοί που καθιστούν τις πειραματικές τεχνικές δύσκολες στην
εφαρμογή τους (Heckman and Smith 1995, Fay 1996, Pierre 1999).
Καταρχήν, υπάρχουν σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ηθικές
αναστολές που επικεντρώνονται στο ότι δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται
άνθρωποι για πειράματα. Έτσι, σε πολλές χώρες θεωρείται απαράδεκτο να μη δίνεται
σε κάποιους (ομάδα ελέγχου) η δυνατότητα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα που θα
βελτιώσει την κατάστασή τους και θα βοηθήσει στην επίλυση ενός προβλήματος. Ο
αντίλογος είναι ότι δεν είναι εκ των προτέρων βέβαιο ότι θα υπάρξει βελτίωση, γι’
αυτό εξάλλου γίνεται και το πείραμα. Αυτός ο αντίλογος όμως συνήθως στερείται
ισχυρής λογικής, αφού τα κοινωνικά προγράμματα σχεδιάζονται έτσι ώστε να
βελτιώσουν έστω και λίγο μια κατάσταση, επομένως είναι εκ των προτέρων γνωστό
ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν κάποιο όφελος. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή θα
πρέπει να καθορίζεται όχι με τυχαίο τρόπο αλλά με κάποιο περισσότερο ηθικά δίκαιο
τρόπο, π.χ. προτεραιότητα να έχουν οι περισσότερο πληγέντες από το πρόβλημα.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι το κόστος και οι δυσκολίες εφαρμογής
κοινωνικών πειραμάτων. Συνήθως ο σχεδιασμός και η διαχείριση τέτοιων
πειραμάτων είναι πολύ περισσότερο περίπλοκος από άλλες μεθοδολογίες. Άλλο
πρόβλημα που μπορεί να προκύψει αναφέρεται στην ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Στην περίπτωση που διενεργείται πείραμα είναι πολύ πιθανό όλοι οι
εμπλεκόμενοι να συμπεριφέρονται καλύτερα από ότι εάν υπήρχε κανονική ροή ενός
προγράμματος και αυτό δίνει παραπλανητικά αποτελέσματα και υπερεκτιμήσεις. Το

82

Οι Grubb and Ryan εκφράζουν με έναν ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο την άποψή τους: «Η προσέγγισή
μας μπορεί να παρουσιαστεί με τη βοήθεια της κλασικής ρήσης όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.
Δυστυχώς, εάν λέγοντας Ρώμη εννοούμε την αλήθεια, αυτή η ρήση δεν μπορεί να υποστηριχτεί για τις
μεθόδους αξιολόγησης. Στην πραγματικότητα, κατά την άποψή μας, κανένας δρόμος δεν οδηγεί στη
Ρώμη, όλες οι μέθοδοι αξιολόγησης έχουν ατέλειες. Το παρήγορο είναι ότι μπορούμε να πούμε ότι οι
περισσότεροι δρόμοι οδηγούν προς τη Ρώμη, δηλαδή οι περισσότεροι τρόποι αξιολόγησης προσφέρουν
κάτι, ο καθένας με τον τρόπο του» (Crubb and Ryan 1996, p. 75).
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φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως Hawthorne effect (Björklund and Regnér 1996,
Pierre 1999).
Η

μεροληψία

υποκατάστασης

(substitution

bias)

είναι

ένας

άλλος

περιοριστικός παράγοντας των πειραματικών τεχνικών και αναφέρεται σε
περιπτώσεις όπου άτομα της ομάδας ελέγχου καταφέρνουν να βρουν τρόπο να
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα παρόμοιο με αυτό από το οποίο αποκλείστηκαν. Για
παράδειγμα, μπορεί να παρακολουθήσουν ένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης,
υποκαθιστώντας έτσι αυτό που έχασαν από τη μη συμμετοχή τους στο αρχικό
πρόγραμμα. Αυτό εμφανώς επηρεάζει τα τελικά αποτελέσματα, αφού η ομάδα
συμμετοχής χάνει το στοιχείο που τη διαφοροποιεί από την ομάδα ελέγχου, δηλαδή
αυτή καθαυτή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Ένα περαιτέρω πρόβλημα που μπορεί να προκύψει έχει να κάνει με το
γεγονός ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στους συμμετέχοντες μέσω του
προγράμματος και οι εναλλακτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους μη
συμμετέχοντες δεν είναι ανεξάρτητες. Όπως επεσήμαναν οι Heckman and Smith
(1995), το γεγονός της ύπαρξης ενός προγράμματος επηρεάζει και οτιδήποτε άλλο
εναλλακτικό υπάρχει στην κοινωνία εκείνη τη στιγμή, επομένως οι εναλλακτικές
επιλογές είναι ενδογενείς με το υπάρχον πρόγραμμα. Είναι δηλαδή πολύ πιθανό τα
άτομα της ομάδας ελέγχου να είχαν στη διάθεσή τους κάτι άλλο (πιθανότατα
περισσότερες ή καλύτερες εναλλακτικές λύσεις) εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα. Αυτό
δημιουργεί μια μεροληψία, αφού τα αποτελέσματα της ομάδας ελέγχου είναι
επηρεασμένα από αυτή καθαυτή την ύπαρξη του προγράμματος.
Άλλες πηγές μεροληψίας των αποτελεσμάτων μπορεί να προκύψουν από την
κατά οποιονδήποτε τρόπο αλλοίωση των δύο ομάδων, συμμετοχής και ελέγχου. Έτσι,
εάν ένας σημαντικός αριθμός ατόμων εγκαταλείψει το πρόγραμμα στην πορεία του
(attrition) τότε μεταβάλλεται η σύνθεση της ομάδας συμμετοχής και κατά συνέπεια
μπορεί να προκύψει μικρή ή μεγάλη μεροληψία. Μπορεί επίσης ένας αριθμός ατόμων
που αρχικά τοποθετήθηκαν στην ομάδα ελέγχου να εξασφαλίσει με κάποιο τρόπο τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα (cross-over bias). Στην περίπτωση αυτή επίσης
μεταβάλλεται η σύνθεση των ομάδων και μπορεί συνακόλουθα να προκύψει
μεροληψία.
Τέλος, σημαντικά προβλήματα μπορεί να προκύψουν από τη λεγόμενη
μεροληψία τυχαιότητας (randomization bias), η οποία αναφέρεται στο γεγονός ότι η
σύνθεση των ομάδων συμμετεχόντων και ελέγχου μπορεί να διαστρεβλώνεται όταν
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είναι γνωστό ότι διενεργείται πείραμα (Heckman and Smith 1995, Fay 1996). Για
παράδειγμα, πολλοί ισχυροί υποψήφιοι για ένα πρόγραμμα κατάρτισης δεν θα θέλουν
να συμμετάσχουν αν γνωρίζουν ότι πρόκειται για πείραμα, γιατί θεωρούν ότι οι
πιθανότητες συμμετοχής τους μειώνονται μέσω της τυχαίας επιλογής (γίνονται 50-50,
ενώ αλλιώς ίσως να ήταν πολύ παραπάνω).
5.4.4. Οιονεί πειραματικές μέθοδοι αξιολόγησης
Όταν η εκτίμηση του επιπέδου της μεταβλητής εάν δεν είχε υλοποιηθεί το
πρόγραμμα δεν είναι σωστή και διαφέρει από το πραγματικό επίπεδο της μεταβλητής
εάν πράγματι δεν είχε υλοποιηθεί το πρόγραμμα, τότε έχουμε μεροληψία στα
αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να φανεί με τη χρήση μιας παραλλαγής του
Διαγράμματος 5.6.

μεταβλητή

Διάγραμμα 5.6. Μεροληψία στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων προγράμματος

Επίπεδο μεταβλητής
μετά το πρόγραμμα
και κατά τη στιγμή της
αξιολόγησης

Πραγματικό
αποτέλεσμα
προγράμματος

Εκτίμηση του
αποτελέσματος του
προγράμματος

μεροληψία

Πρόγραμμα
Εκτίμηση του επιπέδου της μεταβλητής
χωρίς το πρόγραμμα

Πορεία της μεταβλητής με το πρόγραμμα

χρόνος

Πραγματική πορεία της μεταβλητής χωρίς το πρόγραμμα

Πηγή: Rossi et al. 2004, MEANS collection 1999 και ιδία επεξεργασία
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Στον οριζόντιο άξονα εμφανίζεται ο χρόνος και στον κάθετο άξονα μια
μεταβλητή που ενδιαφερόμαστε να επηρεαστεί από την υλοποίηση ενός
προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει τη μορφή του παραλληλόγραμμου που έχει
κάποια διάρκεια και επιφέρει κάποια αποτελέσματα στην πορεία της μεταβλητής. Η
πορεία της μεταβλητής εμφανίζεται με ελαφρά κυματοειδή γραμμή ενώ κάνουμε την
(εσφαλμένη όπως αποδεικνύεται αργότερα) υπόθεση ότι το επίπεδό της χωρίς το
πρόγραμμα δεν θα άλλαζε, κάτι που απεικονίζεται με την κάτω επίπεδη διάστικτη
γραμμή.
Η επάνω επίπεδη διάστικτη γραμμή απεικονίζει το επίπεδο της μεταβλητής
μετά την υλοποίηση του προγράμματος και κατά τη στιγμή που γίνεται η αξιολόγηση.
Μετά το πρόγραμμα η μεταβλητή έχει μια πορεία που εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.
Με μπλε χρώμα εμφανίζεται η πραγματική πορεία που θα είχε η μεταβλητή εάν δεν
υπήρχε το πρόγραμμα. Αρχικά, λοιπόν, γίνεται η εκτίμηση του αποτελέσματος του
προγράμματος ως η απόσταση ανάμεσα στις δύο διάστικτες γραμμές. Ωστόσο, για
κάποιους λόγους άσχετους με το πρόγραμμα, το επίπεδο της μεταβλητής στην
πραγματικότητα δεν είναι σταθερό αλλά αλλάζει σύμφωνα με τη μπλε γραμμή. Έτσι,
το πραγματικό αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η απόσταση ανάμεσα στην
κόκκινη και στη μπλε γραμμή, ενώ το υπόλοιπο είναι μεροληψία που εισάγεται από
τη λάθος εκτίμηση που αρχικά έγινε.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα καλά δομημένο πείραμα πεδίου παρέχει τα
πλέον αξιόπιστα συμπεράσματα αξιολόγησης. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι
ότι οι εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων είναι αμερόληπτες, δηλαδή δεν υπάρχει
ενσωματωμένη τάση υπερεκτίμησης ή υποεκτίμησης των αποτελεσμάτων (Heckman
and Smith, 1996, Rossi et al. 2004).
Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις και για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η
αξιολόγηση ενός προγράμματος με τις τεχνικές αυτές, με αποτέλεσμα να πρέπει να
χρησιμοποιηθεί κάποια εναλλακτική τεχνική, που να προσφέρει όσο το δυνατόν
περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα. Η συνήθης τεχνική είναι να κατασκευάζεται η
ομάδα ελέγχου μετά το πρόγραμμα, από άτομα που επιλέγονται έτσι ώστε να είναι
παρόμοια, ή ισοδύναμα, με αυτά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Αυτή η
ισοδυναμία μπορεί να επιτευχθεί, όπως θα δούμε παρακάτω, με δύο κυρίως
πρακτικές, αφενός τη σύζευξη ή συνταίριασμα (matching) και αφετέρου διάφορους
στατιστικούς ελέγχους (statistical controls).
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Με τους τρόπους αυτούς προσπαθούμε να πάρουμε στατιστικά ισοδύναμες
ομάδες και έτσι μπορεί κανείς να πει ότι προσεγγίζονται οι συνθήκες του πειράματος
πεδίου. Ωστόσο, το πρόβλημα προκύπτει από το ότι συνήθως υπάρχουν διαφορές
ανάμεσα στις ομάδες, συμμετεχόντων και ελέγχου. Έτσι, όπως έχει σε πολλές
περιπτώσεις καταδειχτεί στη βιβλιογραφία, σχεδόν πάντοτε υπάρχει ένας μικρός ή
μεγάλος βαθμός μεροληψίας επιλογής (selection bias) που επηρεάζει τα
αποτελέσματα που δίνουν αυτές οι εναλλακτικές τεχνικές (Campbel and Stanley,
1963; Calmfors, 1994; Fay, 1996; Heckman and Smith, 1996; Grubb and Ryan, 1999;
Rossi et al., 2004).
Είναι χρήσιμο στο σημείο αυτο να παρουσιαστεί μια απλουστευμένη
μαθηματική

παρουσίαση

του

προβλήματος

αξιολόγησης

αποτελεσμάτων

προκειμένου να αναδειχτούν οι διαφορές ανάμεσα στις πειραματικές και οιονεί
πειραματικές μεθόδους (Moffitt, 1991; Heckman and Smith, 1996; Hujer et al., 2000;
O’Leary et al., 2001).
Έστω ότι:

Yi1 = το επίπεδο μιας μεταβλητής που μας ενδιαφέρει, για ένα άτομο i που
συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα

Yi0 = το επίπεδο της μεταβλητής για το ίδιο άτομο i εάν δεν συμμετείχε στο
πρόγραμμα
d i = 1 εάν το άτομο i συμμετείχε στο πρόγραμμα

d i = 0 εάν το άτομο i δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα
Τότε το αποτέλεσμα του προγράμματος μπορεί να είναι:
Α = Yi1 – Yi0

(5.3)

Είναι προφανές ότι ενώ το Yi1 μπορούμε να το ξέρουμε, το Yi0 δεν μπορούμε
να το γνωρίζουμε, αφού το άτομο i συμμετείχε στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να
είναι γνωστό τι θα γινόταν εάν δεν συμμετείχε. Έτσι, θα πρέπει το Yi0 να υπολογιστεί
για άτομα που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα, προκειμένου να πάρουμε μια
εκτίμηση του αποτελέσματος ως εξής:
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Α = Ε( Yi1 | d = 1) – E( Yi0 | d = 0)

(5.4)

Εάν τα άτομα των δύο ομάδων έχουν επιλεγεί με τυχαία διαδικασία, δηλαδή
όταν έχουμε πείραμα πεδίου ισχύει:

Yi1 , Yi0 είναι ανεξάρτητα της d

(5.5)

Η σχέση (5.5) σημαίνει ότι το αποτέλεσμα του προγράμματος θα μπορούσε να
είναι το ίδιο για το κάθε άτομο, είτε αυτό ανήκει στην ομάδα συμμετεχόντων είτε
στην ομάδα ελέγχου. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα άτομο έχει τις ίδιες
πιθανότητες να ανήκει στην ομάδα συμμετοχής ή ελέγχου ανεξάρτητα από τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Συνακόλουθα με τη σχέση (5.5) ισχύει:
Ε( Yi0 | d = 1) = Ε( Yi0 | d = 0)

(5.6)

Ε( Yi1 | d = 1) = Ε( Yi1 | d = 0)

(5.7)

Οι σχέσεις (5.6) και (5.7) σημαίνουν ότι η μεταβλητή που μας ενδιαφέρει
είναι πριν το πρόγραμμα κατά μέσο όρο ίδια, είτε το άτομο συμμετείχε είτε όχι στο
πρόγραμμα. Επίσης, μετά το πρόγραμμα, το επίπεδο της μεταβλητής είναι κατά μέσο
όρο το ίδιο, είτε το άτομο συμμετείχε είτε όχι στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση
λοιπόν αυτή μπορούμε να πούμε ότι η διαφορά ανάμεσα στα Yi1 και Yi0 οφείλεται
στο πρόγραμμα.
Είναι προφανές ότι εάν δεν ισχύει η (5.6), τότε η διαδικασία χρήσης μιας
ομάδας ελέγχου που διαφέρει από την ομάδα συμμετεχόντων οδηγεί σε μεροληπτική
εκτίμηση του αποτελέσματος Α. Με απλά λόγια, εφόσον οι δύο ομάδες έχουν
διαφορές στα χαρακτηριστικά τους, το αποτέλεσμα Α μπορεί να οφείλεται σε μικρό ή
μεγάλο βαθμό στις διαφορές αυτές και όχι στο πρόγραμμα. Όταν, λοιπόν, η
συμμετοχή ή όχι ενός ατόμου στο πρόγραμμα οφείλεται σε μη τυχαίους παράγοντες,
τότε οδηγούμαστε σε μεροληψία επιλογής.
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Στις οιονεί πειραματικές τεχνικές οι δύο ομάδες προκύπτουν μετά την
εφαρμογή του προγράμματος. Η ομάδα ελέγχου προκύπτει από τεχνικές που
χρησιμοποιεί

ο

αξιολογητής

προκειμένου

να

προσομοιώσει

την

ομάδα

συμμετεχόντων ως προς τα μετρήσιμα και παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά της (φύλο,
ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης κλπ.). Στη συνέχεια, εφαρμόζονται διάφορες
οικονομετρικές τεχνικές προκειμένου να διορθωθούν οι όποιες διαφορές υπάρχουν
στους μέσους όρους των χαρακτηριστικών των δύο ομάδων. Οι οικονομετρικές αυτές
τεχνικές ωστόσο είναι αρκετά πολύπλοκες και αυτό αποτελεί μειονέκτημα. Επίσης,
ενώ οι διαφορές σε κάποια μετρήσιμα χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία, το
μορφωτικό επίπεδο, κλπ. μπορεί να εξομαλυνθούν με σχετικά απλές τεχνικές, οι
διαφορές σε μη μετρήσιμα χαρακτηριστικά όπως το κίνητρο συμμετοχής, οι
ενδοοικογενειακές σχέσεις, κλπ., απαιτούν τεχνικές που μπορεί να αποδώσουν
περίπλοκα και μη αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.
Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι σχεδόν αδύνατο να αποφευχθεί η μερική
έστω διαφοροποίηση των δύο ομάδων, κάτι που οδηγεί αναπόφευκτα στο πρόβλημα
της μεροληψίας επιλογής (selection bias) που είναι το κυριότερο πρόβλημα των
οιονεί πειραματικών μεθόδων (Heckman, 1979; Calmfors, 1994; Heckman and Smith,
1996; Rossi et al., 2004). Όταν η συμμετοχή κάποιων ατόμων στο πρόγραμμα
οφείλεται σε κάποιον οποιονδήποτε παράγοντα και δεν είναι προϊόν τυχαίας
διαδικασίας, τότε το αποτέλεσμα του προγράμματος, όπως αυτό μετράται από την
διαφορά των μέσων όρων των δύο ομάδων, μπορεί να οφείλεται σε μικρό ή μεγάλο
βαθμό στις διαφορές που οι δύο ομάδες είχαν πριν το πρόγραμμα και επηρέασαν
τελικά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Πολλές φορές η απόφαση για συμμετοχή έχει να κάνει με το κίνητρο των
ατόμων για μάθηση. Μπορεί δηλαδή σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης να συμμετέχουν
αυτοί που τους αρέσει να μαθαίνουν καινούργια πράγματα μέσω μιας διαδικασίας
εκπαίδευσης στην τάξη, ενώ κάποιοι άλλοι να απεχθάνονται την ιδέα να “καθίσουν
στο θρανίο” για 800 ώρες. Κάποιοι μπορεί να έχουν πολύ περισσότερη έφεση στη
μάθηση, ή επιθυμούν να προσθέσουν δεξιότητες στον εαυτό τους, ενώ κάποιοι άλλοι
μπορεί να επιλέξουν να ενταχθούν σε κάποια άλλη πολιτική απασχόλησης, π.χ. σε
ένα πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας σε επιχειρήσεις. Αυτά τα ενδεχόμενα
δημιουργούν διαφορές ανάμεσα στις ομάδες συμμετεχόντων και ελέγχου που κατά
βάση προέρχονται από μη παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των ατόμων.
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Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο οι διαφορές να εντοπίζονται σε
παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά και να δημιουργείται και πάλι πρόβλημα μεροληψίας
επιλογής. Μια χαρακτηριστική πηγή μεροληψίας επιλογής οφείλεται στις διαδικασίες
με τις οποίες εντάσσονται τα άτομα στα προγράμματα από τους διαχειριστές των
προγραμμάτων (Grubb and Ryan 1999). Συνήθως οι διαχειριστές έχουν την τάση να
επιλέγουν αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι θα ανταποκριθούν καλύτερα στο
πρόγραμμα, αποκλείοντας έτσι άτομα που έχουν την ίδια ανάγκη για το πρόγραμμα.
Μπορεί επίσης τα κριτήρια επιλογής να είναι τέτοια που να δημιουργούν μεροληψία.
Για παράδειγμα, μπορεί ως κριτήριο επιλογής σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης να είναι
ο υψηλός βαθμός απολυτηρίου. Αυτό σημαίνει ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν
άτομα κατά τεκμήριο πιο ικανά στη μάθηση με αποτέλεσμα να διαφέρουν από τα
άτομα που έμειναν εκτός και συγκροτούν την ομάδα ελέγχου.
Πολλές φορές η μεροληψία επιλογής μπορεί να προέλθει από λάθη που έχουν
γίνει στο στάδιο του εντοπισμού των αναγκών για ένα κοινωνικό πρόγραμμα και από
λάθη που έγιναν στη φάση του σχεδιασμού του προγράμματος. Για παράδειγμα,
μπορεί να τεθεί ως κριτήριο η επιλογή ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών για ένα
πρόγραμμα κατάρτισης 20 ατόμων. Εάν (σε μια ακραία περίπτωση) έχουν κάνει
αίτηση 150 άτομα από τα οποία οι 10 είναι άνδρες και οι 140 γυναίκες, είναι
προφανές ότι θα επιλεγούν όλοι οι άνδρες ανεξαρτήτως όλων των άλλων κριτηρίων
επιλογής.
Η μεροληψία επιλογής δημιουργεί πολλά σημαντικά προβλήματα στην
προσπάθεια εκτίμησης του πραγματικού αποτελέσματος ενός προγράμματος. Εάν π.χ.
τα άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη
ικανότητα εύρεσης εργασίας, μετά το πρόγραμμα υψηλό ποσοστό από αυτούς θα βρει
πράγματι εργασία. Το αποτέλεσμα αυτό λανθασμένα θα θεωρηθεί ότι προήλθε από το
πρόγραμμα και έτσι ενδέχεται να οδηγηθούμε σε επέκταση των προγραμμάτων,
δαπανώντας περισσότερους κοινωνικούς πόρους από ότι θα έπρεπε.
Είναι πολύ σημαντικό στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η μεροληψία
επιλογής προκύπτει ως πρόβλημα όταν οι παράγοντες που επηρεάζουν την συμμετοχή
ή μη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα επηρεάζουν επίσης το αποτέλεσμα του
προγράμματος. Μπορεί, λοιπόν, να υπάρχουν χαρακτηριστικά, παρατηρήσιμα ή μη
παρατηρήσιμα, που να επηρεάζουν τη συμμετοχή ενός ατόμου στο πρόγραμμα και να
δημιουργούν έτσι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες συμμετοχής και ελέγχου. Αν όμως
αυτά τα χαρακτηριστικά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα του προγράμματος, τότε δεν
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υπάρχει πρόβλημα μεροληψίας επιλογής. Για παράδειγμα, μπορεί σε ένα πρόγραμμα
κατάρτισης να επιλεγούν άτομα που διαμένουν σε μια ορισμένη περιοχή. Αυτό
προφανώς δεν σχετίζεται με το αποτέλεσμα του προγράμματος και έτσι δεν
δημιουργείται πρόβλημα μεροληψίας επιλογής εάν η ομάδα ελέγχου απαρτίζεται από
άτομα παρόμοια κατά τα άλλα με τα άτομα της ομάδας συμμετεχόντων και
διαφέρουν μόνο ως προς τον τόπο κατοικίας.
Με βάση αυτό το τελευταίο μπορεί κανείς να κάνει σκέψεις και να
συμπεράνει ότι η μεροληψία επιλογής κάποιες φορές εξαλείφεται αυτόματα σε
περιπτώσεις αξιολογήσεων με οιονεί πειραματικές μεθόδους γιατί η επιλογή για
συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα μπορεί να προσομοιώσει συνθήκες τυχαίας επιλογής.
Αυτό συμβαίνει σε προγράμματα που οι αιτήσεις συμμετοχής είναι πάρα πολλές σε
σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις και το σύνολο των αιτούντων είναι σχετικά
ομοιογενές. Σε πολλές περιπτώσεις προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν 20 θέσεις
υπάρχουν 400 ή και 500 αιτήσεις. Εάν το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους
λυκείου και ως κριτήρια επιλογής τεθούν ο βαθμός απολυτηρίου, η πιστοποιημένη
γνώση ξένων γλωσσών, η έλλειψη κάθε προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας και η
ηλικία κάτω των 25, τότε πολύ πιθανόν θα βρεθούν πολύ περισσότερα από τις
διαθέσιμες θέσεις άτομα που να κατέχουν όλα τα προσόντα για συμμετοχή στο
πρόγραμμα. Έτσι, εφόσον τελικά θα συμμετέχουν 20 άτομα, η ομάδα ελέγχου που θα
σχηματιστεί από άτομα που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους αν
και είχαν τα προσόντα, θα είναι πολύ κοντά και σχεδόν στατιστικά ισοδύναμη με την
ομάδα συμμετοχής. Κατά την ίδια λογική, αν η εγγραφή συμμετοχής σε ένα
πρόγραμμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, τότε τα άτομα των ομάδων συμμετοχής
και ελέγχου θα είναι και πάλι στατιστικά ισοδύναμα.
5.4.4.1. Μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος της μεροληψίας επιλογής

Όπως αναφέρθηκε στην αξιολόγηση προγραμμάτων με τη χρήση οιονεί
πειραματικών μεθόδων γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ομάδα ελέγχου που
να μοιάζει σε χαρακτηριστικά και εμπειρίες με την ομάδα συμμετεχόντων. Οι
κυριότερες τεχνικές για να γίνει αυτό είναι το συνταίριασμα (matching procedures), η
στατιστική εξομοίωση των δύο ομάδων (statistical controls), οι λεγόμενοι
longitudinal estimators και η χρήση αυτοπαθούς ομάδας ελέγχου (reflexive controls).
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Υπάρχει στη βιβλιογραφία μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων, αλλά και απόψεων
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αξία κάθε μεθόδου προκειμένου να
επιλυθεί το πρόβλημα της μεροληψία επιλογής και να βρεθούν αξιόπιστα και
αμερόληπτα αποτελέσματα αξιολόγησης ενός προγράμματος (LaLonde, 1986;
Heckman and Robb, 1986; Moffitt, 1991; Heckman and Smith, 1995; 1996; Angrist
and Krueger, 1998; Rossi et al., 2004). Ωστόσο, καμία μεθοδολογία δεν έχει μέχρι
τώρα αποδειχθεί ανώτερη έναντι των άλλων, με αποτέλεσμα να πρέπει να επιλέγεται
κάθε φορά εκείνη που φαίνεται περισσότερο εφικτή στον αξιολογητή από την άποψη
των γενικότερων συνθηκών που διενεργείται η αξιολόγηση (Fay, 1996; Grubb and
Ryan, 1999; Rossi et al., 2004). Έχει επίσης προταθεί στη βιβλιογραφία μια σειρά
από ελέγχους εξειδίκευσης, έτσι ώστε να βρεθεί το κατά περίπτωση καταλληλότερο
υπόδειγμα (Heckman and Hotz, 1989; Moffitt, 1991).
Διαδικασίες σύζευξης

Μια από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές συγκρότησης της ομάδας
ελέγχου είναι η σύζευξη ή αλλιώς ταίριασμα, συνταίριασμα (matching). Εν
προκειμένω, επιχειρείται η ταύτιση των δύο ομάδων (συμμετοχής και ελέγχου) με
βάση κάποια προσεκτικά επιλεγμένα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να βρεθούν αυτά
που πραγματικά επηρεάζουν την επιλογή και συμμετοχή σε πρόγραμμα, καθώς
επίσης και το αποτέλεσμα του προγράμματος (Grubb and Ryan, 1999; Rossi et al.,
2004). Τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι παρατηρήσιμα ή μη παρατηρήσιμα. Για
παράδειγμα, σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης οι μεταβλητές που θα επιλεγούν για να
γίνει το συνταίριασμα μπορεί να είναι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η
οικογενειακή κατάσταση, η περίοδος ανεργίας, η νοοτροπία και οι απόψεις για την
κατάρτιση και την αξία της, η θέληση για μάθηση, η ενεργητικότητα αναζήτησης
εργασίας, κλπ.
Η σύζευξη μπορεί να γίνει κατ’ άτομο ή συνολικά. Όταν γίνεται κατ’ άτομο,
τότε για κάθε συμμετέχοντα σε ένα πρόγραμμα βρίσκεται ένα αντίστοιχο άτομο με
παρόμοια χαρακτηριστικά που θα ενταχθεί στην ομάδα ελέγχου. Όταν η σύζευξη
γίνεται συνολικά, τότε συγκρίνονται και συνταιριάζονται οι συνολικές κατανομές των
δύο ομάδων για κάθε μεταβλητή (χαρακτηριστικό). Η σύζευξη κατ’ άτομο είναι σε
γενικές γραμμές δυσκολότερη αλλά προτιμότερη διαδικασία. Η δυσκολία στην
ατομική σύζευξη προκύπτει από το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλος αριθμός
ατόμων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η ομάδα ελέγχου. Εάν για κάποιο άτομο της
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ομάδας συμμετεχόντων δεν βρεθεί κατάλληλο αντίστοιχο άτομο που θα μπει στην
ομάδα ελέγχου, τότε θα πρέπει το άτομο αυτό (ο συμμετέχων) να αφαιρεθεί από την
ανάλυση. Είναι προφανές ότι αν χρειαστεί να αφαιρεθούν πολλά άτομα τότε
αλλοιώνεται η σύνθεση της ομάδας συμμετεχόντων και μπορεί πλέον να μην είναι
αντιπροσωπευτική. Από την άλλη πλευρά, η σύζευξη με βάση συνολικά
χαρακτηριστικά έχει το μειονέκτημα ότι βασίζεται κυρίως σε μέσους όρους. Μπορεί
ο μέσος όρος για κάποια μεταβλητή να είναι ο ίδιος και στις δύο ομάδες, όμως να
προέρχεται από πολύ διαφορετική κατανομή των ατόμων σε κάθε ομάδα.
Στατιστικοί έλεγχοι και εξομοίωση

Εξαιρετικά δημοφιλείς στη βιβλιογραφία είναι διάφορες στατιστικές
μεθοδολογίες με τις οποίες ελέγχεται η σύσταση της ομάδας ελέγχου και
εξομοιώνεται με αυτή των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να γίνει αμερόληπτη εκτίμηση
των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Ίσως η πιο διαδεδομένη στατιστική τεχνική των οιονεί πειραματικών μεθόδων
αξιολόγησης είναι η διαδικασία Heckman σε δύο στάδια (two-stage Heckman
procedure) ή Heckit όπως αλλιώς λέγεται, η οποία προτάθηκε από τον βραβευμένο με
Nobel καθηγητή James Heckman στα τέλη του 1970 (Heckman 1979). Στο πρώτο
στάδιο 83 αναλύεται η πιθανότητα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα. Η ανάλυση
περιλαμβάνει την εκτίμηση μιας συνάρτησης που έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή την
πιθανότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα και έχει τη μορφή διχοτομικής μεταβλητής,
με τιμή 1 για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και 0 για τους μη συμμετέχοντες.
Ανεξάρτητες μεταβλητές είναι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή ή
μη συμμετοχή στο πρόγραμμα και είναι με άλλα λόγια τα παρατηρήσιμα
χαρακτηριστικά των ατόμων. Τα κατάλοιπα της συνάρτησης εκφράζουν το μέρος της
απόφασης για συμμετοχή που δεν μπορεί να ερμηνευτεί στατιστικά από τα
παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.
Με τη συνάρτηση αυτή επιχειρείται να διερευνηθεί το γεγονός της
συμμετοχής στο πρόγραμμα. Με την εκτίμησή της παίρνουμε έναν δείκτη που
καλείται αντίστροφος λόγος του Mill (inverse Mill’s ratio). Αυτός ο δείκτης είναι
ουσιαστικά το αποτέλεσμα της μεροληψίας επιλογής, είναι δηλαδή μια προσέγγιση
των μη παρατηρήσιμων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την απόφαση επιλογής και
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Αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο.
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χρησιμοποιείται στο δεύτερο στάδιο ως ερμηνευτική μεταβλητή σε μια συνάρτηση
που έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή το αποτέλεσμα το οποίο αναμένουμε από το
πρόγραμμα να προκύψει, π.χ. πιθανότητα εύρεσης εργασίας, εισόδημα, κλπ. Άλλες
ερμηνευτικές μεταβλητές περιλαμβάνουν και πάλι τα χαρακτηριστικά των ατόμων
καθώς επίσης και ένα δείκτη για τη συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα. Με τη
διαδικασία αυτή ουσιαστικά απομονώνεται στο πρώτο στάδιο το αποτέλεσμα της
μεροληψίας επιλογής το οποίο εισέρχεται ως ερμηνευτική μεταβλητή στο δεύτερο
στάδιο και έτσι τελικά παίρνουμε αμερόληπτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος του
προγράμματος.
Βοηθητικές μεταβλητές

Μια άλλη διαδεδομένη τεχνική είναι αυτή που χρησιμοποιεί βοηθητικές
μεταβλητές (instrumental variables – IV) προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της
μεροληψίας επιλογής (Heckman and Hotz 1989, Moffitt 1991, Abadie, Angrist and
Imbens 1999). Η τεχνική αυτή είναι παρόμοια με την διαδικασία Heckman, μόνο που
γίνεται σε ένα στάδιο και η βοηθητική μεταβλητή που χρησιμοποιείται για την
απάλειψη του προβλήματος μεροληψίας επιλογής περιλαμβάνεται ως ερμηνευτική
μεταβλητή στην βασική εξίσωση αποτελέσματος του προγράμματος.
Έστω ότι η εξίσωση αποτελέσματος του προγράμματος είναι:
Y = βΧ + aP + u

(5.8)

Όπου
Y είναι η μεταβλητή που επηρεάζει το πρόγραμμα, π.χ. εύρεση εργασίας
Χ είναι η μήτρα των παρατηρήσιμων χαρακτηριστικών των ατόμων
P είναι η δίτιμη μεταβλητή συμμετοχής ή μη συμμετοχής στο πρόγραμμα
u είναι διαταρακτικός όρος για τον οποίο υποτίθεται η κανονική κατανομή

Η σχέση (5.8) μπορεί να γραφεί:
Y = CW + u

(5.9)

Όπου C = [β a]΄ και W = [X P].
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Ο εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων της (5.9) είναι:
c = (W΄W)-1W΄Y

(5.10)

Αυτός ο εκτιμητής είναι στη γενική περίπτωση μεροληπτικός αφού Cov(W΄u)
≠ 0. Προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα, χρησιμοποιούμε μια μήτρα Z, η οποία
περιέχει στοιχεία της μήτρα Χ αλλά επιπλέον περιέχει μία τουλάχιστον μεταβλητή η
οποία επηρεάζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα όχι όμως το αποτέλεσμά του. Έτσι,
δεν υπάρχει πλέον συσχέτιση με τα κατάλοιπα της (5.9), δηλαδή Cov(Z΄u) = 0.
Η μήτρα Z περιέχει δηλαδή κάποια ή κάποιες βοηθητικές μεταβλητές και ο IV
εκτιμητής της (5.10) δίνεται από τη σχέση:
c* = (Z΄W)-1Z΄Y

(5.11)

Ο εκτιμητής αυτός είναι συνεπής αλλά μπορεί να μην έχει ελάχιστη
διακύμανση. Ωστόσο, εάν επιλεγεί η κατάλληλη βοηθητική μεταβλητή, κάποια
μεταβλητή δηλαδή που να έχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη συσχέτιση με την P, τότε η
διακύμανση του c* είναι η ελάχιστη (Johnston, 1984; Greene, 2003).
Longitudinal estimators

Όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την κατάσταση των ατόμων των
ομάδων συμμετοχής και ελέγχου για μία ή περισσότερες περιόδους πριν το
πρόγραμμα και μετά το πρόγραμμα, τότε είναι εφικτή η χρήση μεθοδολογιών που
δίνουν τους λεγόμενους longitudinal estimators, οι οποίοι είναι γενικά προτιμότεροι
και περισσότερο αξιόπιστοι σε σχέση με άλλες μεθοδολογίες (Heckman and Smith,
1996; Schömann, 1996).
Η πλέον διαδεδομένη τεχνική συνίσταται στη χρήση μιας παρατήρησης πριν
το πρόγραμμα και μιας παρατήρησης μετά το πρόγραμμα, για κάθε άτομο της ομάδας
συμμετοχής και ελέγχου. Δημιουργείται η διαφορά των παρατηρήσεων πριν και μετά
το πρόγραμμα για κάθε άτομο των δύο ομάδων. Έχουμε έτσι μια μέτρηση της
αλλαγής της μεταβλητής για κάθε άτομο πριν και μετά το πρόγραμμα. Στη συνέχεια
δημιουργείται η διαφορά των δύο παραπάνω αποτελεσμάτων και αυτό που προκύπτει
είναι το αποτέλεσμα του προγράμματος. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται “διαφορά των
διαφορών” (difference in differences) και παρέχει αμερόληπτες εκτιμήσεις του
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αποτελέσματος, έχει δε παρόμοια λογική με την αντίστοιχη μέθοδο που
χρησιμοποιείται στις πειραματικές μεθόδους και είδαμε παραπάνω.
Μπορεί να υπάρχει κάποιος παράγοντας που να επηρεάζει τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα και αυτός ο παράγοντας να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Αλλά, στο
βαθμό που αυτός ο παράγοντας δεν μεταβάλλεται στο ίδιο άτομο διαχρονικά, τότε η
εκτίμηση του αποτελέσματος του προγράμματος είναι αμερόληπτη. Για παράδειγμα,
ένα μη παρατηρήσιμο χαρακτηριστικό των ατόμων είναι το πόσο θετικά
τοποθετούνται στην αγορά εργασίας, πόσο ενεργητικά αναζητούν εργασία. Αυτό
είναι ένα χαρακτηριστικό που διαφέρει από άτομο σε άτομο αλλά παραμένει
αναλλοίωτο στο ίδιο το άτομο, τουλάχιστον για μια σχετικά βραχυχρόνια περίοδο π.χ.
6 μηνών. Εάν, λοιπόν, έχουμε παρατηρήσεις για μια μεταβλητή για τα άτομα των
ομάδων συμμετοχής και ελέγχου μόνο για την περίοδο μετά το πρόγραμμα, το
χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεροληψία επιλογής. Εάν όμως έχουμε
παρατηρήσεις για τη μεταβλητή και για την περίοδο πριν το πρόγραμμα, τότε η
εφαρμογή της μεθόδου της διαφοράς των διαφορών αυτόματα εξαλείφει τη
μεροληψία επιλογής και μας δίνει αμερόληπτες εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων του
προγράμματος.
Με απλή μαθηματική διατύπωση (Moffitt, 1991) έχουμε:
1
Yit1 − Yi(t-1)
= η διαφορά στο επίπεδο μιας μεταβλητής που μας ενδιαφέρει μετρημένη

σε χρόνο t (μετά το πρόγραμμα) και t-1 (πριν το πρόγραμμα), για ένα
άτομο i που συμμετείχε στο πρόγραμμα
0
= η αντίστοιχη διαφορά στο επίπεδο της μεταβλητής μετρημένη σε χρόνο t
Yit0 − Yi(t-1)

και t-1 για ένα άτομο i που δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα
Ο εκτιμητής του αποτελέσματος του προγράμματος είναι:
1
0
| d i = 0)
Υ = Ε( Yit1 − Yi(t-1)
| d i = 1) – Ε( Yit0 − Yi(t-1)

(5.12)

Όπου το d i δηλώνει συμμετοχή ή όχι στο πρόγραμμα και παίρνει τιμές 1 και 0
αντίστοιχα.
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Μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι
εύκολο να βρεθούν στοιχεία για την περίοδο πριν το πρόγραμμα, ιδίως για τα άτομα
της ομάδας ελέγχου, δεδομένου ότι η αξιολόγηση σχεδιάζεται και διενεργείται μετά
το πρόγραμμα. Αντίθετα, σε πειράματα πεδίου τα στοιχεία είναι διαθέσιμα αφού τα
άτομα της ομάδας συμμετοχής και ελέγχου είναι γνωστά πριν την εφαρμογή του
προγράμματος. Για το λόγο αυτό, η μέθοδος της διαφοράς των διαφορών είναι η
κύρια χρησιμοποιούμενη τεχνική στα πειράματα πεδίου, όπως παραπάνω αναφέρθηκε
(τμήμα 5.4.3.).
Αυτοπαθής ομάδα ελέγχου (reflexive controls)

Με τη μεθοδολογία αυτή 84 η ομάδα ελέγχου συγκροτείται από τα ίδια τα
άτομα της ομάδας συμμετοχής, μετρούμενα σε προηγούμενο από τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα χρόνο. Στην απλούστερη περίπτωση, γίνονται δύο μετρήσεις για τους
συμμετέχοντες, μία πριν το πρόγραμμα και μία μετά το πρόγραμμα. Η σύγκριση των
δύο μετρήσεων μπορεί να δώσει μια διαφορά η οποία υποτίθεται ότι οφείλεται στην
εφαρμογή του προγράμματος. Η μέθοδος αυτή λέγεται “μελέτη πριν και μετά” (prepost study).
Όπως είναι φυσικό, η μεθοδολογία αυτή μπορεί να δώσει πολύ μεροληπτικά
αποτελέσματα εάν συμβούν αλλαγές άσχετες με το πρόγραμμα, που όμως
επηρεάζουν τη μέτρηση της μεταβλητής. Για παράδειγμα, στη διάρκεια ενός
προγράμματος κατάρτισης μπορεί να έχουν μεταβληθεί προς το καλύτερο οι
γενικότερες μακροοικονομικές συνθήκες της οικονομίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι
τα άτομα θα βρίσκουν ευκολότερα εργασία και αυτό μπορεί να αποδοθεί λανθασμένα
στο πρόγραμμα.
Μια κάπως καλύτερη τεχνική αξιοποιεί παρατηρήσεις για τους συμμετέχοντες
για περισσότερες από μία περιόδους πριν και μετά την παρέμβαση. Εάν υπάρχουν
αρκετές παρατηρήσεις για το χρονικό διάστημα πριν την παρέμβαση, μπορούμε να
έχουμε μια τάση, η οποία, προβαλλόμενη στο μέλλον, μπορεί να δώσει προβλέψεις
για την πορεία της μεταβλητής εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα. Η σύγκριση με την
πραγματική πορεία της μεταβλητής μετά το πρόγραμμα μπορεί να δώσει μια ένδειξη
της επιρροής του προγράμματος. Η τεχνική αυτή λέγεται μελέτη χρονολογικών
σειρών (time-series design). Εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για πολλές περιόδους,
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Η μέθοδος αυτή από ορισμένους συγγραφείς (Grubb and Ryan 1999) κατατάσσεται στην κατηγορία
των “ασθενώς πειραματικών” αξιολογήσεων (weakly experimental designs).
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μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις με τη χρήση ψευδομεταβλητών και να γίνουν
διάφοροι έλεγχοι διαρθρωτικών μεταβολών (structural change tests) ή να εκτιμηθούν
συναρτησιακές σχέσεις κατά τμήματα (piecewise regression), προκειμένου να
μελετηθούν οι μεταβολές στην πορεία των μεταβλητών (Johnston 1984).

5.5. Αξιολόγηση και παρακολούθηση
Πολλές φορές γίνεται σύγχυση μεταξύ των εννοιών της αξιολόγησης και της
παρακολούθησης ενός προγράμματος. Η παρακολούθηση του προγράμματος
αναφέρεται στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την πορεία και τα συνολικά
αποτελέσματα του προγράμματος σε σχέση με τους τεθέντες στόχους. Πρόκειται για
μια χρήσιμη διαδικασία που παρέχει πληροφορίες για την επιτυχία ή αποτυχία ενός
προγράμματος, ωστόσο δεν παρέχει ερμηνεία για αυτό. Η παρακολούθηση είναι μια
διαδικασία που κυρίως ωφελεί τους διαχειριστές του προγράμματος και βοηθάει στη
βελτίωση της διαδικασίας εφαρμογής των προγραμμάτων. Αντίθετα, η αξιολόγηση
στοχεύει στον επακριβή καθορισμό των αιτίων της επιτυχίας ή αποτυχίας ενός
προγράμματος. Εφαρμόζεται όπως παραπάνω αναφέρθηκε σε όλα τα στάδια του
προγράμματος και κυρίως στο στάδιο της μέτρησης των επιδράσεων όπου γίνεται
σύγκριση με το τι θα γινόταν χωρίς το πρόγραμμα (Schmid, 1996). Επομένως, η
παρακολούθηση είναι μια χρήσιμη συμπληρωματική διαδικασία της αξιολόγησης,
ενώ η αξιολόγηση δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόγραμμα, παρέχοντας
επαρκή στοιχεία για την λήψη αποφάσεων σχετικών με μελλοντικές πολιτικές.

5.6. Ανάλυση συνολικών αποτελεσμάτων
Είναι χρήσιμο στο σημείο αυτό να επεκτείνουμε την αρχική προσέγγιση του
θέματος της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος απασχόλησης. Μπορεί,
λοιπόν, κάποιο πρόγραμμα να έχει στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα αλλά τα
οικονομικά αποτελέσματά του να είναι ασήμαντα. Επίσης, μπορεί ένα πρόγραμμα να
έχει σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα για την ομάδα για την οποία σχεδιάστηκε
ωστόσο, σε μια θεώρηση γενικής ισορροπίας τα αποτελέσματά του να είναι
ασήμαντα ή ακόμα και επιζήμια. Οι δυνατότητες επιτυχίας ενός προγράμματος
απασχόλησης εξαρτώνται από έναν συνδυασμό παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους
περιλαμβάνονται τα γενικότερα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας μέσα στην
οποία το πρόγραμμα λειτουργεί. Είναι, επομένως, σημαντικό να προσδιοριστούν τα
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αποτελέσματα του προγράμματος ως ένα μέρος μιας ευρύτερης εικόνας και όχι
μεμονωμένα. Η ευρύτερη εικόνα περιλαμβάνει την επίδραση των παθητικών
πολιτικών απασχόλησης, το βαθμό ευελιξίας της αγοράς εργασίας, τις γενικότερες
συνθήκες της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, την εργατική νομοθεσία, τις
ακολουθούμενες μακροοικονομικές πολιτικές, κλπ.
Ουσιαστικά, το κύριο ζητούμενο από ένα πρόγραμμα απασχόλησης είναι να
δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Αυτό
αποτελεί όπως αναφέρθηκε και το αντικείμενο εξέτασης μιας μικροοικονομικής
αξιολόγησης ενός προγράμματος. Ωστόσο, σε μακροοικονομικό επίπεδο υπάρχει και
μια σειρά άλλων αποτελεσμάτων από την εφαρμογή ενός προγράμματος
απασχόλησης, πολύ δε περισσότερο από την εφαρμογή συνολικά του πλέγματος των
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Μπορεί, λοιπόν, με κάποιο πρόγραμμα να
υπάρξουν θέσεις εργασίας για ένα ποσοστό από τους συμμετέχοντες. Είναι όμως
πιθανόν κάποιοι από αυτούς να έβρισκαν εργασία ούτως ή άλλως, κάτι που
αποκαλείται αποτέλεσμα νεκρού βάρους (deadweight loss). Επίσης, κάποιοι που
βρίσκουν εργασία λόγω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, μπορεί να
αντικαθιστούν άλλους που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κάτι που αποκαλείται
αποτέλεσμα υποκατάστασης (substitution effect). Τέλος, κάποιοι μπορεί να χάσουν
τη θέση εργασίας επειδή οι επιχειρήσεις που εργάζονται μειώνουν την παραγωγή
τους λόγω ανταγωνισμού που υφίστανται από επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν
συμμετέχοντες του προγράμματος, κάτι που αποκαλείται αποτέλεσμα εκτόπισης
(displacement effect). Θα πρέπει, επομένως να προσδιοριστεί το καθαρό αποτέλεσμα
του προγράμματος ως εξής:
Καθαρή απασχόληση = θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα
– θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνταν ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από την
εφαρμογή του προγράμματος (deadweight loss)
–

θέσεις εργασίας που χάθηκαν από μη συμμετέχοντες λόγω εφαρμογής του

προγράμματος (substitution effect, displacement effect)
Τέλος, μπορεί λόγω των προγραμμάτων να υπάρξουν και διάφορες εξωτερικές
επιδράσεις που είναι πολύ δύσκολο να τις προσδιορίσουν οι μικροοικονομετρικές ή οι
μακροοικονομετρικές αξιολογήσεις. Μπορεί, λοιπόν, να υπάρχει ένα ποσοστό του
επιπέδου εγκληματικότητας που να συνδέεται με τη μακροχρόνια και διαρκή απώλεια
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θέσεων εργασίας και με την παρατεταμένη ανεργία. Η εφαρμογή προγραμμάτων
απασχόλησης μπορεί να επιφέρει μείωση αυτού του ποσοστού και επομένως έχουμε
θετικές επιδράσεις στην εγκληματικότητα. Μπορεί επίσης να υπάρξει μείωση των
δαπανών για δαπάνες υγείας και περίθαλψη, κυρίως για ψυχική υγεία, το γενικότερο
επίπεδό της οποίας επίσης συνδέεται σε κάποιο ποσοστό με την ανεργία. Αυτές και
άλλες επιδράσεις είναι πολύ δύσκολο να τις εντοπίσει μια αξιολόγηση πολιτικής,
ωστόσο, η κυβέρνηση θα πρέπει να τις λάβει σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό των
προγραμμάτων απασχόλησης. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψην και η
συνολική αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, εάν δηλαδή αποτελούν τις
καλύτερες επιλογές ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές λύσεις, κάτι που επίσης είναι
πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί από τις υπάρχουσες αξιολογήσεις.
Συμπερασματικά, είναι χρήσιμο να δώσουμε όλα τα παραπάνω με τη βοήθεια
ενός υποθετικού παραδείγματος, έτσι ώστε να διαφανεί η και να διαγνωστεί η
σημασία που έχουν τα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης. Ας υποθέσουμε ότι σε κάποια χώρα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι
€20.000 και υιοθετείται ένα πρόγραμμα κατάρτισης που στοιχίζει €10.000 ανά
καταρτιζόμενο. Το αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η μείωση του χρόνου
ανεργίας κατά 5 μέρες για τους άνδρες και τρεις μέρες για τις γυναίκες, ενώ το
εισόδημα για την μετά την ανεργία περίοδο αυξάνει κατά €10/μήνα για τους άνδρες
και €5/μήνα για τις γυναίκες.
Αν η αξιολόγηση του προγράμματος γίνει για μικρό δείγμα (50 άνδρες και 50
γυναίκες) το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε στατιστικά ασήμαντα αποτελέσματα
λόγω μεγάλων τυπικών σφαλμάτων καθώς το δείγμα είναι εξαιρετικά μικρό. Καθώς
το μέγεθος του δείγματος αυξάνει (π.χ. 500 άνδρες και 500 γυναίκες) θα βρούμε ότι
το δείγμα προσεγγίζει τα πραγματικά αποτελέσματα, γίνεται δηλαδή στατιστικά
σημαντικό. Ωστόσο, αυτό δεν λέει τίποτα για το εάν το πρόγραμμα είναι οικονομικά
σημαντικό και αποτελεσματικό. Σημαντικοί παράγοντες για αυτό είναι η μέση
διάρκεια της ανεργίας και οι μέσοι μισθοί. Αν η μέση διάρκεια της ανεργίας είναι 20
ημέρες για άνδρες και γυναίκες τότε το πρόγραμμα έχει σημαντικά καλύτερα
αποτελέσματα για τους άνδρες από ότι για τις γυναίκες. Αν όμως η μέση διάρκεια
ανεργίας είναι έξι μήνες για άνδρες και γυναίκες τότε η μείωση της μέσης διάρκειας
ανεργίας είναι σχετικά ασήμαντη. Επίσης ασήμαντη είναι η διαφορά της μείωσης της
μέσης διάρκειας ανεργίας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Σε ότι αφορά στο μέσο
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μισθό, σημαντικός παράγοντας είναι αν το πρόγραμμα αφορά χαμηλόμισθους
(€400/μήνα) ή υψηλόμισθους (€1.000/μήνα) εργαζόμενους. Στην πρώτη περίπτωση η
επίδραση είναι 2,5% για τους άνδρες και 1,25% για τις γυναίκες, ενώ στη δεύτερη
περίπτωση η επίδραση είναι 0,1% για τους άνδρες και 0,05% για τις γυναίκες.
Και πάλι, όμως, μπορεί να έχουμε λανθασμένη εικόνα για την
αποτελεσματικότητα του προγράμματος, εάν δεν λάβουμε υπόψη το κόστος. Ας
υποθέσουμε ότι η κατάρτιση έχει μια στατιστικά σημαντική επίδραση στην
πιθανότητα εύρεσης εργασίας κατά 10%. Αν έχουμε δύο ομάδες ατόμων, μία που
συμμετείχε στην κατάρτιση και μία που δεν συμμετείχε, και εάν 60% των ατόμων
που δεν πέρασαν κατάρτιση βρεθεί ότι μετά το πρόγραμμα εργάζεται, τότε ένα 70%
των ατόμων που πέρασαν κατάρτιση βρίσκει εργασία μετά την κατάρτιση. Αυτό
σημαίνει ότι θα πρέπει να καταρτιστούν 100 άτομα προκειμένου να βρουν εργασία
κάποια επιπλέον 10 άτομα ως αποτέλεσμα της κατάρτισης. Το κόστος κατάρτισης
των 100 ατόμων είναι €1.000.000 και επομένως το κόστος για κάθε επιπλέον θέση
εργασίας που δημιουργήθηκε λόγω της κατάρτισης είναι €100.000, δηλαδή πέντε
φορές πάνω από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Με βάση αυτό το κριτήριο το πρόγραμμα
είναι συνολικά οικονομικά αναποτελεσματικό, αν και αρχικά φαινόταν ότι υπάρχουν
θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση και στο εισόδημα.
Διαφαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα από το παραπάνω υπεραπλουστευμένο
παράδειγμα ότι η αξιολόγηση των προγραμμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο
την αποτελεσματικότητα του προγράμματος για μεμονωμένα άτομα που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα όσο και γενικότερους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που
επικρατούν τη δεδομένη στιγμή. Μπορεί έτσι να δοθεί στο φορέα πολιτικής το
απαραίτητο τεχνοκρατικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται τόσο με
την υιοθέτηση κάποιων προγραμμάτων όσο και με την κατανομή των διαθέσιμων
πόρων ανάμεσα σε διάφορα προγράμματα. Εάν για παράδειγμα τα προγράμματα
κατάρτισης είναι διπλάσια σε κόστος από τα προγράμματα υποβοήθησης εύρεσης
εργασίας και έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα ως προς την διευκόλυνση της
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, τότε τα προγράμματα υποβοήθησης εύρεσης
εργασίας είναι στην πραγματικότητα διπλάσιας αποτελεσματικότητας σε σχέση με τα
προγράμματα κατάρτισης. Οι προσπάθειες αξιολόγησης λοιπόν θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους και γενικότερους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες
θεωρώντας την οικονομία σαν σύνολο.
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Επομένως, μια ιδανική διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να ξεκινάει από την
αξιολόγηση της ανάγκης για το πρόγραμμα, την αξιολόγηση της θεωρίας και του
σχεδιασμού του προγράμματος, την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος.
Θα πρέπει στη συνέχεια να προχωρά στην εκτίμηση και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων σε επίπεδο συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, στην εκτίμηση των
μακροοικονομικών αποτελεσμάτων και των καθαρών κοινωνικών ωφελειών και
τέλος, να προσπαθεί να προσδιορίσει το εάν το μείγμα πολιτικής που ακολουθήθηκε
ήταν το καλύτερο δυνατό σε σχέση με το κόστος του και τις εναλλακτικές
δυνατότητες που υπήρχαν.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό κάτι τέτοιο είναι περίπου αδύνατο να
πραγματοποιηθεί, καθώς απαιτούνται πολλοί πόροι, χρηματικοί και ανθρώπινοι.
Όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο, στη βιβλιογραφία των αξιολογήσεων,
συνήθως έχουμε την εκτίμηση κάποιων μόνο από τα παραπάνω, τις περισσότερες
φορές μάλιστα πρόκειται για μικροοικονομετρικές αξιολογήσεις αποτελεσμάτων
κάποιου ή κάποιων προγραμμάτων. Αυτό φυσικά δεν αναιρεί την αξία των
αξιολογήσεων. Το αντίθετο, όσο περισσότερες αξιολογήσεις υπάρχουν που
αναφέρονται σε διάφορες φάσεις των προγραμμάτων ή αναλύουν το πρόγραμμα με
την εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών, τόσο περισσότερες πτυχές των
προγραμμάτων φωτίζονται και τόσο περισσότερα στοιχεία παρέχονται στους φορείς
σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής, έτσι ώστε να υιοθετούνται καλύτερες και
αποδοτικότερες παρεμβάσεις.

159

Κεφάλαιο 6
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αξιολογήσεων ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης

6.1. Η βιβλιογραφία των αξιολογήσεων
Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται αρκετές από τις πρόσφατες αξιολογήσεις
ενεργητικών

πολιτικών

απασχόλησης

που

δημοσιεύτηκαν

στη

διεθνή

βιβλιογραφία 85 . Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η σχετική βιβλιογραφία, αν και
πρόσφατη σε πολλές χώρες, είναι εν τούτοις τεράστια 86 και συνεχώς εμπλουτίζεται
με γρήγορους ρυθμούς. Αυτό βέβαια δείχνει πόση σημασία έχει πλέον το ζήτημα της
αξιολόγησης συνολικά. Είναι, λοιπόν, σχεδόν αδύνατο να περιληφθεί στην παρούσα
θέση το σύνολο της βιβλιογραφίας. Για το σκοπό αυτό της παρουσίασης επιλέχτηκαν
οι σχετικά πιο πρόσφατες και σχετικά πιο σημαντικές εργασίες που αναφέρονται σε
όσο το δυνατό περισσότερες χώρες, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να
δοθεί μια αρκετά σαφής συνολική εικόνα. Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι δυστυχώς
δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία σχετική βιβλιογραφική αναφορά σε αξιολόγηση
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί το αντικείμενο
της παρούσας διατριβής.
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Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι βιβλιογραφικές αναφορές ανά χώρα ή ανά ομάδα χωρών.
Ωστόσο, υπάρχουν εργασίες που αναφέρονται σε δύο ή περισσότερες χώρες, καθώς επίσης και
εργασίες που αναφέρονται σε ανασκόπηση αξιολογήσεων, οι οποίες παρουσιάζονται ξεχωριστά.
86

Παρ’ όλο που υπάρχει πληθώρα μικροοικονομετρικών αξιολογήσεων που αναφέρονται σε
μεμονωμένα προγράμματα και στα αποτελέσματά τους για τους συμμετέχοντες, υπάρχει πολύ μεγάλο
κενό στη βιβλιογραφία ως προς την αξιολόγηση συνολικά ως σύστημα πολιτικών, ως προς την
αποδοτικότητά τους για την κοινωνία γενικότερα και ως προς την επίπτωσή τους στη συνολική
ευημερία.
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Σουηδία

Για πολλά χρόνια η Σουηδία είχε την υψηλότερη δαπάνη και την μεγαλύτερη
επικέντρωση πολιτικής ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ για ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης (βλ. Πίνακα 2.10). Οι δαπάνες έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους το
1994, προσεγγίζοντας το 3% του ΑΕΠ, ενώ περίπου 5% του εργατικού δυναμικού της
χώρας συμμετείχε σε κάποιο πρόγραμμα απασχόλησης. Οι σημαντικότερες πολιτικές
απασχόλησης είναι η κατάρτιση, κέντρα δραστηριότητας ηλεκτρονικών υπολογιστών,
προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης, προγράμματα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας, επιδοτήσεις για αυτοαπασχόληση, προγράμματα για νέους, κλπ.
Η Σουηδία είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και για το λόγο ότι η
συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα απασχόλησης είναι υποχρεωτική προκειμένου ο
άνεργος να είναι επιλέξιμος για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας. Επομένως,
καθώς όλοι οι άνεργοι έχουν ήδη συμμετέχει ή θα συμμετέχουν στο μέλλον σε κάποιο
πρόγραμμα, είναι δύσκολο να κατασκευαστεί η ομάδα ελέγχου προκειμένου να
προσδιοριστούν οι επιδράσεις ενός προγράμματος. Η επιλογή για έναν άνεργο δεν
είναι ανάμεσα στη συμμετοχή ή μη σε ένα πρόγραμμα, αλλά εάν θα συμμετέχει τώρα
ή αργότερα.
Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στη Σουηδία έχουν υποστεί
εκτενέστατες αξιολογήσεις, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή
χώρα. Υπάρχει ειδικό ινστιτούτο, το IFAU, που ασχολείται αποκλειστικά με την
αξιολόγηση των πολιτικών.
Εστιάζοντας σε κάποιες επιμέρους μελέτες, βλέπουμε ότι πολλοί ερευνητές
συμφωνούν ότι το κύριο πρόβλημα με τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στη
Σουηδία υπήρξε το μέγεθός τους (Calmfors et al. 2001; Sianesi, 2001; Carling and
Richardson, 2001). Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στα προγράμματα κατάρτισης και
ειδικότερα σε χρονικές περιόδους με χαμηλή ζήτηση για εργασία, όπως
αναδεικνύεται σε δύο τουλάχιστον μελέτες (Andrén et al., 2002; Andrén and
Gustafsson, 2002).
Οι Andrén et al., (2002) εξετάζουν τα αποτελέσματα της συμμετοχής σε
προγράμματα κατάρτισης στη Σουηδία κατά τη δεκαετία του 1990. Χρησιμοποίησαν
στοιχεία για ανέργους που συμμετείχαν σε προγράμματα την περίοδο 1993-1994, μια
περίοδο μεγάλης ύφεσης για τη Σουηδία. Τα στοιχεία επιλέχθηκαν από μια μεγάλη
βάση δεδομένων (περίπου 77.000 Σουηδοί και 60.000 μετανάστες) και αναφέρονταν
σε πολλά χρόνια (μέχρι το 1999). Μετά την συγκρότηση των ομάδων συμμετεχόντων
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και ελέγχου ακολούθησε η αξιολόγηση, η οποία έγινε με οιονεί πειραματικές
μεθόδους και συγκεκριμένα με τη μέθοδο της κατά τμήματα παλινδρόμησης
(switching regression).
Τα αποτελέσματα αναφέρονται ξεχωριστά για Σουηδούς και μετανάστες και
ανάλογα με το φύλο, τις ηλικιακές ομάδες και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Οι
συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η κατάρτιση είχε καλά αποτελέσματα για τις μεσαίες
ηλικιακές ομάδες σε σχέση με τους νεότερους και αυτό ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό
για τους Σουηδούς από ότι για τους ξένους. Μια σημαντική πλευρά της εργασίας
αφορά στην εκτίμηση αποτελεσμάτων για προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους, δηλαδή σε περίοδο ανόδου και σε περίοδο ύφεσης
της οικονομίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρισης, η κατάρτιση σε
περίοδο ύφεσης έχει σχετικά καλύτερη επίδραση στους μεσαίας ηλικίας, υψηλότερης
μόρφωσης, άνδρες Σουηδούς από ότι στους νέους, μετανάστες, χαμηλότερης
μόρφωσης και γυναίκες, κάτι που φαίνεται λογικό.
Οι Andrén and Gustafsson (2002) μελέτησαν την επίδραση στο εισόδημα για
τρεις “γενιές” συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης στη Σουηδία στη
δεκαετία του 1980 και αρχές της δεκαετίας του 1990. Ανάλυσαν δύο ομάδες,
Σουηδούς και μετανάστες, με περαιτέρω τμηματοποίηση για κάθε ομάδα ανά
ηλικιακή κατηγορία, φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο και τόπο καταγωγής.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους είναι διαφορετικά για κάθε γενιά
συμμετεχόντων και απέδωσαν αυτή τη διαφορά σε ραγδαίες γενικότερες μεταβολές
της αγοράς εργασίας. Επίσης, συμπέραναν ότι η κατάρτιση για τις συγκεκριμένες
χρονικές περιόδους γενικά υπήρξε περισσότερο επωφελής για τη μεσαία ηλικιακή
κατηγορία, ενώ για τους νέους ανέργους τα οφέλη ήταν ελάχιστα. Καλά
αποτελέσματα είχαν επίσης τα προγράμματα κατάρτισης για τους μετανάστες σε
σχέση με τους Σουηδούς, που βέβαια ακολουθούν εντελώς διαφορετική θεματολογία
κατάρτισης. Τέλος, συμπέραναν ότι οι γυναίκες είχαν γενικά λιγότερα οφέλη από
τους άνδρες, ενώ καλύτερα αποτελέσματα είχαν οι περισσότερο μορφωμένοι και των
δύο φύλων.
Η κατάρτιση είχε κάποια καλά αποτελέσματα όταν γινόταν σε χώρους
δουλειάς ή συνδυαζόταν με μεγάλη περίοδο πρακτικής άσκησης, σε αντίθεση με την
κατάρτιση στην τάξη (Carling and Richardson, 2001). Οι συγγραφείς εκτιμούν τα
αποτελέσματα και άλλων πολιτικών απασχόλησης, συνολικά 8 πολιτικές και
βρίσκουν περισσότερο αποτελεσματικά τα προγράμματα που φέρνουν τους
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συμμετέχοντες όσο το δυνατό πλησιέστερα στον κόσμο της εργασίας, δηλαδή σε
πραγματικές δουλειές. Τα αποτελέσματα είναι ίδια για όλες τις δημογραφικές ομάδες,
κάτι που προκαλεί κάποια ερωτηματικά και πάντως έρχεται σε αντίθεση με άλλες
μελέτες. Τέλος, δεδομένου ότι τα προγράμματα κατάρτισης στην τάξη είναι η
ακριβότερη πολιτική απασχόλησης στη Σουηδία, οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι
ίσως θα έπρεπε αυτού του είδους η πολιτική να εγκαταλειφθεί προς όφελος της
κατάρτισης σε χώρο εργασίας.
Τα φαινόμενα εγκλωβισμού (locking-in effects), μια κατάσταση δηλαδή κατά
την οποία οι άνεργοι για όσο διάστημα διαρκεί ένα πρόγραμμα, ή και μετά από αυτό,
έχουν μειωμένο χρόνο αλλά δείχνουν και μειωμένη διάθεση για ανεύρεση εργασίας,
είναι το αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνών (Fredriksson and Johansson, 2003;
Sianesi, 2002a). Τα συμπεράσματα και στο επίπεδο αυτό είναι απογοητευτικά. Η
συμμετοχή στα προγράμματα μειώνει την πιθανότητα εύρεσης εργασίας καθώς
επίσης και την κινητικότητα των ατόμων. Ανάλογα συμπεράσματα έχουν και άλλες
μελέτες (Larsson, 2000; Calmfors et al., 2001) με την επιφύλαξη ωστόσο ότι
αναφέρονται σε περίοδο μεγάλης ύφεσης για τη χώρα και ίσως σε άλλες συνθήκες τα
προγράμματα να ήταν περισσότερο αποτελεσματικά.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα των ενεργητικών πολιτικών στους
δείκτες συμμετοχής του εργατικού δυναμικού. Μια εκτίμηση των δεικτών αυτών με
τη χρήση διαστρωματικών στοιχείων για την περίοδο 1986-1998 (Johansson, 2002)
δείχνει ότι τα προγράμματα απασχόλησης έχουν σχετικά μεγάλη και θετική επίδραση
στους δείκτες συμμετοχής. Τέλος, σε μια πολύ αναλυτική μελέτη (Sianesi, 2002),
παρουσιάζεται η διαφορετική λειτουργία και αποτελεσματικότητα έξι τύπων
προγραμμάτων, τόσο σε σχέση το ένα με το άλλο, όσο και σε σχέση με την
προσπάθεια για ενεργητικότερη αναζήτηση εργασίας. Όλα τα προγράμματα αρχικά
μειώνουν την πιθανότητα για εύρεση εργασίας εκ μέρους των συμμετεχόντων (lockin effect).
Στη μακροχρόνια περίοδο βρίσκονται καλύτερα αποτελέσματα, σε σχέση
πάντα με την πιθανότητα εύρεσης εργασίας, μόνο για τους συμμετέχοντες σε
προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Τα απογοητευτικά αυτά αποτελέσματα
υποδεικνύουν ότι οι άνεργοι χρησιμοποιούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα ως
ένα μέσο για να γίνονται διαρκώς δικαιούχοι των επιδομάτων ανεργίας. Σε ότι αφορά
στη σύγκριση των προγραμμάτων μεταξύ τους, βρέθηκε ότι όσο περισσότερο ένα
πρόγραμμα προσομοιάζει με κάποια κανονική εργασία, π.χ. επιδότηση απασχόλησης,
163

πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, τόσο περισσότερα
είναι τα ωφελήματα για τους συμμετέχοντες. Η επιδοτούμενη απασχόληση βρέθηκε
ότι είναι υπό αυτή την έννοια το καλύτερο πρόγραμμα Ωστόσο, βρέθηκε επίσης ότι
υπάρχουν μεγάλα αρνητικά αποτελέσματα εκτόπισης και αποτελέσματα νεκρού
βάρους σε αυτά τα προγράμματα. Αυτό ακριβώς υποδεικνύει και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει η λήψη αποφάσεων στην πολιτική απασχόλησης.
Σε κάποιες μελέτες (Calmfors, Forslund and Hemström, 2001; Sianesi, 2001),
διακρίνονται αρνητικά αποτελέσματα που αποδίδονται κυρίως στο ότι τα άτομα που
συμμετείχαν στα προγράμματα εμφάνισαν μειωμένη διάθεση ανεύρεσης εργασίας για
την περίοδο του προγράμματος, χαμηλώνοντας έτσι την πιθανότητα εξόδου από την
ανεργία. Οι περισσότερες μελέτες που οι συγγραφείς παραθέτουν αναφέρουν
θετικότερα αποτελέσματα στη μακροχρόνια περίοδο από ότι στη βραχυχρόνια. Όλες
οι αξιολογήσεις προγραμμάτων για νέους έδωσαν πολύ φτωχά αποτελέσματα. Το
γενικό συμπέρασμα και η πρόταση πολιτικής επικεντρώνεται στην ανάγκη
υιοθέτησης μικρότερης κλίμακας προγραμμάτων, με περισσότερη στόχευση σε
ειδικές κατηγορίες ανέργων. Αυτό το συμπέρασμα ισχύει για όλους τους τύπους
προγραμμάτων, ιδιαίτερα όμως για την κατάρτιση.
Ένα, λοιπόν, γενικό το συμπέρασμα πολιτικής για τη Σουηδία είναι ότι οι
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέτρο
στήριξης του εισοδήματος γιατί πιθανότατα επιδρά αρνητικά στα κίνητρα των
ανέργων. Οι άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα αυτομάτως ανανεώνουν το
δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας και επομένως αρκετά άτομα έχουν αναπτύξει
ένα κίνητρο συμμετοχής απλά και μόνο για το λόγο αυτό.
Επίσης, είναι γενικό το συμπέρασμα ότι η μεγάλη κλίμακα εφαρμογής δεν
απέδωσε τα αναμενόμενα. Η κατάρτιση και τα προγράμματα για νέους είχαν τα
χειρότερα αποτελέσματα, γι αυτό και αρκετοί συγγραφείς (Sianesi, 2001, 2002a,
2002b; Calmfors et al., 2001;) προτείνουν τη μείωση του αριθμού συμμετεχόντων σε
προγράμματα κατάρτισης και σε προγράμματα για νέους, τον προσεκτικότερο
σχεδιασμό της μεθοδολογίας και της θεματολογίας των προγραμμάτων και την
προσεκτική στόχευση σε υποομάδες πληθυσμού που να έχουν κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά. Αρκετά προγράμματα, π.χ. για δεξιότητες πληροφορικής, για
μετανάστες, κλπ. φαίνεται να έχουν σχετικά καλά αποτελέσματα. Επίσης,
αποτελεσματικά είναι τα προγράμματα που περιλαμβάνουν όσο το δυνατό
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περισσότερη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, έτσι ώστε οι άνεργοι να έρχονται σε
επαφή με το πραγματικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας.
Ούτως ή άλλως, μετά το 1995, η Σουηδία μείωσε αρκετά τη δαπάνη για
ενεργητικές πολιτικές, και από τότε μέχρι σήμερα επιδιώκεται η εφαρμογή
προγραμμάτων σε μικρότερη κλίμακα και με προσεκτικότερα στοχευμένο κοινό.
Γερμανία

Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης είναι σημαντικό τμήμα της
γενικότερης πολιτικής απασχόλησης στη Γερμανία στην οποία υπάρχει η
ιδιαιτερότητα της εφαρμογής αρκετά διαφορετικών προγραμμάτων στα κρατίδια της
πρώην ανατολικής Γερμανίας σε σχέση με το δυτικό τμήμα της χώρας. Οι πολιτικές
που εφαρμόστηκαν στο ανατολικό τμήμα κατά τα πρώτα χρόνια της ενοποίησης είχαν
μεγάλη μαζικότητα, με συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων, ιδιαίτερα στην
κατάρτιση 87 .
Για τα προγράμματα αυτά έχουν δημοσιευτεί πολλές αξιολογήσεις που
εξετάζουν διάφορες πτυχές τους. Τα αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις
είναι από μέτρια έως απογοητευτικά (Lechner, 1999; Hujer and Wellner, 2000;
Eichler and Lechner, 2000a, 2000b, 2001; Hagen, 2003; Hujer et al., 2004; Reinowski
et al., 2004).
Η μαζική εφαρμογή των προγραμμάτων επισημάνθηκε ως πρόβλημα (Eichler
and Lechner, 2000a, 2000b, 2001). Αυτό βέβαια είχε ως θετικό σημείο το ότι το
επίσημο ποσοστό ανεργία παρέμεινε σε χαμηλά σχετικά επίπεδα, καθώς οι
συμμετέχοντες δεν λογίζονταν ως άνεργοι. Επομένως, για μια χώρα με πρακτικά 0%
ανεργία το 1989 το να ξεπεράσει το 30% μέσα σε 3-4 χρόνια θα δημιουργούσε
κοινωνική έκρηξη και μεγάλα πολιτικά προβλήματα (Reinowski et al., 2004). Σχετικά
καλά ήταν τα αποτελέσματα όταν η κατάρτιση αφορούσε μεγάλο μέρος πρακτικής
άσκησης σε χώρο εργασίας (Eichler and Lechner, 2000a, 2000b, 2001).
Η μεγάλη κλίμακα εφαρμογής έδωσε το ερέθισμα να θεωρηθεί κατά κάποιο
τρόπο ανεπαρκής η μικροοικονομική αξιολόγηση και να γίνει προσπάθεια για μια
μακροοικονομική προσέγγιση (Hagen, 2003). Όπως ισχυρίζεται ο συγγραφέας, είναι
αδύνατο να μην υπάρχουν επιδράσεις μακροοικονομικού χαρακτήρα. Διαπιστώθηκε
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Ανάμεσα στα έτη 1990 και 2002 περίπου 6,5 εκατομμύρια άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα
απασχόλησης στην πρώην Ανατολική Γερμανία, συνολικού κόστους περίπου 138 δισεκατομμυρίων
Ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προγραμμάτων ήταν κατάρτιση και επιδότηση δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης.
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επίσης ότι υπάρχει η τάση οι φτωχότερες περιοχές να παίρνουν περισσότερα. Με τη
χρήση των παρακάτω τριών μεθόδων ο συγγραφέας προσπάθησε να προσεγγίσει τις
μακροοικονομικές επιπτώσεις των προγραμμάτων: εκτίμηση των αποτελεσμάτων
των πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, προσέγγιση ανηγμένης μορφής για την εκτίμηση
των αποτελεσμάτων στο συνολικό πληθυσμό των αναζητούντων εργασία (άνεργοι
και συμμετέχοντες σε ενεργητικές πολιτικές) και εκτίμηση της ζήτησης εργασίας σε
περιφερειακό επίπεδο. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, κάτι που αποδόθηκε, όπως
και σε άλλες έρευνες στη μαζική κλίμακα εφαρμογής των προγραμμάτων.
Σημαντικά προβλήματα εγκλωβισμού (locking-in effects), εντοπίστηκαν σε
κάποιες ερευνητικές εργασίες (Hujer and Wellner, 2000; Hujer et al., 2004). Τα
προβλήματα αυτά αναφέρονται στο ότι οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν μειωμένη
διάθεση αναζήτησης εργασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει αρνητική επίδραση στην
πιθανότητα έναρξης εργασίας. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο σε προγράμματα που
έχουν μεγάλη διάρκεια, με αποτέλεσμα προγράμματα άνω των 12 μηνών να οδηγούν
σε αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή αύξηση της περιόδου ανεργίας.
Σημαντική μερίδα συγγραφών (Lechner, 1999, Eichler and Lechner, 2000,
Hujer et al., 2004) υποστηρίζει ότι μπορεί η αποτυχία των προγραμμάτων, όπως
εμφανίζουν οι αξιολογήσεις να είναι σε μεγάλο βαθμό φαινομενική και να αφορά
μόνο στη βραχυχρόνια περίοδο. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, πέραν
της διάρθρωσης και της κλίμακας εφαρμογής, που τα προγράμματα και ιδιαίτερα η
κατάρτιση, φαίνεται να μην δίνουν καλά αποτελέσματα.
Έτσι αναπτύχθηκε πρόσφατα ένας προβληματισμός σχετικά με τις
μακροχρόνιες

επιδράσεις

που

έχουν

τα

προγράμματα,

τόσο

σε

επίπεδο

συμμετεχόντων, όσο και σε επίπεδο υποδομής και συνολικού επιπέδου δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού (Lechner, Miquel and Wunsch, 2005). Οι συγγραφείς
εξετάζουν τα μακροχρόνια χαρακτηριστικά των μακράς διάρκειας προγραμμάτων
κατάρτισης και ειδικότερα της επανακατάρτισης, δηλαδή προγραμμάτων που
διαρκούν ίσως και δύο χρόνια και έχουν σκοπό την παροχή εκπαίδευσης για αλλαγή
επαγγελματικού κλάδου εκ μέρους των συμμετεχόντων. Το δείγμα προέρχεται από
προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο τμήμα της Γερμανίας που αντιστοιχεί στην
πρώην Δυτική Γερμανία και εξετάζεται η επίδραση των προγραμμάτων στη
βραχυχρόνια περίοδο και στη μακροχρόνια περίοδο, δηλαδή οκτώ χρόνια μετά την
υλοποίηση.
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Με βάση την ανάλυσή τους οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι είναι πολύ
διαφορετικό πράγμα η βραχυχρόνια κατάρτιση που διαρκεί 2-5 μήνες από τα
μακροχρόνια

προγράμματα

κατάρτισης

ενός

έτους

ή

τα

προγράμματα

επανακατάρτισης διάρκειας έως και δύο έτη. Τα μακροχρόνια προγράμματα
κατάρτισης και η επανακατάρτιση προσθέτουν στον συμμετέχοντα σημαντικό
ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να αποδώσει στη μακροχρόνια περίοδο, σε
αντίθεση με τα βραχυχρόνια προγράμματα που ότι προσθέτουν εξαλείφεται μετά από
λίγο διάστημα. Επομένως οι αξιολογήσεις προγραμμάτων θα πρέπει να κάνουν αυτή
τη διάκριση και να αναζητούν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα μόνο για τα βραχείας
διάρκειας προγράμματα, ενώ για τα μακράς διάρκειας προγράμματα θα πρέπει να
αξιολογούνται μετά την πάροδο πολλών ετών. Στο πλαίσιο αυτό οι συγγραφείς
αναμένουν να κάνουν αξιολόγηση αντίστοιχων προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν
στη Γερμανία την περίοδο 2000 -2002 γύρω στο 2010 και μετά.
Επίσης, είναι λάθος να δίνεται η εντύπωση ότι η κατάρτιση γενικά είναι πολύ
ακριβή και αναποτελεσματική. Τα αποτελέσματα που οι συγγραφείς βρίσκουν είναι
αρκετά θετικά. Η πιθανότητα απασχόλησης αυξάνει κατά 10-15% μετά τη συμμετοχή
σε πρόγραμμα (σε σχέση με τη μη συμμετοχή), κάτι που είναι πολύ ικανοποιητικό αν
αναλογιστεί κανείς ότι στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης θεωρείται και είναι το
γενικά αναμενόμενο ότι ένας χρόνος τυπικής εκπαίδευσης αποφέρει απόδοση 5-10%.
Ελβετία

Η Ελβετία έχει ένα πολύ καλό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης
των προγραμμάτων απασχόλησης με ιδιαίτερα πλούσια στοιχεία. Σε μια συνολική
μελέτη των πολιτικών απασχόλησης της Ελβετίας οι Gerfin and Lechner (2002),
εξετάζουν την επίδραση των πολιτικών αυτών στην πιθανότητα εύρεσης εργασίας.
Χρησιμοποιούν ένα πολυμεταβλητό probit υπόδειγμα και στοιχεία για 35.000 άτομα
περίπου. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά αναλυτικά για διάφορες ομάδες του
πληθυσμού ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την
προηγούμενη απασχόληση, κλπ. Τα προγράμματα κατάρτισης έδωσαν μικτά
αποτελέσματα. Προγράμματα γενικής επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα
προγράμματα εκμάθησης Η/Υ είχαν καλή σχετικά επίδραση, ενώ προγράμματα
εκμάθησης γλώσσας για μετανάστες, προγράμματα ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων
επικοινωνίας και τεχνικών ανεύρεσης εργασίας δεν ήταν αποτελεσματικά. Τα
αποτελέσματα ήταν γενικά καλύτερα για τους μακροχρόνια άνεργους.
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Μια ειδική περίπτωση επίδρασης των πολιτικών απασχόλησης και ειδικά της
κατάρτισης στη διάρκεια της ανεργίας εξετάζεται από τους Lalive, van Ours and
Zweimüller (2000). Οι συγγραφείς αναλύουν στοιχεία για την Ελβετία όπου η
συμμετοχή σε προγράμματα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή
επιδόματος ανεργίας μετά από επτά μήνες ανεργίας. Το υπόδειγμα που
χρησιμοποιούν είναι ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα διάρκειας (multivariate duration
model) με τη χρήση του οποίου αναλύουν την επίδραση των προγραμμάτων στην
διάρκεια της ανεργίας. Επομένως, δεν ενδιαφέρονται απλά για τη συμμετοχή ή μη
συμμετοχή σε πρόγραμμα, αλλά για το πότε, σε ποιά φάση της περιόδου ανεργίας
του, ένα άτομο εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα και κατά πόσον το γεγονός αυτό
επηρεάζει τη συνολική διάρκεια της ανεργίας του ατόμου.
Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους είναι καλά για τις γυναίκες αλλά όχι τόσο
καλά για τους άνδρες. Φαίνεται ότι η διάρκεια ανεργίας μειώνεται για τις γυναίκες
μέσω της συμμετοχής του σε προγράμματα, ενώ αντίθετα για τους άνδρες η
συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμηκύνει την περίοδο ανεργίας. Αυτό είναι ένα πολύ
ενδιαφέρον εύρημα, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διασύνδεση της παροχής επιδόματος
ανεργίας με τη συμμετοχή σε πρόγραμμα απασχόλησης. Είναι πολύ πιθανό οι άνδρες
που έχουν ισχυρό κίνητρο αναζήτησης εργασίας να θεωρούν ως κατά κάποιον τρόπο
τιμωρία τη διασύνδεση αυτή και επομένως αναζητούν εργασία το αμέσως
προηγούμενο διάστημα (λίγο πριν συμπληρωθούν οι επτά μήνες) με πολύ ενεργητικό
τρόπο. Όσοι λοιπόν συμμετέχουν στα προγράμματα είναι άτομα που ενδεχομένως δεν
έχουν το ίδιο ισχυρή θέληση εύρεσης εργασίας και επομένως επιμηκύνεται η
περίοδος ανεργίας τους. Για τις γυναίκες δεν ισχύει αυτό. Η πίεση που νιώθουν να
βρουν εργασία είναι ισχυρή αμέσως πριν λήξει το επτάμηνο και συνεχίζει να αυξάνει
μετά από αυτό και σε όλη τη διάρκεια συμμετοχής σε προγράμματα.
Δανία

Όπως αναφέρθηκε σε άλλη θέση, η εφαρμογή πειραματικών μεθόδων στην
Ευρώπη είναι κάτι αρκετά σπάνιο για μια σειρά από λόγους. Οι ελάχιστες
περιπτώσεις πειραμάτων αναφέρονται κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες. Σε μια
ανάλογη μελέτη

(Rosholm and Skipper, 2003), γίνεται αξιολόγηση για τυχαία

κατανεμηθέντα άτομα σε πρόγραμμα κατάρτισης στη Δανία το 1994. Ωστόσο
παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα μεροληψίας λόγω αλλοίωσης τω ομάδων
συμμετοχής και ελέγχου (attrition and cross-over bias). Η εκτίμηση των
168

αποτελεσμάτων έγινε και με τη μέθοδο Heckman έτσι ώστε να απαλειφθούν τα
προβλήματα μεροληψίας. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικά σε βαθμό
που οι συγγραφείς να αναρωτιούνται μήπως η κατάρτιση αποτελεί τελικά κατάρα για
τους ανέργους. Όπως φάνηκε από την ανάλυσή τους, για περίπου έξι μήνες μετά την
εφαρμογή του προγράμματος οι συμμετέχοντες εμφανίζουν έντονα φαινόμενα
εγκλωβισμού, με αποτέλεσμα να αυξάνει η διάρκεια ανεργίας τους.
Μια ιδιαίτερη κατάσταση που μπορεί να προκληθεί από τις ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης εξετάζεται σε μια άλλη μελέτη και πάλι για τη Δανία
(Rosholm and Svarer, 2004). Υποτίθεται ότι η υποχρεωτική συμμετοχής σε
πρόγραμμα απασχόλησης μετά από ένα σύντομο διάστημα ανεργίας, προκειμένου ο
άνεργος να διατηρήσει το δικαίωμα του επιδόματος ανεργίας, αποτελεί κίνητρο για
τους ανέργους για πολύ ενεργητικότερη αναζήτηση εργασίας και σε μείωση του
μισθού επιφύλαξης, έτσι ώστε να αποφύγουν την υποχρεωτική ένταξή τους στο
πρόγραμμα. Τα άτομα αυτά θεωρούν ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα τους
στιγματίζει, εκπέμποντας αρνητικό σήμα προς δυνητικούς εργοδότες. Άλλοι πάλι
θεωρούν ως “δουλειά” την υποχρεωτική συμμετοχή στο πρόγραμμα και προτιμούν να
βρουν στα γρήγορα μια πραγματική δουλειά. Υπό την έννοια αυτή η συμμετοχή στο
πρόγραμμα θεωρείται μια “απειλή” και αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα διερευνήθηκε
από τους συγγραφείς. Βρέθηκε, λοιπόν, ότι η απειλή συμμετοχής σε πρόγραμμα
κατάρτισης

μειώνει τη διάρκεια της ανεργίας περίπου κατά τρεις εβδομάδες κατά

μέσο όρο και αυτό είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης στην περιοχή της Βαλλονίας του
Βελγίου εκτιμήθηκαν για την περίοδο 1989-93 (Cockx, 2003), προκειμένου να
αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που έχουν στο δείκτη μετάβασης από την ανεργία
στην εργασία. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σε πρόγραμμα ο δείκτης μετάβασης
μειώνεται κατά 23% με 30%. Ωστόσο, μετά το τέλος του προγράμματος υπάρχει
μεγάλη αύξηση του δείκτη κατά 47% με 73%.
Είναι πολύ σημαντικό στο σημείο αυτό να σημειωθεί όμως ότι τα
προγράμματα κατάρτισης που εξετάστηκαν είναι μικρής κλίμακας και προσεκτικά
στοχοθετημένα. Γενικά η κατάρτιση στο Βέλγιο κρατείται σε μικρή κλίμακα. Οι
συστάσεις που γίνονται στο Βέλγιο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για
την Απασχόληση καλούν για την υιοθέτηση προγραμμάτων κατάρτισης σε
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μεγαλύτερη κλίμακα, σε ευρύτερους πληθυσμούς, κάτι που αν γίνει, όπως
υποστηρίζει ο συγγραφέα, θα αποδειχτεί αναποτελεσματικό, σύμφωνα και με τα
ευρήματα της εμπειρικής έρευνας.
Στην

Αυστρία

παραδοσιακά

η

ενεργητικές

πολιτικές

απασχόλησης

επικεντρώνονταν στα προγράμματα κατάρτισης. Ωστόσο, από το 1999 εισήχθησαν σε
μεγάλη κλίμακα προγράμματα αναζήτησης εργασίας. Αυτά τα προγράμματα έχουν
σημαντικά χαμηλότερο κόστος και οι συμμετέχοντες δεν εγκλωβίζονται στο
πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους (lock-in effect). Μια
μικροοικονομετρική αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων προγραμμάτων
(Weber and Hofer, 2004) έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα
προγράμματα κατάρτισης και στα προγράμματα αναζήτησης εργασίας.
Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία της αξιολόγησης κάνει εκτίμηση της
μετακίνησης του δείκτη μετάβασης από την κατάσταση ανεργίας σε κατάσταση
εργασίας κατά τη στιγμή εισαγωγής στο πρόγραμμα. Η συμμετοχή στα προγράμματα
αναζήτησης εργασίας βρέθηκε ότι μειώνει σημαντικά τη διάρκεια της ανεργίας.
Μέσα σε τέσσερις μήνες η πιθανότητα εύρεσης εργασίας αυξάνει κατά 15%. Από την
άλλη μεριά, τα προγράμματα κατάρτισης βρέθηκε ότι έχουν ένα μικρό μεν αλλά
αρνητικό αποτέλεσμα στην διάρκεια της ανεργίας. Σε σχέση με αποτελέσματα για
ομάδες συμμετεχόντων, βρέθηκε ότι και οι δύο τύποι προγραμμάτων έχουν αρκετά
σημαντικά θετικά αποτελέσματα για τις γυναίκες.
Το πρόγραμμα New Deal στη Βρετανία στόχευε σε ειδικές ομάδες ανέργων,
με έμφαση σε νέους 18-24 ετών, σε μακροχρόνια ανέργους (18 μήνες ανεργίας ή
περισσότερο), σε μονογονεϊκές οικογένειες και σε ΑμΕΑ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το
1998 και υποχρέωνε τα άτομα των ομάδων στόχων να ενταχθούν μετά από έξι μήνες
ανεργίας σε πρόγραμμα εντατικής αναζήτησης εργασίας. Εάν δεν υπήρχε
αποτέλεσμα, τότε ο άνεργος είχε τέσσερις επιλογές: επιδοτούμενη εργασία,
κατάρτιση, εργασία σε κυβερνητική υπηρεσία και, τέλος, εθελοντική εργασία. Το
πρόγραμμα είχε καλά αποτελέσματα (van Reenen, 2003), ιδιαίτερα για τους νέους
στους οποίους παρείχε σημαντική βοήθεια στην προώθησή τους στον κόσμο της
εργασίας. Οι άνεργοι νέοι αύξησαν κατά περίπου 20% την πιθανότητα εύρεσης
εργασίας. Ο συγγραφέας επισήμανε ότι υπάρχουν και σημαντικές επιδράσεις σε
άλλες παραμέτρους όπως π.χ. στο δείκτη εγκληματικότητας, κλπ. Επομένως,
συμπέρανε ότι το πρόγραμμα συνολικά είχε θετικές κοινωνικές επιπτώσεις που
υπερέβησαν το κόστος του.
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Οι Abadie, Angrist and Imbens (1999) εξετάζουν τις επιδράσεις του
προγράμματος JTPA στην κατανομή εισοδημάτων των συμμετεχόντων σε αυτό. Το
JTPA (Job Training Partnership Act) ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης,
χρηματοδοτούμενο από την αμερικανική κυβέρνηση, που υιοθετήθηκε το 1982 και
διάρκεσε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 88 . Οι Abadie et al. χρησιμοποιούν μια
νέα μέθοδο βοηθητικών μεταβλητών για να διερευνήσουν τις επιπτώσεις του
προγράμματος, όχι κατά μέσο όρο, αλλά σε τμήματα της κατανομής των
συμμετεχόντων. Με τη μέθοδο της παλινδρόμησης ποσοστιαίων σημείων (quantile
regression) καταλήγουν σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με τις
επιδράσεις του προγράμματος σε άνδρες και γυναίκες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους, οι γυναίκες στο χαμηλό
ποσοστιαίο σημείο της κατανομής εισοδήματος (.15 quantile) έχουν ποσοστιαία πολύ
μεγαλύτερο όφελος από το πρόγραμμα από ότι οι γυναίκες στο υψηλό ποσοστιαίο
σημείο (.85 quantile), ενώ για τους άνδρες ισχύει το αντίστροφο (Abadie et al. 1999,
p. 21-22). Με βάση αυτά τα αποτελέσματα καταλήγουν σε πολύ σημαντικά
συμπεράσματα πολιτικής σχετικά με το πρόγραμμα JTPA. Θεωρούν ότι το περίεργο
αυτό αποτέλεσμα για τους άνδρες προήλθε από το γεγονός ότι οι διαχειριστές του
προγράμματος είχαν μια τάση να στοχεύουν τις υπηρεσίες του JTPA σε άνδρες με
σχετικά μεγαλύτερη ευκολία απασχολησιμότητας και με μεγαλύτερη δυναμική
εύρεσης καλοπληρωμένης εργασίας. Για τις γυναίκες το αποτέλεσμα είναι σχετικά
φυσιολογικό: η κατάρτιση βοήθησε όλα τα τμήματα της κατανομής, ποσοστιαία όμως
περισσότερο στα χαμηλά τμήματα, αν και το αποτέλεσμα σε όρους δολαρίων είναι
πολύ χαμηλό.
Μια από συχνότερα αναφερόμενες έρευνες στη βιβλιογραφία είναι αυτή των
Card and Sullivan (1988), στην οποία εξετάζονται τα αποτελέσματα των
προγραμμάτων κατάρτισης στο ρυθμό εισόδου και εξόδου από την απασχόληση. Η
παράμετρος που επιχειρούν να εκτιμήσουν είναι η πιθανότητα εύρεσης εργασίας και
88

Το JTPA είχε στόχο να βοηθήσει τους οικονομικά ανίσχυρους να ενταχθούν ή να επανενταχθούν
στην αγορά εργασίας και περιλάμβανε πολλές δράσεις όπως κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες,
κατάρτιση σε ειδικότητες με ζήτηση στην αγορά εργασίας, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας,
κατάρτιση σε συνδυασμό με απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, επιδότηση μισθού για
απασχόληση σε επιχειρήσεις, κλπ. Το πρόγραμμα εξυπηρετούσε περίπου ένα εκατομμύριο άτομα το
χρόνο, σε 650 περιοχές των ΗΠΑ και με κόστος περίπου 1,6 δις δολάρια κατ’ έτος (U.S. Department
of Labor website). Το JTPA αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ερευνητικών εργασιών όπως θα δούμε
παρακάτω.
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πώς αυτή επηρεάζεται από τα προγράμματα κατάρτισης. Χρησιμοποιούν διάφορες
μεθοδολογίες, ξεκινώντας από την απλή σύγκριση προ και μετά το πρόγραμμα για
συμμετέχοντες και ομάδα ελέγχου, και φτάνοντας στην πλήρη εξειδίκευση ενός
υποδείγματος Markov πρώτου βαθμού για τις πιθανότητες απασχόλησης.
Χρησιμοποιούν στοιχεία για το πρόγραμμα CETA (Comprehensive Employment and
Training Act), ένα μεγάλο πρόγραμμα απασχόλησης σε όλη την έκταση των ΗΠΑ.
Οι συμμετέχοντες ήταν για το 1976 περίπου 800.000 άτομα σε 450 σημεία της χώρας
και περιελάμβανε κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και απασχόληση σε
δημόσιους φορείς.
Η εργασία των Card and Sullivan αναφέρεται αποκλειστικά σε άνδρες
καταρτιζόμενους άνω των 21 ετών. Η κατάρτιση μπορεί να έλαβε χώρα σε αίθουσα
διδασκαλίας ή σε χώρο εργασίας. Η ομάδα ελέγχου απαρτίστηκε από άτομα με τα
ίδια χαρακτηριστικά με τους συμμετέχοντες και οι εκτιμήσεις έγιναν με τη χρήση
διαφόρων μεθόδων. Τα συνολικά αποτελέσματα δείχνουν θετική επίδραση της
κατάρτισης και αύξηση της πιθανότητας εύρεσης εργασίας κατά 2 έως 5 ποσοστιαίες
μονάδες. Η χαμηλή εκτίμηση προέκυψε από τη χρήση της μεθόδου της σύγκρισης
των σχετικών προ και μετά την κατάρτιση πιθανοτήτων για τους συμμετέχοντες και
την ομάδα ελέγχου, καθώς επίσης και από τη σύγκριση μεταξύ των ομάδων
συμμετεχόντων και ελέγχου με ταυτόσημο ιστορικό προ της κατάρτισης. Η υψηλή
εκτίμηση προέκυψε από τη χρήση μιας σειράς υποδειγμάτων logit για το ιστορικό
απασχόλησης των ομάδων συμμετοχής και ελέγχου. Παραδόξως και σε αντίθεση με
άλλες μελέτες, η κατάρτιση στην αίθουσα είχε καλύτερα αποτελέσματα από την
κατάρτιση σε χώρο εργασίας. Δεδομένου δε ότι η εντός τάξης κατάρτιση είχε
σημαντικά λιγότερο κόστος, φαίνεται ότι τα προγράμματα αυτά ήταν ανώτερα και
από πλευράς ανάλυσης κόστους – οφέλους.
Οι περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ χρηματοδοτούν μια ποικιλία
προγραμάτων κατάρτισης για ενήλικες προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού. Μια ανάλυση του συστήματος κατάρτισης ενηλίκων του
Ohio (Hollenbeck and Anderson, 1993) έδωσε καλά αποτελέσματα για τους
συμμετέχοντες, αλλά σχετικά φτωχά αποτελέσματα για την κοινωνία γενικότερα. Η
επίδραση των προγραμμάτων στο δείκτη απασχόλησης είναι θετική κατά 10% για
τους άνδρες, ενώ οι γυναίκες έχουν αύξηση 5% στο μέσο ωρομίσθιο.
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Σε μια ανάλυση των προγραμμάτων κατάρτισης για νέους άνδρες χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου στον Καναδά, οι Gilbert, Kamionka and Lacroix (2000)
χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα συνεχούς χρόνου προκειμένου να αναλύσουν τη
διαδικασία μετάβασης των ατόμων από μια κατάσταση σε μια άλλη (π.χ. από ανεργία
σε επιδοτούμενη απασχόληση, ή από αεργία σε ανεργία, κλπ.) και πως η κατάρτιση
επιδρά σε αυτήν τη μετάβαση. Τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι
συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων αντιμετωπίζει ιδιαίτερες
δυσκολίες ένταξης σε κανονική απασχόληση και τα προγράμματα κατάρτισης δεν
βοηθούν ιδιαίτερα.
Οικονομίες σε μετάβαση (πρώην ανατολικές χώρες)

Οι χώρες της πρώην ανατολικής Ευρώπης στη διαδικασία μετάβασης σε
καθεστώς ελεύθερης οικονομίας παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η
ανεργία στις χώρες αυτές ανέβηκε δραματικά μετά το 1989, ως συνέπεια των
ιδιωτικοποιήσεων και των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Οι κυβερνήσεις ανάπτυξαν
ένα αρκετά εκτεταμένο σύστημα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, σε μια
προσπάθεια να διατηρήσουν την κοινωνική ισορροπία.
Σε μια σειρά μελετών για την Ουγγαρία και την Πολωνία ο O’Leary (1994a,
1998a, 1998b, 1999) παρουσιάζει τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν στις χώρες
αυτές και προσπαθεί να αναλύσει την αποτελεσματικότητά τους. Η εκτίμηση των
αποτελεσμάτων γίνεται με διάφορες μεθοδολογίες (regression adjusted impact
estimates, Heckman two step selection bias correction, matching pairs) και γίνεται
σύγκριση των αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από ένα πολύ μεγάλο
δείγμα ανέργων, καθώς οι μελέτες για τις δύο αυτές χώρες χρηματοδοτήθηκαν από το
Διεθνές Γραφείο Εργασίας.
Στην Ουγγαρία (O’Leary, 1998b, 1999) χρησιμοποιήθηκαν κυρίως πέντε
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης: επανακατάρτιση, υπηρεσίες απασχόλησης,
επιδοτήσεις

μισθών,

απασχόληση

στο

δημόσιο

τομέα

και

επιδότηση

αυτοαπασχόλησης. Η συνολική δαπάνη για πολιτκές απασχόλησης ήταν το 1996
περίπου 1% του ΑΕΠ με το μερίδιο των ενεργητικών πολιτικών να ανέρχεται στο
25%. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν μάλλον απογοητευτικά, ωστόσο ίσως
αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την περίοδο της μελέτης η οικονομία της
χώρας περνούσε δραματική κρίση. Η επανακατάρτιση αύξησε την πιθανότητα
ένταξης στην απασχόληση κατά 11%, η χρήση των υπηρεσιών απασχόλησης είχε
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αρνητικό αποτέλεσμα στην ένταξη στην απασχόληση (-2%), ενώ η απασχόληση στο
δημόσιο τομέα έδωσε ένα πολύ χειρότερο αρνητικόαποτέλεσμα (-26%) στην
πιθανότητα ένταξης σε κανονική εργασία. Επίσης αρνητικό ήτα το αποτέλεσμα της
επιδότησης μισθού (-11%), ενώ καλά αποτελέσματα έδωσε η επιδότηση της
αυτοαπασχόλησης (14%). Το 17,6% των επιδοτούμενων αυτοαπασχολουμένων
έδωσε εργασία σε τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο.
Στην Πολωνία (O’Leary, 1998a), το σύνολο της δαπάνης για πολιτκές
απασχόλησης ανήλθε στο 2,2% του ΑΕΠ το 1996, με το μερίδιο των ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης στο 14%. Η επανακατάρτιση είχε καλό αποτέλεσμα, καθώς
οδήγησε σε αύξηση κατά 12% των ατόμων που βρήκαν κανονική εργασία μετά
τοπρόγραμμα. Η χρήση των δημοσίων υπηρεσών απασχόλησης δεν είχε μετρήσιμο
αποτέλεσμα, ενώ η απασχόληση στο δημόσιο τομέα είχε αρνητικό αποτέλεσμα (-8%).
Η επιδοτούμενη απασχόληση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αύξησε την πιθανότητα
εύρεσης κανονικής απασχόλησης κατά 26%, ενώ η επιδοτούμενη αυτοαπασχόληση
κατά 29%. Το 26,7% των επιδοτηθέντων αυτοαπασχολουμένων έδωσε εργασία σε
τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο.
Τα αποτελέσματα για την κατάρτιση ήταν σχετικά καλά και στις δύο χώρες,
ωστόσο επισημαίνεται ότι το κόστος των προγραμμάτων είναι πολύ μεγάλο.
Καλύτερα αποτελέσματα έχει η ηλικιακή ομάδα 30-45 ετών και στα δύο φύλα,
ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. Σημαντικά λιγότερο ωφελημένοι είναι τέλος οι
μακροχρόνια άνεργοι, ένα αποτέλεσμα αντίθετο με αυτό άλλων μελετών, για άλλες
φυσικά αγορές εργασίας [π.χ. για την Ελβετία (Gerfin and Lechner; 2000)].
Οι Terrel and Sorm (1998) εκτιμούν hazard functions με τη χρήση
μακροοικονομικών στοιχείων για την περίοδο 1992-1994, προκειμένου να αναλύσουν
την επίδραση των

πολιτικών απασχόλησης, ενεργητικών και παθητικών, στη

διάρκεια της ανεργίας στην Τσεχία. Τα αποτελέσματά τους είναι σχετικά καλά,
καθώς οι πολιτικές απασχόλησης διευκόλυναν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας σε
μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Οι παθητικές πολιτικές δεν επέκτειναν τη
διάρκεια της ανεργίας πέραν του δέοντος, ενώ οι ενεργητικές πολιτικές ήταν
επιτυχημένες στη μείωση της διάρκειας της ανεργίας για διάφορες ομάδες ανέργων,
όπως π.χ. γυναίκες, τσιγγάνους, ΑμΕΑ, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, κλπ.
Στη Σλοβακία η πιο διαδεδομένες πολιτικές απασχόλησης είναι η κατάρτιση
και η απιδότηση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
Αξιολογήσεις πολιτικών αυτών (Lubyova and van Ours, 1999; van Ours, 2000) για
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την περίοδο 1993-1998 με τη χρήση εκτεταμένων στοιχείων για 20 περιφέρειες,
έδωσαν καλά αποτελέσματα για την κατάρτιση και την επιδοτούμενη απασχόληση
στο δημόσιο τομέα, ενώ η επιδοτούμενη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έδωσε
αρνητικά αποτελέσματα. Οι γυναίκες, οι χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και οι
μεγαλύτερης ηλικίας άνεργοι είχαν δυσκολίες, τόσο στην ένταξη σε προγράματα
απασχόλησης όσο και στην ένταξη στην αγορά εργασίας.
Άλλες χώρες

Οι Johri et al. (2004) σε μια αναλυτική έκθεση εξετάζουν τα αποτελέσματα
όλων των προγραμμάτων απασχόλησης στη Νέα Ζηλανδία, χρησιμοποιώντας
στοιχεία για όλο τον πληθυσμό που συμμετέχει στα διάφορα προγράμματα. Αρχικά
αναφέρονται σε διάφορα θεσμικά ζητήματα των πολιτικών απασχόλησης στη Νέα
Ζηλανδία και στη συνέχεια αναλύουν και σχολιάζουν τα αποτελέσματα των συναφών
αξιολογήσεων, οι περισσότερες από τις οποίες έγινα από το Υπουργείο Κοινωνικής
Ανάπτυξης της χώρας αυτής. Η κατάρτιση, που είναι η πολιτική με τους περισσότερο
συμμετέχοντες και τη μεγαλύτερη δαπάνη, δίνει σχετικά καλά αποτελέσματα κυρίως
για τις γυναίκες, τους νέους και τους μακροχρόνια άνεργους. Ωστόσο, οι συγγραφείς
συνθέτοντας την εμπειρία πολλών αξιολογήσεων, συμπεραίνουν ότι μεγάλο μέρος
των θετικών αποτελεσμάτων εξανεμίζεται από το φαινόμενο εγκλωβισμού και κατά
συνέπεια σε συνδυασμό με το κόστος των προγραμμάτων, η κατάρτιση κρίνεται ως
αναποτελεσματικό μέτρο για την προώθηση στην απασχόληση. Οι προτάσεις
πολιτικής στις οποίες οι συγγραφείς καταλήγουν συνοψίζονται στην ανάγκη
υιοθέτησης μικρής κλίμακας, ιδιαίτερα στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης που
να περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες σε επιχειρήσεις.
Οι Cohen-Goldner and Eckstein (2004) εξετάζουν τις επιδράσεις της
κατάρτισης και τα οφέλη που προκύπτουν για συμμετέχοντες και για την κοινωνία. Η
ομάδα στόχος που αναλύουν είναι γυναίκες μετανάστες στο Ισραήλ που αρχικά
μαθαίνουν τη γλώσσα και στη συνέχεια επιλέγουν ανάμεσα στο να δουλέψουν ή να
παρακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης που θα οδηγήσει αργότερα σε
εργασία. Υπό τον όρο της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης, γίνεται προσφορά
εργασίας ως υπάλληλος γραφείου (white-collar) ή ως εργάτρια (blue-collar).
Οι ερευνητές παρακολούθησαν δείγμα 500 περίπου γυναικών για 20 τρίμηνα
και δημιούργησαν έτσι μια βάση δεδομένων που αξιοποιήθηκε για την εκτίμηση ενός
δυναμικού στοχαστικού υποδείγματος διακριτού χρόνου το οποίο περιλάμβανε
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εξισώσεις για τις άριστες επιλογές που κάνουν οι συμμετέχοντες. Το όφελος για κάθε
συμμετέχοντα μετρήθηκε με τη μεταβολή της προσδοκώμενης συνολικής
χρησιμότητας, μεταβολή που επέρχεται λόγω της επίδρασης της κατάρτισης στην
απασχόληση και στο μισθό. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια σαφή επίδραση της
κατάρτισης στο ρυθμό προσφοράς θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στις θέσεις γραφείου
και στις σχετικά υψηλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης. Ωστόσο, το αποτέλεσμα
στον προσδοκώμενο μισθό είναι σχεδόν μηδαμινό.
Ανασκοπήσεις αξιολογήσεων

Οι Arulampalam, Booth and Bryan (2003) διερευνούν τη διαφορά στην
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης ανάμεσα στα δύο φύλα σε
διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιούν στοιχεία της περιόδου
1994-1999 για δέκα ευρωπαϊκές χώρες και εκτιμούν χωριστές εξισώσεις για άνδρες
και γυναίκες και για κάθε χώρα. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται σε τυχόν διαφορές
φύλου σε παράγοντες όπως πρόσβαση στη δια βίου μάθηση, σχέση ανάμεσα σε
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και κατάρτιση, συμπληρωματικότητα
εκπαίδευσης και κατάρτισης, πλήρης και μερική απασχόληση, κατανομή μισθών και
κατάρτιση.
Η ανάλυσή τους συναντά αρκετές περιπλοκές και δυσκολίες εξαιτίας του
γεγονότος ότι τα συστήματα κατάρτισης διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις
διάφορες υπό εξέταση χώρες. Για λόγους συγκρισιμότητας ανάμεσα στις χώρες στο
δείγμα περιλαμβάνονται άτομα ηλικίας 25-54 ετών, εκτός του αγροτικού τομέα και
με τουλάχιστο 15 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα. Δεν εξετάζεται δηλαδή η
κατάρτιση για ανέργους. Το οικονομετρικό υπόδειγμα που χρησιμοποιούν οι
συγγραφείς είναι ένα στατικό probit μοντέλο για κάθε φύλο και κάθε χώρα χωριστά
με εξαρτημένη μεταβλητή μια διχοτομική μεταβλητή με τιμή 1 εάν το άτομο έχει
υποστεί κατάρτιση και 0 σε άλλη περίπτωση.
Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας αυτής είναι τα εξής: Οι γυναίκες
γενικά δεν είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε δράσεις κατάρτισης από ότι οι
άνδρες. Μάλιστα σε κάποιες χώρες όπως η Δανία, η Ιταλία, η Φιλανδία και η Ισπανία
οι γυναίκες συμμετέχουν στην κατάρτιση αρκετά περισσότερο από τους άνδρες. Η
πιθανότητα να συμμετέχει κάποιος, άνδρας ή γυναίκα, σε πρόγραμμα κατάρτισης
είναι εξαιρετικά υψηλή στη Δανία, στη Βρετανία και στη Φιλανδία (πάνω από 35%).
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Οι γυναίκες, σε αντίθεση με τους άνδρες, ξεκινούν κατάρτιση χωρίς αυτό να
σχετίζεται με την ηλικία, κάτι που ενισχύει την υπόθεση της δια βίου μάθησης. Η
σχέση εργασίας δεν επηρεάζει την κατάρτιση, δηλαδή καταρτίζονται εξ’ ίσου
μερικώς και πλήρως απασχολούμενοι. Οι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και των
δύο φύλων είναι πιθανότερο να ξεκινήσουν κατάρτιση από ότι οι χαμηλού
εκπαιδευτικού προφίλ. Τέλος, οι υψηλόμισθοι σε όλες τις χώρες συμμετέχουν
περισσότερο στην κατάρτιση.
Ο Andrea Bassanini (2004), σε μια έρευνα για λογαριασμό του ΟΟΣΑ,
αναλύει την επίδραση της κατάρτισης στην εργασιακή πορεία του ατόμου στις χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-15). Χρησιμοποιεί στοιχεία από την ECHP
(European Community Household Panel), μια μεγάλη βάση κοινωνικοοικονομικών
δεδομένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 1994-2001. Τα στοιχεία
αναφέρονται σε εργαζομένους 25-54 ετών που είχαν τουλάχιστον 15 ώρες εργασίας
εβδομαδιαίως. Ο Bassanini ενδιαφέρεται κυρίως για τη σύνδεση κατάρτισης και
εξασφάλισης της θέσης εργασίας, καθώς υποθέτει ότι λόγω της ταχύτητας των
τεχνολογικών και άλλων αλλαγών που συντελούνται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές
οικονομίες οι θέσεις εργασίας απειλούνται για άτομα που δεν ανανεώνουν τις
εργασιακές τους δεξιότητες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας πιστοποιούν ότι σε όλες τις χώρες υπάρχει
σημαντική συμβολή της κατάρτισης στην εργασιακή πορεία των ατόμων. Σε ότι
αφορά στις επιδράσεις της κατάρτισης στο επίπεδο μισθών, αυτές είναι σαφείς για
την ομάδα των νεότερων εργαζομένων με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Ωστόσο,
η κατάρτιση επιδρά ευεργετικά στους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους στο βαθμό
που επιτρέπει την εξασφάλιση της θέσης εργασίας τους ή τη μείωση του κινδύνου
απώλειας της θέσης εργασίας λόγω απαξίωσης των προσόντων τους. Συνακόλουθα,
αυτοί που δεν λαμβάνουν κατάρτιση βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εισόδου στην
ανεργία καθώς η παραγωγικότητά τους πέφτει κάτω από το επίπεδο του μισθού τους.
Υπάρχουν βέβαια, σύμφωνα με τον συγγραφέα, σημαντικές διαφοροποιήσεις από
χώρα σε χώρα, αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς απασχόλησης. Σημαντικά
οφέλη από την κατάρτιση αποκομίζουν οι Πορτογάλοι ενώ πολύ μικρά οφέλη
υπάρχουν για τους Γάλλους και Βρετανούς. Εργαζόμενοι σε τομείς υψηλής
τεχνολογίας και σε καινοτόμες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη των
αποδοχών τους μετά την κατάρτιση.
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Οι Betcherman, Olivas and Dar (2004) σε μια εκτεταμένη μελέτη των
πολιτικών απασχόλησης για λογαριασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας, κάνουν μια
ανασκόπηση της εμπειρίας που προέκυψε από πολλές αξιολογήσεις προγραμμάτων
απασχόλησης, με μια έμφαση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και στις οικονομίες
υπό μετάβαση (transition economies), δηλαδή αυτές των πρώην ανατολικών χωρών.
Η έρευνά τους είναι συνέχεια αντίστοιχων προηγούμενων ερευνών (Fay, 1996; Dar
and Tzannatos, 1999; Martin, 2000).
Σε ότι αφορά στις πολιτικές και στα προγράμματα κατάρτισης, οι συγγραφείς
αναφέρονται στη σπουδαιότητά τους για τις χώρες του ΟΟΣΑ, καθώς απορρόφησαν
το 36% της συνολικής δαπάνης για προγράμματα απασχόλησης κατά τα έτη 20012002. Εξετάζουν συνολικά 152 αξιολογήσεις από τις οποίες οι 75 αναφέρονται στην
κατάρτιση και ειδικότερα για μακροχρόνια ανέργους (47), για νέους (19) και για
μαζικά απολυμένους (3). Στις αναπτυγμένες χώρες αναφέρονται 56 αξιολογήσεις,
ενώ 19 αξιολογήσεις αναφέρονται στις αναπτυσσόμενες και στις υπό μετάβαση
οικονομίες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης, βρέθηκαν σημαντικές
επιδράσεις της κατάρτισης για μακροχρόνια ανέργους στην απασχολησιμότητα των
καταρτισθέντων σε 26 αξιολογήσεις, ενώ σε 13 αξιολογήσεις βρέθηκαν θετικές
επιδράσεις στο εισόδημα των συμμετεχόντων στα προγράμματα. Αρκετές μελέτες, 25
συνολικά, έδειξαν μη θετικά αποτελέσματα, δηλαδή είτε στατιστικά μη σημαντικά
αποτελέσματα ή καθόλου αποτελέσματα ή και αρνητικές ακόμα επιδράσεις. Σε όσες,
λίγες, περιπτώσεις αναλύθηκε το κόστος των προγραμμάτων, αυτό βρέθηκε ότι ήταν
αρκετά υψηλό σε σχέση με εναλλακτικές πολιτικές απασχόλησης.
Γενικά, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δείχνουν μια μικτή εικόνα και το
συμπέρασμα είναι ότι όσο περισσότερο προσεκτικά σχεδιασμένο και στοχευμένο
είναι ένα πρόγραμμα τόσο πιο πιθανό είναι να έχει καλά αποτελέσματα. Αυτό το
σχόλιο είναι σύμφωνο με ανάλογο προηγούμενων μελετών (Martin, 2000) που
ανέφερε ότι μικρής κλίμακας παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν κυρίως κατάρτιση σε
επιχειρήσεις και όχι στην τάξη και έχουν ως κοινό στόχο κάποια μειονεκτούσα ομάδα
είναι περισσότερο αποτελεσματικές από μεγάλης έκτασης γενικά προγράμματα
κατάρτισης. Αυτό που παρατηρούν οι συγγραφείς είναι ότι οι αξιολογήσεις
προγραμμάτων δίνουν καλά αποτελέσματα στις αναπτυγμένες χώρες και στις
οικονομίες υπό μετάβαση, ενώ για τις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν φτωχά
αποτελέσματα. Θέτουν λοιπόν το ερώτημα μήπως αυτό συμβαίνει λόγω μιας
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επίδρασης της παραοικονομίας ή λόγω χαμηλής διαχειριστικής ικανότητας για τα
προγράμματα στις χώρες αυτές, κάτι που υπονομεύει την αποτελεσματικότητά τους.
Σε ότι αφορά στα προγράμματα για νέους, οι συνολικά 19 αξιολογήσεις
έδωσαν πολύ φτωχά αποτελέσματα. Μόνο μία μελέτη (που αφορά στο πρόγραμμα
Jovenes στις χώρες Αργεντινή, Ουρουγουάη, Περού και Χιλή) απέδειξε καλά
αποτελέσματα για την απασχολησιμότητα και τις αποδοχές των συμμετεχόντων.
Αυτό δείχνει ότι για τους νέους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικότερη η βασική
εκπαίδευση από ότι η κατάρτιση. Επιπλέον, το γενικότερο κοινωνικό αποτέλεσμα
των προγραμμάτων υπήρξε σε όλες σχεδόν τις χώρες μηδενικό ή αρνητικό, δηλαδή
δεν

υπήρξαν

κάποια

θετικά

παράπλευρα

αποτελέσματα,

π.χ.

μειωμένη

εγκληματικότητα των νέων ή θετικότερη στάση απέναντι στην εργασία.
Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα και στην πρόταση πολιτικής ότι
οι παρεμβάσεις για τους νέους θα πρέπει να στοχεύουν σε κάποιο προηγούμενο
στάδιο, κατά τη σχολική ηλικία για παράδειγμα, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή
της εκπαιδευτικής αποτυχίας, παρά την εκ των υστέρων προσπάθεια να διορθωθούν
μέσω κατάρτισης τα κακώς κείμενα. Τέλος, σε ότι αφορά στα προγράμματα για τους
μαζικά απολυμένους, οι 9 συνολικά αξιολογήσεις έδωσαν μικτά αποτελέσματα και
έτσι οι συγγραφείς δεν αναφέρουν κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα, αλλά
διατυπώνουν την ανάγκη να υπάρξουν περισσότερες αξιολογήσεις προγραμμάτων
έτσι ώστε να εμπλουτιστεί η ανάλογη βιβλιογραφία.
Μια συγκριτική μελέτη για λογαριασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας (Dar and
Gill, 1998) παρουσιάζει αξιολογήσεις προγραμμάτων κατάρτισης σε σύγκριση με
προγράμματα βοήθειας για ανεύρεση εργασίας. Η κατάρτιση αφορούσε δύο τύπους
συμμετεχόντων, μαζικά απολυμένους και μακροχρόνια ανέργους. Τα αποτελέσματα
που παραθέτουν οι συγγραφείς αφορούν σε έντεκα προγράμματα (τρία στις ΗΠΑ,
τέσσερα στη Σουηδία, και από ένα στην Αυστραλία, στον Καναδά, στα Δανία και στη
Γαλλία) και είναι μάλλον απογοητευτικά για την κατάρτιση. Κάποιες από τις
αξιολογήσεις είναι μη επιστημονικές, κάποιες άλλες είναι επιστημονικές του τύπου
οιονεί πειραματικών. Οι μη επιστημονικές αξιολογήσεις σε κάποιες περιπτώσεις
δίνουν καλά αποτελέσματα, ωστόσο είναι γνωστό ότι δεν μπορεί κανείς να
εμπιστευτεί την ακρίβεια των αποτελεσμάτων αυτών. Οι επιστημονικές αξιολογήσεις
έδωσαν αρκετά άσχημα αποτελέσματα.
Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι τα προγράμματα κατάρτισης δεν είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε σχέση με τα προγράμματα βοήθειας στην αναζήτηση
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εργασίας. Με την κατάρτιση δεν αυξάνονται οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας ούτε
και τα μετά την παρέμβαση έσοδα των συμμετεχόντων. Δεδομένου ότι τα
προγράμματα κατάρτισης είναι περίπου τέσσερις φορές ακριβότερα από τα
προγράμματα βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας, οι συγγραφείς προτείνουν η
κατάρτιση να χρησιμοποιείται με πολύ προσοχή και να υπόκειται σε διαρκείς και
αυστηρές αξιολογήσεις.
Μια ανάλογη ανασκόπηση μεγαλύτερης όμως έκτασης κάνουν οι Dar and
Tzannatos (1999) επίσης για λογαριασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στην
ανασκόπηση αυτή εξετάζονται πάνω από 100 αξιολογήσεις διαφόρων προγραμμάτων
απασχόλησης για πολλές χώρες του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα για την κατάρτιση,
εξετάζονται 23 αξιολογήσεις προγραμμάτων για μακροχρόνια ανέργους, 11
αξιολογήσεις προγραμμάτων για μαζικά απολυμένους και 7 αξιολογήσεις
προγραμμάτων για νέους σε ηλικία ανέργους. Η κατάρτιση για μακροχρόνια
ανέργους μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν γενικότερα η οικονομία βελτιώνεται.
Καλύτερα εμφανίζονται τα προγράμματα μικρής κλίμακας, στοχευμένα σε ειδικές
κατηγορίες ανέργων, π.χ. γυναίκες, που περιλαμβάνουν κατάρτιση σε χώρο εργασίας
και όχι σε τάξη. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε όλες τις αξιολογήσεις, τα
προγράμματα αυτά είναι πολύ δαπανηρά και οι αναλύσεις κόστους – οφέλους είναι
απογοητευτικές. Η κατάρτιση για τους μαζικά απολυμένους δεν έχει ιδιαίτερα
αποτελέσματα και είναι επίσης ιδιαίτερα ακριβό μέτρο. Η κατάρτιση νέων σε ηλικία
ανέργων εμφανίζει τα λιγότερο καλά αποτελέσματα σε σχέση με όλες τις άλλες
πολιτικές. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η κατάρτιση δεν μπορεί να καλύψει τα
κενά που έχει αφήσει η τυπική εκπαίδευση, κάτι που συμπέραναν και οι Betcherman
et al. (2004). Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη το κόστος των προγραμμάτων, η εικόνα είναι
ακόμα περισσότερο απογοητευτική.
Ο Robert Fay (1996), σε μια από τις περισσότερο γνωστές ανασκοπήσεις
προγραμμάτων απασχόλησης για λογαριασμό του ΟΟΣΑ, αναλύει αρχικά τους
διάφορους τύπους πολιτικών απασχόλησης που ακολουθούνται στις χώρες του
ΟΟΣΑ, στη συνέχεια κάνει μια εκτενή αναφορά στις διάφορες μεθοδολογίες
αξιολόγησης και περιγράφει τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους και τέλος, δίνει
στοιχεία για πάνω από 50 αξιολογήσεις διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν
σε διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ. Σε ότι αφορά στην κατάρτιση, εξετάζει 26
αξιολογήσεις που αναφέρονται σε προγράμματα γενικής κατάρτισης ή κατάρτισης για
νέους σε ηλικία ανέργους. Οι περισσότερες αξιολογήσεις έδωσαν πενιχρά
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αποτελέσματα, κάτι που αποδίδεται σε ελλιπή σχεδιασμό και κακή στόχευση των
προγραμμάτων.
O Fay κάνει στο σημείο αυτό μια πολύ σημαντική διάκριση. Διαχωρίζει τους
λόγους αποτυχίας των προγραμμάτων σε δύο κατηγορίες: σε λόγους που σχετίζονται
με τη μεθοδολογία αξιολόγησης και σε λόγους που σχετίζονται με τα προγράμματα
καθαυτά. Μπορεί δηλαδή ένα πρόγραμμα να μην ήταν αποτυχημένο αλλά να ήταν η
αξιολόγησή του αποτυχημένη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η περίοδος
αξιολόγησης ήταν πολύ μικρή. Η κατάρτιση γενικά έχει αποτελέσματα που μπορεί να
εμφανιστούν στη μακροχρόνια περίοδο. Αυτό συμβαίνει κυρίως για την κατάρτιση
στην τάξη και όχι τόσο στην κατάρτιση σε χώρο δουλειάς που αναμένεται να
εμφανίσει αποτελέσματα σχετικά συντομότερα. Αν, λοιπόν, η αξιολόγηση γίνει σε
σύντομο διάστημα μετά το τέλος του προγράμματος, πολύ πιθανό να μην μπορέσει να
καταγράψει τα αποτελέσματα στο σύνολό τους. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο πόσο
διάστημα μετά την εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να γίνει η αξιολόγηση.
Βέβαια υπάρχουν και λόγοι αποτυχίας ενός προγράμματος που οφείλονται σε
αυτό το ίδιο το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, όταν κάποιος παρακολουθεί ένα
πρόγραμμα κατάρτισης απλώς και μόνο για να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα., ή
όταν το αντικείμενο της κατάρτισης δεν είναι ισχυρό και υψηλής ποιότητας, το
“σήμα” που λαμβάνεται από πιθανούς εργοδότες δεν είναι καλό για τους
συμμετέχοντες. Υπάρχουν περιπτώσεις χωρών όπου η παρακολούθηση ενός
προγράμματος κατάρτισης είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση παροχής διαφόρων
επιδομάτων. Η παρακολούθηση λοιπόν ενός τέτοιου προγράμματος δεν δίνει ισχυρό
σήμα στην αγορά εργασίας για τους συμμετέχοντες. Περαιτέρω, υπάρχουν
προγράμματα κατάρτισης σωστά σχεδιασμένα που όμως παρακολουθούνται από
λάθος άτομα (π.χ. πρόγραμμα για ηλεκτροσυγκολητές που παρακολουθείται από
γυναίκες). Αυτό δεν βοηθάει τους συμμετέχοντες σε τίποτα, παρατείνει απλώς την
περίοδο ανεργίας τους δίνοντάς τους την εσφαλμένη εντύπωση ότι κάτι κάνουν.
Ο συγγραφέας καταλήγει σε κάποιες προτάσεις πολιτικής: Καταρχήν, η
κατάρτιση δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή επιδομάτων
ανεργίας. Η μαζική κλίμακα υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης δεν δίνει καλά
αποτελέσματα, ενώ αντίθετα η προσεκτικά στοχευμένη κατάρτιση αποδίδει
καλύτερα. Τα προγράμματα που διαρκούν μεγάλο διάστημα θα πρέπει να δίνουν
κάποιο πιστοποιητικό αναγνωρίσιμο από την αγορά εργασίας. Η κατάρτιση για νέους
πρέπει να συνδυάζεται με άλλα μέτρα έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά που τα
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συγκεκριμένα άτομα έχουν από την τυπική εκπαίδευση. Τέλος, θα πρέπει να γίνονται
συνεχείς αξιολογήσεις σε επακόλουθα χρονικά διαστήματα προκειμένου να
ανιχνευτούν τα μεσο-μακροχρόνια αποτελέσματα.
Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης είναι ένα από τα ζητήματα που
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Παγκόσμια Τράπεζα και σημαντική ερευνητική
προσπάθεια στελεχών της στρέφεται στην αξιολόγηση αυτών των πολιτικών ή στην
ανασκόπηση αξιολογήσεων προγραμμάτων. Μια, λοιπόν, ακόμα παρόμοια εργασία
έγινε από τους Fretwell, Benus and O’Leary (1999). Οι συγγραφείς αξιολογούν την
εμπειρία χωρών του ΟΟΣΑ που σε γενικές γραμμές υπάρχει ερευνητική απόδειξη ότι
καλά σχεδιασμένα και στοχοθετημένα προγράμματα έχουν θετικές επιδράσεις και
θέτουν το ερώτημα αν αυτό μπορεί να συμβαίνει και σε χώρες αναπτυσσόμενες ή σε
μετάβαση (Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τουρκία, χώρες της Κεντρικής Ασίας,
Μεξικό, Βραζιλία, Χιλή, κλπ.). Προκειμένου να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό,
εξετάζουν με οιονεί πειραματικές μεθόδους τις επιδράσεις πέντε προγραμμάτων
απασχόλησης (κατάρτιση, θέσεις απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, επιδότηση
μισθού στον ιδιωτικό τομέα, επιδότηση αυτοαπασχόλησης και παροχή υπηρεσιών
απασχόλησης) σε τέσσερις χώρες (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία και Τουρκία).
Τα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης δείχνουν ότι διαφορετικές
πολιτικές έχουν διαφορετικά αποτελέσματα από χώρα σε χώρα. Το γενικό
συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι συγγραφείς είναι ότι στις χώρες αυτές, καθώς
επίσης και σε άλλες παρόμοιας οικονομικής κατάστασης, μεγαλύτερο ρόλο στη
δημιουργία θέσεων απασχόλησης παίζει το θετικό επενδυτικό κλίμα και όχι οι
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Ειδικότερα σε ότι αφορά στην κατάρτιση,
εξετάστηκαν διάφορες παραλλαγές προγραμμάτων που κάθε χώρα εφαρμόζει. Σε
γενικές γραμμές η κατάρτιση είχε ένα μικρό αλλά θετικό αποτέλεσμα στην
απασχόληση εκτός από την Τουρκία όπου τα ευρήματα ήταν μηδαμινά έως αρνητικά.
Τα αποτελέσματα ήταν γενικά καλύτερα για τις γυναίκες, ειδικά για την Ουγγαρία
και την Πολωνία. Επίσης, καλύτερα αποτελέσματα είχε η ομάδα νεαρής και μέσης
ηλικίας σε σχέση με πιο ηλικιωμένους ανέργους. Τέλος, καλύτερα αποτελέσματα είχε
η κατάρτιση για τους βραχυχρόνια άνεργους και τους χαμηλού εκπαιδευτικού
επιπέδου άνεργους, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με ευρήματα μελετών για χώρες του
ΟΟΣΑ (Fay, 1996) και για την Ελβετία (Gerfin and Lechner, 2002).

182

Μια πολύ εκτεταμένη μελέτη για τους μακροχρόνια άνεργους έγινε από τους
Meager and Evans (1997) για λογαριασμό του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η
έκθεσή τους έρχεται να συμπληρώσει αντίστοιχες άλλες (π.χ. του Fay, 1996) και να
προσθέσει στοιχεία κυρίως για την αυξανόμενη βιβλιογραφία αξιολογήσεων σε
ευρωπαϊκές χώρες. Οι συγγραφείς αναφέρονται και σχολιάζουν τα αποτελέσματα από
146 αξιολογήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από τη Σουηδία, τη
Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία και την Αυστρία, χώρες
στις οποίες έχει τελευταία αναπτυχθεί αρκετά η αξιολόγηση προγραμμάτων. Επίσης,
υπάρχουν αναφορές σε αξιολογήσεις από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και
τη Νέα Ζηλανδία.
Οι μελέτες που αφορούν στην αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης είναι
42, από τις οποίες οι 14 αναφέρονται στη Σουηδία ενώ οι υπόλοιπες σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες στον Καναδά και στις ΗΠΑ. Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο
καταλήγουν οι συγγραφείς σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων
κατάρτισης είναι ότι γίνεται γρήγορα κοινή συνείδηση στη βιβλιογραφία ότι η
κατάρτιση δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες προσδοκίες που αρχικά είχε. Γίνεται
μια διάκριση ανάμεσα σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια αποτελέσματα και φαίνεται
από πολλές αξιολογήσεις ότι τα μακροχρόνια αποτελέσματα είναι σημαντικά
καλύτερα από τα βραχυχρόνια που είναι μάλλον απογοητευτικά. Σε χώρες όπου η
κατάρτιση είχε μαζική έκταση, όπως η Σουηδία και η Γερμανία, υπάρχει πολύ
μεγάλος αριθμός αξιολογήσεων που έδωσε αρνητικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα
να υπάρξει σημαντική μείωση της εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης. Ωστόσο,
υπάρχουν και αρκετές αξιολογήσεις που δίνουν θετικά αποτελέσματα.
Σε γενικές γραμμές οι μελέτες που εξετάζονται οδηγούν σε παρόμοια
συμπεράσματα με αυτά άλλων ανασκοπήσεων (Andrén et al., 2002; Betcherman et
al., 2003; Dar and Gill, 1998; Fay, 1996; Fretwell et al., 1999; Martin and Grubb,
2001; Sianesi, 2001). Η κατάρτιση φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα όταν είναι
προσεκτικά στοχευμένη, σε άτομα και σε ειδικότητες ή δεξιότητες, και όταν
συνδυάζεται με πραγματική εργασία σε επιχειρήσεις. Επίσης, οι συγγραφείς
συνιστούν την προσοχή στην ανάγκη παροχής κάποιου πιστοποιητικού στους
συμμετέχοντες που να αναγνωρίζεται η αξία του στην αγορά εργασίας γιατί τότε
φαίνεται ότι τα προγράμματα κατάρτισης στέλνουν περισσότερο ισχυρό σήμα στους
δυνητικούς εργοδότες και αυξάνει έτσι η πιθανότητα εύρεσης απασχόλησης για τους
συμμετέχοντες.
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6.2. Συζήτηση των αποτελεσμάτων της βιβλιογραφίας
Όπως επισημάνθηκε αρκετές φορές, διάφορες ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης υλοποιήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα τα τελευταία 20-25 χρόνια σε όλες
τις χώρες του ΟΟΣΑ, προκειμένου να υπάρξει διέξοδος στο πρόβλημα της
διαρθρωτικής ανεργίας που αντιμετώπιζαν συνολικά οι οικονομίες των χωρών αυτών.
Οι

προσδοκίες

αποτελεσματικότητα των

που

αρχικά

καλλιεργήθηκαν

σχετικά

με

την

πολιτικών ήταν ιδιαίτερα υψηλές, κάτι που φαίνεται

δικαιολογημένο αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν υπήρχε τότε (πριν 20-25 χρόνια)
σχεδόν καμία εμπειρία αξιολόγησης και ήταν σχεδόν αυταπόδεικτη η αναγκαιότητα
αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ανέργων για να ανταποκρίνονται καλύτερα στη
ζήτηση εργασίας. Η μία μετά την άλλη, οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικότερα, άρχισαν την υλοποίηση προγραμμάτων σε ευρεία
κλίμακα στις περισσότερες περιπτώσεις.
Βέβαια, υπάρχουν τεράστιες διαφορές τόσο στο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο υλοποιήθηκαν τα προγράμματα, όσο και στο είδος στη μεθοδολογία, στη
θεματολογία και στη διάρκεια των προγραμμάτων. Υπάρχει, έτσι, μια πολύ μεγάλη
ποικιλία προγραμμάτων στην κάθε χώρα, στην ίδια, αλλά και σε διαφορετικές,
χρονικές στιγμές, πόσο μάλλον από χώρα σε χώρα. Το γεγονός αυτό από μόνο του
καθιστά το έργο της αξιολόγησης των προγραμμάτων ιδιαίτερα περίπλοκο. Σε
συνδυασμό μάλιστα με τις γενικότερες μεταβολές του μακροοικονομικού
περιβάλλοντος και τις κυκλικές διακυμάνσεις που οι οικονομίες των διαφόρων χωρών
υπόκεινται, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αναφερόμενοι στα αποτελέσματα της
αξιολόγησης προγραμμάτων δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να μιλάμε με όρους
γενικούς που έχουν εφαρμογή παντού.
Εξάλλου, αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα των επιμέρους
αξιολογήσεων που είναι αρκετά αντιφατικά. Υπάρχουν αξιολογήσεις που δίνουν
θετικά αποτελέσματα, υπάρχουν και αξιολογήσεις – οι περισσότερες – που δίνουν
αρνητικά αποτελέσματα. Στη μεγάλη συζήτηση που διεξάγεται στη βιβλιογραφία
σχετικά με το γιατί μια αξιολόγηση δίνει θετικά αποτελέσματα και μια άλλη δίνει
αρνητικά μπορεί κανείς να αντιπαραβάλλει πολλά επιχειρήματα και σκέψεις και να
διατυπώσει απόψεις, και, όπως συμβαίνει συχνά, εικασίες.
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Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων γίνονται
με κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία η καθεμία, κάτω από ορισμένες παραδοχές και
με τη χρήση κάποιων στοιχείων. Έτσι, είναι αναπόφευκτο αφενός να υπάρχουν
διαφοροποιήσεις και αφετέρου να υπάρχει πάντα και μια σχετική αβεβαιότητα για το
πόσο ακριβή και πόσο κοντά στο πραγματικό αποτέλεσμα είναι τα όποια ευρήματα
της κάθε αξιολόγησης. Αυτό τονίζεται με έμφαση από όλους τους ερευνητές, οι
οποίοι καλούν για περισσότερη έρευνα και επισημαίνουν ότι η εικόνα είναι στην
πραγματικότητα πολύ περισσότερο περίπλοκη από όσο φαίνεται.
Καμία αξιολόγηση επομένως δεν φαίνεται ικανή να “συλλάβει” την εικόνα
στο σύνολό της. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα πρέπει να
γίνονται αξιολογήσεις, το αντίθετο μάλιστα. Όσο περισσότερο διενεργούνται
αξιολογήσεις, τόσο περισσότερες πτυχές των προγραμμάτων φωτίζονται, τόσο
περισσότερη τεκμηριωμένη γνώση αποκτάται για το πώς τα προγράμματα επιδρούν
πάνω στους ανθρώπους, συμμετέχοντες και μη, και τόσο ευκολότερα γίνεται ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων προγραμμάτων. Επίσης, η δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων συντελεί στη δημόσια συζήτηση για την
ακολουθούμενη πολιτική, δίνοντας την ευκαιρία στους φορολογούμενους πολίτες να
γνωρίζουν που πηγαίνουν τα χρήματά τους, κάτι που είναι απαραίτητο στοιχείο στην
συνολική πολιτική διαδικασία σε κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.
Εάν πρέπει κανείς να εξάγει ένα γενικό συμπέρασμα από τη βιβλιογραφία
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, θα λέγαμε ότι αυτό μπορεί να
συνοψιστεί ως εξής: τα μαζικά, γενικής φύσης προγράμματα φαίνεται ότι δεν
βοηθούν ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες στην εξεύρεση και διασφάλιση βιώσιμης
θέσης εργασίας ή δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα γενικά κοινωνικά οφέλη λόγω του
υψηλού κόστους τους. Ωστόσο, αυτό το συμπέρασμα πρέπει να είναι υπό το πρίσμα
και την προαίρεση που δημιουργείται από την αμέσως παραπάνω γενική συζήτηση
και υπάρχουν αρκετές πτυχές που είναι χρήσιμο να αναφερθούν.
Καταρχήν, είναι γεγονός ότι οι περισσότερες αξιολογήσεις αναφέρονται στα
αποτελέσματα που σχετίζονται με τη μεταβολή σε κάποιες παρατηρήσιμες
μεταβλητές, συνήθως την πιθανότητα επανένταξης στην αγορά εργασίας ή της
αύξησης του εισοδήματος των συμμετεχόντων. Είναι πολύ δύσκολο όμως να
μετρηθεί και να διερευνηθεί η επίδραση σε διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες
όπως π.χ. η ικανοποίηση που νιώθει ο άνεργος από τη σχετική συμμετοχή στην αγορά
εργασίας μέσω της συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα. Επίσης, είναι δύσκολο να
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μετρηθεί το μακροχρόνιο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η αναβάθμιση των
προσόντων και των προσωπικών δεξιοτήτων του ανέργου μέσω της κατάρτισης, ένα
αποτέλεσμα που μπορεί να φανεί πολύ μεγάλο διάστημα μετά το πρόγραμμα. Είναι
επίσης αρκετά δύσκολο να μετρηθεί το σωρευτικό αποτέλεσμα που έχει π.χ. η
κατάρτιση σε συνδυασμό με την συμμετοχή σε άλλη χρονική στιγμή σε κάποιο άλλο
πρόγραμμα.
Τέλος, είναι δύσκολο να μετρηθεί το πολιτικό αποτέλεσμα της μαζικής
συμμετοχής μεγάλου αριθμού ανέργων σε προγράμματα, κυρίως στην κατάρτιση, που
μειώνει το επίσημο ποσοστό ανεργίας. Αυτό υπήρξε σε μερικές περιπτώσεις, π.χ.
στην πρώην Ανατολική Γερμανία, πολιτικά επιθυμητό έτσι ώστε να αποφευχθεί μια
γενικότερη αναταραχή και χειροτέρευση του πολιτικού κλίματος που πιθανό να
προκαλούσε τάσεις αποσταθεροποίησης.
Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι σε ορισμένες δυτικές χώρες όπως η
Σουηδία, η Αυστρία, η Δανία, η μαζική κλίμακα εφαρμογής προγραμμάτων
κατάρτισης δεν έδωσε τίποτα καλό και οδήγησε μάλλον σε κατασπατάληση πόρων
και σε απογοήτευση των διαχειριστών της πολιτικής. Αναφέρεται, λοιπόν,
επανειλημμένα στη βιβλιογραφία και φαίνεται ότι έχει ισχυρή θεωρητική και
εμπειρική τεκμηρίωση το επιχείρημα ότι θα πρέπει να υλοποιούνται περισσότερο
στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης από πλευράς θεματολογίας αλλά και κοινούστόχος.
Θα πρέπει στο σημείο αυτό, λοιπόν, να τονιστεί ότι το όποιο συμπέρασμα
προκύπτει από κάποια αξιολόγηση και οποιεσδήποτε προτάσεις πολιτικής, έχουν
αναφορά και κατά συνέπεια εφαρμογή στη συγκεκριμένη χώρα, τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή και για τα συγκεκριμένα προγράμματα. Είναι λάθος να αξιοποιείται η
εμπειρία από την αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης σε μια χώρα για να γίνονται
αλλαγές πολιτικής σε μια άλλη χώρα.
Είναι επίσης λάθος να ενστερνιστεί κανείς, για συναισθηματικούς λόγους, την
ακριβώς αντίθετη άποψη γενικά για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης από
αυτήν που αρχικά είχε υιοθετηθεί. Δηλαδή, ενώ αρχικά οι πολιτικές αυτές
θεωρήθηκαν περίπου ως “ο από μηχανής θεός” για την επίλυση του προβλήματος της
υψηλής και επίμονης ανεργίας, σήμερα δαιμονοποιούνται και σε κάποιες χώρες
εγκαταλείπονται μαζικά, όπως μαζικά είχαν αρχικά υιοθετηθεί.
Άποψή μας είναι ότι και οι δύο τακτικές είναι λανθασμένες και επιβαρημένες
με συναισθηματισμό, κάτι που θα πρέπει να αποφεύγεται προκειμένου να εξευρεθούν
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οι καλύτερες λύσεις και ο βέλτιστος συνδυασμός λύσεων που θα οδηγήσει στην
απάλυνση ή επίλυση του προβλήματος της ανεργίας. Όπως σε αυξανόμενο ρυθμό
τονίζεται στη βιβλιογραφία, έργο των αξιολογήσεων είναι ακριβώς αυτό, να μπουν τα
ζητήματα των πολιτικών απασχόλησης σε μια επιστημονική βάση, έτσι ώστε να
διαφανεί κατά το δυνατόν περισσότερο λεπτομερώς τι πραγματικά δουλεύει και για
ποιόν.
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Κεφάλαιο 7

Η οικονομετρία του προβλήματος αξιολόγησης

7.1. Το πλαίσιο ανάλυσης
Με τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως έχει παραπάνω αναφερθεί,
ουσιαστικά επιδιώκεται η μεταβολή του επιπέδου κάποιων μεταβλητών που
αναφέρονται στον πληθυσμό των συμμετεχόντων σε αυτά τα προγράμματα. Οι
μεταβλητές αυτές μπορεί να είναι το επίπεδο ανεργίας, η πιθανότητα επανένταξης
στην αγορά εργασίας, η πιθανότητα εύρεσης εργασίας, η διάρκεια ανεργίας, το
επίπεδο εισοδήματος, κλπ. Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι να καθοριστούν τα
αποτελέσματα ενός προγράμματος, να βρεθούν με άλλα λόγια τα αποτελέσματα της
“θεραπείας στους θεραπευθέντες” (treatment on the treated effects). Εν προκειμένω,
“θεραπεία” καλείται η συμμετοχή σε πρόγραμμα, η οποία υποτίθεται ότι βελτιώνει
(θεραπεύει) μια κατάσταση.
Έστω, λοιπόν, ότι επιθυμούμε να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα που έχει
στους ανέργους ένα πρόγραμμα απασχόλησης.

Το πλαίσιο ανάλυσης για τον

προσδιορισμό του αποτελέσματος αυτού είναι το λεγόμενο υπόδειγμα Roy–Rubin
(Roy, 1951; Rubin, 1974), το οποίο καλείται επίσης πλαίσιο δυνητικών
αποτελεσμάτων (potential outcome framework). Κάθε άτομο i που ανήκει στον
πληθυσμό των ανέργων μπορεί να έχει δύο δυνητικές καταστάσεις – αποτελέσματα,
που αντιστοιχούν στη συμμετοχή ή στη μη συμμετοχή στο πρόγραμμα:
Y 1i = το αποτέλεσμα για το άτομο i από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, και
Y 0i = το αποτέλεσμα για το άτομο i από τη μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
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Οι καταστάσεις αυτές είναι δυνητικές, με την έννοια ότι δεν παρατηρούνται
ποτέ ταυτόχρονα, κάτι που δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες όπως θα αναλύσουμε
στη συνέχεια. Δεδομένων αυτών, μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα του
προγράμματος για ένα άτομο i είναι η διαφορά
Δ i = Y 1i – Y 0i

(7.1)

Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η διαφορά ανάμεσα
στο αποτέλεσμα που το άτομο έχει από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και στο
αποτέλεσμα που θα είχε εάν το άτομο (το ίδιο άτομο) δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα.
Υποτίθεται στο σημείο αυτό ότι τα Y 1i , Y 0i ορίζονται για κάθε άτομο
χωριστά, χωρίς να επηρεάζονται από τα αντίστοιχα αποτελέσματα για άλλα άτομα. Η
υπόθεση αυτή λέγεται “υπόθεση σταθερού κατ’ άτομο αποτελέσματος θεραπείας”
(Stable Unit Treatment Value Assumption – SUTVA, Rubin, 1980). H SUTVA
σημαίνει ότι το δυνητικό αποτέλεσμα της παρέμβασης για κάθε συμμετέχοντα
εξαρτάται μόνο από τη δική του συμμετοχή και δεν επηρεάζεται από τη συμμετοχή
κάποιου άλλου ατόμου. Δηλαδή, το αποτέλεσμα Δ i για κάθε άτομο είναι ανεξάρτητο
από τη θεραπεία που έλαβαν τα άλλα άτομα. Επίσης, το εάν κάποιος συμμετέχει δεν
εξαρτάται από την απόφαση συμμετοχής άλλων ατόμων. Η υπόθεση αυτή
διασφαλίζει ότι το μέσο αποτέλεσμα της θεραπείας μπορεί να εκτιμηθεί ανεξάρτητα
από το μέγεθος και τη σύνθεση του υπό θεραπεία πληθυσμού.
Περαιτέρω, ορίζεται ως D i η διχοτομική μεταβλητή που αναφέρεται στη
συμμετοχή στο πρόγραμμα απασχόλησης και έχει ως εξής:
D i = 1 εάν το άτομο i συμμετέχει στο πρόγραμμα
D i = 0 εάν το άτομο i δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα
Με αυτά τα δεδομένα, το παρατηρούμενο αποτέλεσμα του προγράμματος έχει
τη μορφή:
Y i = D i Y 1i + (1 – D i )Y 0i

(7.2)

ή
Y i = Y 0i + D i (Y 1i – Y 0i )

(7.2-α)
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Το πρόβλημα προκύπτει από το ότι δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε το Y 1
και Y 0 για τα ίδια άτομα στην ίδια χρονική στιγμή και επομένως δεν μπορούμε να
εκτιμήσουμε τη σχέση (7.1). Το μη παρατηρήσιμο (καταμετρήσιμο) τμήμα της (7.1)
λέγεται αντιγεγονός. Έτσι, για ένα άτομο που συμμετείχε στο πρόγραμμα (D=1) το
Y 0 είναι το αντιγεγονός, ενώ για ένα άτομο που δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα
(D=0), το αντιγεγονός είναι το Y 1 .
Περαιτέρω, το κάθε πιθανό αποτέλεσμα περιγράφεται από τις ακόλουθες
εξισώσεις:
Y 1 = Xβ 1 + U 1
(7.3)
Y 0 = Χβ 0 + U 0
(7.4)
Όπου X είναι ένα διάνυσμα κάποιων παρατηρήσιμων χαρακτηριστικών, όπως είναι η
ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η οικογενειακή κατάσταση, κλπ., μεταβλητών
δηλαδή που χαρακτηρίζουν τα άτομα και U 1 , U 0 είναι μη παρατηρήσιμες τυχαίες
μεταβλητές.
Αντικαθιστώντας τις παραπάνω σχέσεις στην (7.2) ή στην (7.2-α)

και

παραλείποντας το δείκτη i, έχουμε:
Y = DY 1 + (1-D)Y 0 = D (Xβ 1 + U 1 ) + Χβ 0 + U 0 – D(Χβ 0 + U 0 ) =
= DXβ 1 + DU 1 + Χβ 0 + U 0 – DΧβ 0 – DU 0 =
Χβ 0 + D{X(β 1 - β 0 ) + (U 1 - U 0 )} + U 0
(7.5)
Επομένως, είναι φανερό ότι υπάρχει ένα κέρδος από τη συμμετοχή, το οποίο
μετράται με τον όρο στις αγκύλες. Στην περίπτωση της μη συμμετοχής (D=0), ο όρος
στις αγκύλες δεν υπάρχει και απλά έχουμε το αποτέλεσμα της μη συμμετοχής. Αν
όμως D=1 τότε υπάρχει ένα κέρδος, που έχει δύο στοιχεία: το X(β 1 – β 0 ) που είναι το
κέρδος για ένα μέσο άτομο που έχει χαρακτηριστικά Χ, είναι δηλαδή το κέρδος ενός
ατόμου που επιλέγεται τυχαία από όλο τον πληθυσμό. Το τμήμα U 1 - U 0 είναι το
κέρδος

που

προκύπτει

για

κάθε

άτομο

λόγω

των

μη

παρατηρήσιμων
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χαρακτηριστικών του. Σε περίπτωση διενέργειας τυχαίου πειράματος, όταν δηλαδή η
ανάθεση στο πρόγραμμα γίνεται με τρόπο τυχαίο και τα μη παρατηρήσιμα
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων είναι κατά μέσο όρο τα
ίδια, το τμήμα U 1 - U 0 είναι ίσο με 0. Επομένως, το κέρδος του ατόμου είναι μόνο ο
πρώτος όρος στις αγκύλες. Εάν όμως έχουμε μη τυχαία ανάθεση σε πρόγραμμα (βλ.
παρακάτω), τότε πιθανότατα το τμήμα U 1 - U 0 δεν ισούται με 0 γιατί τα
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων είναι διαφορετικά από των μη συμμετεχόντων
και συνεπώς έχουμε το πρόβλημα της μεροληψίας επιλογής.
Το μέσο αποτέλεσμα του προγράμματος για ολόκληρο τον πληθυσμό είναι
ένας σταθμικός μέσος όρος του μέσου αποτελέσματος της θεραπείας για τους
συμμετέχοντες και τους μη συμμετέχοντες, με άλλα λόγια είναι η προσδοκώμενη τιμή
της σχέσης (7.1):
E (Δ i ) = E(Y 1i –Y 0i )

(7.6)

Η σχέση (7.6) με τη χρήση του νόμου των επαναλαμβανόμενων προσδοκιών
γράφεται:
E[Y 1i –Y 0i | D i =1] P(D i =1) + E[Y 1i –Y 0i | D i =0] P(D i =0)

(7.6-α)

Η σχέση (7.6) μας δίνει το μέσο αποτέλεσμα της παρέμβασης για ολόκληρο
τον πληθυσμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το μέσο αποτέλεσμα του
προγράμματος για τους συμμετέχοντες (treatment on the treated effect), το οποίο
είναι:
E(Δ i | D i =1) = E(Y 1i – Y 0i | D i =1) = E(Y 1i | D i =1) – E(Y 0i | D i =1)

(7.7)

Η σχέση (7.7) δίνει την προσδοκώμενη (μέση) τιμή του αποτελέσματος Δ, η
οποία ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή του αποτελέσματος με και χωρίς
συμμετοχή για αυτούς που πραγματικά συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στο βαθμό που
αυτή η παράμετρος επικεντρώνεται στους πραγματικά συμμετέχοντες, καθορίζει τα
πραγματοποιηθέντα κέρδη (οφέλη) από τη συμμετοχή και σε σύγκριση με το κόστος
του προγράμματος μπορούμε να αποφανθούμε εάν το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο
ή όχι (Heckman et al., 1999). Έχοντας την εκτίμηση της (7.7) μπορούμε να δούμε τι
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θα συμβεί, κατά μέσο όρο, σε μια άλλη, παρόμοια, ομάδα ατόμων που θα
συμμετάσχει στο ίδιο πρόγραμμα.
Ωστόσο, ο δεύτερος δεξιός όρος της (7.7) είναι μη παρατηρήσιμος, αφού
περιγράφει και αντιστοιχεί σε μια φανταστική κατάσταση (μη συμμετοχή για
συμμετέχοντες). Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας είναι αφιερωμένο στην εύρεση
κατάλληλων υποθέσεων και συνθηκών ταυτοποίησης αυτού του τμήματος, έτσι ώστε
να προβλεφθεί το μη παρατηρήσιμο αναμενόμενο αποτέλεσμα της μη συμμετοχής για
τους συμμετέχοντες με τη χρήση του παρατηρήσιμου αποτελέσματος της μη
συμμετοχής από τους μη συμμετέχοντες. Άρα, λοιπόν, η προσπάθεια επικεντρώνεται
στην εκτίμηση του αντιγεγονότος για τους συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας τα
διαθέσιμα στοιχεία που είναι τα (Y 1 , D=1) και (Y 0 , D=0).
Εάν ισχύει
E(Y 0 | D=1) = E(Y 0 | D=0)

(7.8)

τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μη συμμετέχοντες ως ομάδα ελέγχου. Με
άλλα λόγια, εάν οι συμμετέχοντες θα είχαν στην περίπτωση που θα ήταν μη
συμμετέχοντες το ίδιο αποτέλεσμα με τους πραγματικά μη συμμετέχοντες, τότε
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αποτέλεσμα της ομάδας ελέγχου (μη
συμμετέχοντες) για να προσεγγίσουμε το αντιγεγονός της ομάδας συμμετεχόντων.
Στο σημείο αυτό, για να ισχύει η (7.8) γίνεται μια σημαντική υπόθεση, η λεγόμενη
“υπόθεση κατά συνθήκην ανεξαρτησίας” (Conditional Independence Assumption,
[CIA], Rubin, 1977). H CIA ισχύει σε περίπτωση τυχαίου πειράματος, αφού η
τυχαιότητα επιλογής για συμμετοχή εξασφαλίζει ότι το πιθανό αποτέλεσμα είναι
ανεξάρτητο από την διαδικασία επιλογής. Η CIA διατυπώνεται ως εξής: Υ 0 ┴ D.
Δηλαδή, το αποτέλεσμα της μη συμμετοχής είναι ανεξάρτητο από τη συμμετοχή.
Έτσι, λοιπόν, δεδομένης της CIA, ισχύει η (7.8), δηλαδή
Ε(Υ 0 | D=1) = Ε(Υ 0 | D=0)
Η CIA σημαίνει ότι το αντιγεγονός, δηλαδή το αποτέλεσμα της μη
συμμετοχής για τους συμμετέχοντες είναι ταυτόσημο με το αποτέλεσμα της μη
συμμετοχής για τους μη συμμετέχοντες. Τότε, το αποτέλεσμα του προγράμματος
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μπορεί να εκτιμηθεί ως η διαφορά ανάμεσα στον παρατηρηθέντα μέσο για τη
μεταβλητή που μας ενδιαφέρει στην ομάδα συμμετοχής και στην ομάδα ελέγχου.
Σε περίπτωση, λοιπόν, που η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται μέσω τυχαίας
διαδικασίας τα παραπάνω ισχύουν και έτσι ισχύει η (7.8). Όταν όμως δεν έχουμε
τυχαίο πείραμα, τότε ένας τρόπος για να προσεγγιστούν οι συνθήκες τυχαιότητας
είναι με τη χρήση της μεθόδου σύζευξης (matching method), δηλαδή να
κατασκευαστεί μια ομάδα ελέγχου πανομοιότυπη σε χαρακτηριστικά με την ομάδα
συμμετοχής. Η διαδικασία αυτή λέγεται και επιλογή στα παρατηρήσιμα
χαρακτηριστικά (selection on observables, Heckman, Ichimura and Todd, 1997). Η
CIA στην περίπτωση αυτή ισχύει εάν ο αξιολογητής έχει στη διάθεσή του ένα σετ
χαρακτηριστικών Χ, έτσι ώστε για κάθε τιμή του Χ η κατανομή του αντιγεγενότος Υ 0
στην ομάδα συμμετεχόντων να είναι ίδια με την (παρατηρούμενη) κατανομή του Υ 0
στους μη συμμετέχοντες. Διασφαλίζεται έτσι ότι:
Y0 ┴ D | Χ
Δηλαδή, η συμμετοχή είναι ανεξάρτητη από το αποτέλεσμα της μη συμμετοχής, υπό
τη συνθήκη των τιμών της Χ. Επομένως,
E(Y 0 | D=1, X) = E(Y 0 | D=0,X) = E(Y | D=0, X)

(7.8-α)

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ομάδα ελέγχου για να
προσεγγίσουμε το αποτέλεσμα της μη συμμετοχής για τους συμμετέχοντες, και
επομένως μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το Δ (Sianesi, 2001).
Δ = E(Y 1 | D=1) – E(Y 0 | D=1) =
= Ε[{Ε(Y 1 | Χ, D=1) – E(Y 0 | X, D=1)} | D=1] =
= (CIA) E[{Ε(Y 1 | Χ, D=1) – E(Y 0 | X, D= 0)} | D=1] =
= E[{Ε(Y | Χ, D=1) – E(Y | X, D= 0)} | D=1]
Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι η διαφορά του μέσου παρατηρούμενου
αποτελέσματος για τις δύο ομάδες, υπό τη συνθήκη των τιμών της Χ.
Η διαδικασία σύζευξης έχει το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ότι είναι μη
παραμετρική και δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη συναρτησιακή μορφή για την
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εξίσωση αποτελέσματος και γι’ αυτό είναι δημοφιλής ανάμεσα στους ερευνητές
(Lechner, Sianesi). Ωστόσο η υπόθεση ότι το να λάβουμε υπόψη μας τα
παρατηρήσιμα

χαρακτηριστικά

(έστω

και

εάν

σε

αυτά

περιλαμβάνονται

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη συμμετοχή αλλά όχι το αποτέλεσμα) εξαλείφει
τις όποιες διαφορές υπάρχουν στα μη παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων, είναι μια πολύ περιοριστική υπόθεση.
Περαιτέρω, είναι σημαντικό για να βρεθεί αν ισχύει η CIA να βρεθούν και να
παρατηρηθούν όλες οι μεταβλητές που θα μπορούσαν ταυτόχρονα να επηρεάζουν τη
συμμετοχή και το δυνητικό αποτέλεσμα της μη συμμετοχής. Αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να έχουμε πλήρη σετ πληροφοριών για την εκπαίδευση, ολόκληρη την
επαγγελματική

ζωή

και

ιστορία

των

ατόμων

και

γενικά

κάθε

είδους

κοινωνικοοικονομικό στοιχείο που αναφέρεται στα άτομα. Αυτό όμως, όπως είναι
αντιληπτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο και στην ουσία απαγορευτικό για την περαιτέρω
έρευνα, τουλάχιστον σε περιπτώσεις όπως η Ελλάδα, όπου τα διαθέσιμα στοιχεία
(αλλά και τα επίσημα τηρούμενα) στοιχεία είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά
ελλιπή.

Μη τυχαία ανάθεση σε πρόγραμμα

Στις περισσότερες περιπτώσεις αξιολόγησης, όπως ήδη αναφέρθηκε σε
προηγούμενο κεφάλαιο, ο αξιολογητής καλείται εκ των υστέρων (ex post) να
αποφανθεί για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Η ανάθεση σε
πρόγραμμα έγινε στα άτομα έγινε με μη τυχαίο τρόπο και επομένως οι ομάδες
συμμετοχής και ελέγχου διαφέρουν τόσο ως προς τα παρατηρήσιμα όσο και ως προς
κάποια μη παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά τους. Στην περίπτωση αυτή η (7.8) δεν
ισχύει και έχουμε το πρόβλημα της μεροληψίας επιλογής, η οποία μπορεί να
προέρχεται είτε από παρατηρήσιμα είτε από μη παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των
ατόμων (Heckman and Hotz, 1989).
Η μεροληψία επιλογής σημαίνει ότι κάποια άτομα συμμετέχουν στη βάση
κάποιων χαρακτηριστικών τους, που επίσης επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Όπως ήδη
αναφέρθηκε, η διαδικασία και η απόφαση επιλογής για συμμετοχή στο πρόγραμμα
μπορεί να οφείλεται στους διαχειριστές του προγράμματος (administrative selection)
ή στα ίδια τα άτομα που συμμετέχουν (self selection). Για παράδειγμα, αν υπάρχει εκ
μέρους των διαχειριστών του προγράμματος επιλογή συμμετεχόντων στη βάση του
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ποιοί είναι πιο “καλοί” και επομένως ποιοί θα είναι οι πιο αποτελεσματικοί μετά το
πρόγραμμα (παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά), τότε αυτοί θα είναι με τη λήξη του
προγράμματος αποτελεσματικοί σε κάποιο βαθμό ούτως ή άλλως. Επίσης, αν στο
πρόγραμμα συμμετέχουν οι πιο αποφασιστικοί και έχοντες μεγαλύτερη θέληση και
κίνητρο (μη παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά) τότε και πάλι αυτοί θα είναι μετά το
πρόγραμμα σε κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό πετυχημένοι έτσι κι αλλιώς. Εάν
συμβούν τα παραπάνω και η επιτυχημένη πορεία των συμμετεχόντων μετά το
πρόγραμμα

αποδοθεί

στο

πρόγραμμα,

τότε

έχουμε

υπερεκτίμηση

των

αποτελεσμάτων. Δηλαδή ο όρος
E(Y 1 | D=1) – E(Y 0 | D=0)
που αποτελεί προσέγγιση για την εκτίμηση της (7.7), θα είναι μεροληπτικός για τη
μέτρηση της θεραπείας στους θεραπευθέντες (παραλείπουμε το δείκτη i για λόγους
ευκολίας της παρουσίασης).
Επιστρέφοντας, λοιπόν, στο πρόβλημα της εκτίμησης του αποτελέσματος της
θεραπείας στους θεραπευθέντες και αναλύοντας το δεύτερο δεξιό όρο της (7.7),
παρατηρούμε ότι υπάρχει το πρόβλημα της μη ταυτόχρονης παρατήρησης δύο
καταστάσεων για το ίδιο άτομο (συμμετοχή και μη συμμετοχή). Δηλαδή το Υ 0 δεν
παρατηρείται για τα άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και επομένως γεννάται
το ερώτημα πώς μπορεί να εκτιμηθεί το Ε(Υ 0 | D=1); Μια πιθανότητα είναι να
χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα των μη συμμετεχόντων ως μέτρηση του τι θα
γινόταν στους συμμετέχοντες εάν δεν συμμετείχαν. Στην περίπτωση αυτή έχουμε:
E(Y 1 | D=1) – E(Y 0 | D=0) = E(Y 1 | D=1) – E(Y 0 | D=1) + E(Y 0 | D=1) – E(Y 0 | D=0)
= E(Y 1 – Y 0 | D=1) + E(Y 0 | D=1) – E(Y 0 | D=0) = E(Δ | D=1) + {E(Y 0 | D=1) –
E(Y 0 | D=0)}
(7.9)
Ο όρος στις αγκύλες είναι η μεροληψία επιλογής. Απλά συγκρίνοντας το
παρατηρούμενο αποτέλεσμα για αυτούς που συμμετέχουν και για αυτούς που δεν
συμμετέχουν, έχουμε μεροληπτικό αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες εάν οι
συμμετέχοντες θα είχαν διαφορετικό αποτέλεσμα από τους μη συμμετέχοντες στην
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περίπτωση που δεν υπήρχε το πρόγραμμα. Δηλαδή, αυτοί που συμμετέχουν έχουν
διαφορετικό αντιγεγονός από τους πράγματι μη συμμετέχοντες.

7.2. Το υπόδειγμα Heckman

Μια πολύ διαδεδομένη τεχνική για την επίλυση του προβλήματος της
μεροληψίας επιλογής είναι η διαδικασία Heckman (Heckman, 1979). Η μέθοδος
Heckman, η οποία αποκαλείται και Heckit (κατά την παράδοση της προσθήκης του
“it” σε διαδικασίες που σχετίζονται με τα υποδείγματα probit, όπως π.χ. Tobit),
απαντάται τόσο στη βιβλιογραφία των αξιολογήσεων των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης και των οικονομικών της εργασίας γενικότερα (Moffit, 1991; O’ Leary,
1998; Heckman and Hotz, 1989; Larsson, 2000; O’ Leary et al., 2001; Sianesi, 2002;
κλπ.), όσο και στη βιβλιογραφία άλλων επιστημών, όπως η πολιτική επιστήμη, η
εκπαίδευση, η ιατρική, η κοινωνιολογία (Rhodes et al., 2000; Ahmad et al., 2001;
Carr, 2001; Bifulco, 2002; Heckman and Li, 2003; Rabar, 2003; Briggs, 2004; Sales
et al., 2004; Casari et al., 2005; Simmons and Hopkins, 2005; Haan, 2005).
Σύμφωνα με τη λογική του υποδείγματος Heckman και όπως είναι φανερό
από τη σχέση (7.2), το αποτέλεσμα ενός προγράμματος συναρτάται με την απόφαση
συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα όμως είναι μια διαδικασία
που δεν καθορίζεται με τυχαίο τρόπο αλλά εξαρτάται από κάποιους παράγοντες.
Έτσι, υπάρχει καταρχήν μια “εξίσωση επιλογής” (selection equation) η οποία
ορίζεται ως εξής:
z i * = w i ΄γ + u i
(7.10)
Όπου z i * είναι μια μια λανθάνουσα μεταβλητή η οποία παίρνει τιμές ως εξής:
z i = 1 εάν z i * > 0
z i = 0 σε άλλη περίπτωση
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Όπου w i ΄ είναι ένα διάνυσμα ερμηνευτικών μεταβλητών, γ είναι ένα διάνυσμα
παραμέτρων και u i είναι μια μη παρατηρήσιμη τυχαία μεταβλητή (διαταρακτικός
όρος).
Το αποτέλεσμα του προγράμματος περιγράφεται από την “εξίσωση
αποτελέσματος” (outcome equation), η οποία είναι:
y i = x i ΄β + e i

(7.11)

όπου y i είναι μια παρατηρήσιμη τυχαία μεταβλητή, x i ΄ είναι ένα διάνυσμα εξωγενών
μεταβλητών, β είναι ένα διάνυσμα παραμέτρων και e i είναι ο διαταρακτικός όρος.
Υποθέτουμε στο σημείο αυτό ότι οι διαταρακτικοί όροι u i και e i κατανέμονται
από κοινού ως εξής:
⎡⎛ 0 ⎞ ⎛ 1
⎡ui ⎤
⎢ ei ⎥ ~ N ⎢ ⎜ 0 ⎟ , ⎜
⎢⎣⎝ ⎠ ⎝ ρ
⎣ ⎦

ρ ⎞⎤
⎟⎥
σ 2e ⎠ ⎥⎦

(7.12)

Η παράμετρος ρ αποδίδει τη συσχέτιση των u i και e i και εάν έχουμε ρ ≠ 0
τότε υπάρχει το πρόβλημα της μεροληψίας επιλογής και η εκτίμηση της (7.11) με
OLS δίνει μεροληπτικά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, επειδή συσχετίζεται ο
διαταρακτικός όρος της εξίσωσης αποτελέσματος με τη διαδικασία επιλογής, είναι
σαν μια σημαντική μεταβλητή να λείπει από την εξίσωση αποτελέσματος και
επομένως θα πρέπει να γίνει πρώτα μια εκτίμηση αυτής της μεταβλητής η οποία στη
συνέχεια θα μπει ως ερμηνευτική στην εξίσωση αποτελέσματος.
Το υπόδειγμα Heckman, λοιπόν, περιλαμβάνει δύο εξισώσεις οι οποίες θα
πρέπει να εκτιμηθούν σε μια διαδικασία δύο σταδίων, έτσι ώστε να πάρουμε συνεπείς
εκτιμητές του διανύσματος β στη σχέση (7.11). Ουσιαστικά η διαδικασία εκτίμησης
είναι η υπό συνθήκη παλινδρόμηση
E[y i | z i > 0] = E[y i | u i > – w i ΄γ] = x i ΄β + E[e i | u i > – w i ΄γ] = x i ΄β + (ρσ e )λ i
(7.13)
Όπου
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λi =

φ(wi΄γ)
Φ(wi΄γ)

(7.14)

είναι ο αντίστροφος λόγος του Mill’s (inverse Mill’s ratio). Ο αντίστροφος
λόγος του Mills (IMR) είναι το εργαλείο ελέγχου της μεροληψίας επιλογής που
προκύπτει από την μη τυχαία διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μεροληψία
διορθώνεται αφού το IMR αφαιρεί το τμήμα του διαταρακτικού όρου u i που
συσχετίζεται με την ερμηνευτική μεταβλητή.
Στην (7.14), το φ(w i ΄γ) είναι η τυπική κανονική συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας και το Φ(w i ΄γ) είναι η αθροιστική συνάρτηση της τυπικής κανονικής
κατανομής. Όπως είναι φανερό από την (7.13), εάν ρ = 0 τότε η (7.11) θα μπορούσε
να εκτιμηθεί με OLS.
Εάν όμως ρ ≠ 0, τότε θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να εκτιμήσουμε την (7.10)
ως ένα υπόδειγμα probit και στη συνέχεια να κατασκευαστεί το λ i το οποίο θα
περιληφθεί ως ερμηνευτική μεταβλητή στην (7.11), η οποία στη συνέχεια εκτιμάται
με OLS, εάν η μεταβλητή y i είναι συνεχής:
y i = x i ΄β + αP i + aλ i + v i

(7.15)

Ο όρος aλ i κάνει διόρθωση της μεροληψίας επιλογής ενώ το α μετράει την
επίδραση της συμμετοχής στο πρόγραμμα. Εάν η μεταβλητή y i είναι δίτιμη τότε η
(7.11) εκτιμάται ως probit. Το Stata περιέχει δύο διαφορετικές εντολές, ανάλογα με
τη φύση της μεταβλητής y i : την εντολή Heckman, όταν η y i είναι συνεχής μεταβλητή
και την εντολή Heckprob, όταν η y i είναι δίτιμη μεταβλητή. Πρέπει να σημειωθεί στο
σημείο, αυτό ότι οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται στα w i και x i δεν θα πρέπει να
είναι

ακριβώς

οι

ίδιες,

γιατί

αλλιώς

είναι

πολύ

πιθανή

η

ύπαρξη

πολυσυγγραμμικότητας, με αποτέλεσμα η διαδικασία της εκτίμησης να είναι
αδύνατη. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία μεταβλητή στο w i που να μην
περιλαμβάνεται στο x i . Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία
μεταβλητή που επηρεάζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αλλά δεν επηρεάζει το
αποτέλεσμα του προγράμματος. Αυτός ο περιορισμός ονομάζεται “περιορισμός
αποκλεισμού” (exclusion restriction) και είναι βασικό στοιχείο της όλης διαδικασίας
(Heckman, 1979; Heckman and Smith, 1997, Wooldridge, 2002).
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Όταν το υπόδειγμα περιλαμβάνει εξίσωση αποτελέσματος με εξαρτημένη
μεταβλητή μια δίτιμη μεταβλητή (ενώ ήδη η εξίσωση επιλογής έχει ως εξαρτημένη
μια επίσης δίτιμη μεταβλητή), τότε έχουμε ένα υπόδειγμα με δύο probit εξισώσεις. Σε
πρώτο στάδιο γίνεται εκτίμηση του γ στη σχέση (7.10) με probit του z j στο w i . Στη
συνέχεια, γίνεται εκτίμηση του β και του ρ στη σχέση (7.11) χρησιμοποιώντας την
ακόλουθη σχέση (Wooldridge, 2002, pp. 478, 570):
Pr(y i =1 | z i =1, w i ) = E[Pr(y i =1|e i , w i ) | z i =1, w i ]=E{Φ[(x i ΄β+ρe i )/(1-ρ2)1/2] | z i =1,
wi}
= 1/Φ(w i ΄γ)

∞

∫w ΄γ
i

Φ[(x i ΄β + ρe i )/ (1-ρ2)1/2] φ(e i )de i

(7.16)
Η παράμετρος αυτή δίνεται απευθείας από τη διαδικασία post-estimation της
εντολής heckprob στο πρόγραμμα Stata.
Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα οριακά αποτελέσματα, δηλαδή η μεταβολή στην
προβλεπόμενη πιθανότητα όταν υπάρχει μεταβολή στην τιμή μιας μεταβλητής ceteris
paribus. Τα οριακά αποτελέσματα είναι σε περίπτωση που οι μεταβλητές x k είναι
δίτιμες υπολογίζονται ως εξής (Wooldridge, 2002, pp. 459, 467):
δ k = G[b 1 + b 2 x 2 + ....... + b k-1 x k-1 + b k ] - G[b 1 + b 2 x 2 + ....... + b k-1 x k-1 ] (7.17)
όπου b j είναι οι εκτιμήσεις των αντίστοιχων β και οι x j υπολογίζονται στη μέση τιμή
της αντίστοιχης μεταβλητής.
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Κεφάλαιο 8

Περιγραφική στατιστική ανάλυση

8.1. Το δείγμα
Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην εμπειρική ανάλυση που θα
παρουσιαστεί παρακάτω, αποτελείται από 1140 άτομα, από τα οποία 663 είναι
συμμετέχοντες σε πρόγραμμα κατάρτισης και 477 αποτελούν την ομάδα ελέγχου. Η
συλλογή των στοιχείων έγινε σε τρία Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
στους Νομούς Κοζάνης, Ημαθίας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Χρησιμοποιήθηκαν
στοιχεία από συμμετέχοντες σε 70 προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στα
ΚΕΚ κατά τη χρονική περίοδο 1999 – 2001. Επισημαίνεται ότι τα προγράμματα αυτά
είναι όλα του ίδιου τύπου, δηλαδή προγράμματα για ανέργους, διάρκειας 300 – 320
ωρών, με 20 συμμετέχοντες ανά πρόγραμμα. Το κάθε πρόγραμμα περιελάμβανε
θεωρητική κατάρτιση σε αίθουσα διδασκαλίας διάρκειας 180 – 200 ωρών και
πρακτική άσκηση διάρκειας 100 – 120 ωρών. Τα στοιχεία για τους μη συμμετέχοντες
προέρχονται επίσης από τα ΚΕΚ και συγκεκριμένα από τις λίστες των αιτούντων
συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η διαδικασία της συλλογής περιελάμβανε τηλεφωνικές ή
προσωπικές συνεντεύξεις κατά περίπτωση.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής
στατιστικής ανάλυσης του εν λόγω δείγματος. Όπως επισημάνθηκε σε προηγούμενα
κεφάλαια, το ερώτημα που η εμπειρική εκτίμηση καλείται να απαντήσει αναφέρεται
στο κατά πόσο είναι αποτελεσματική μια παρέμβαση στην αγορά εργασίας με τη
μορφή της ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης. Είναι σαφές από τα όσα μέχρι τώρα
αναφέρθηκαν, ότι στο ερώτημα αυτό η απάντηση θα πρέπει να εμπεριέχει μια
σύγκριση σχετικά με το τι θα γινόταν εάν δεν υπήρχε η εν λόγω παρέμβαση. Επειδή
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ωστόσο αυτό (το αντιγεγονός, όπως παραπάνω αναφέρθηκε), δεν είναι κάτι που
μπορούμε να παρατηρήσουμε, καταφεύγουμε στη λύση της χρήσης μιας ομάδας
ελέγχου, ατόμων δηλαδή που δεν μετέχουν στην παρέμβαση, έτσι ώστε να
προσεγγίσουμε το αντιγεγονός μέσω αυτών. Το πρόβλημα προκύπτει από το ότι οι
δύο ομάδες, η ομάδα συμμετοχής στο πρόγραμμα και η ομάδα ελέγχου (ή αλλιώς:
ομάδα μη συμμετοχής), διαφέρουν και έτσι η απλή σύγκριση των μέσων όρων των
δυο ομάδων οδηγεί σε μεροληπτικά αποτελέσματα. Στην εμπειρική έρευνα της
παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μεταβλητές:

8.2 Τα χαρακτηριστικά των ατόμων του δείγματος
8.2.1. Φύλο

Είναι σαφές ότι στην αγορά εργασίας η μεταβλητή φύλο παίζει ιδιαίτερο
ρόλο. Οι γυναίκες θεωρούνται μειονεκτούσα ομάδα και σχεδόν όλα τα προγράμματα
απασχόλησης έχουν μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές. Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να
ισχυριστεί ότι υπάρχουν ομάδες με πολύ περισσότερα προβλήματα, όπως π.χ. ΑμΕΑ,
αποφυλακισμένοι, κλπ. Ωστόσο, οι γυναίκες είναι μακράν η πολυπληθέστερη ομάδα
που αντιμετωπίζει προβλήματα στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικό του πόσο μεγάλη
σημασία αποδίδεται τα τελευταία χρόνια στην απάλειψη των προβλημάτων που έχουν
οι γυναίκες είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και υλοποιεί στο πλαίσιο της Γ΄
Προγραμματικής Περιόδου (2000-2006) την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, που
στόχο έχει τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας κυρίως
για τις γυναίκες (αλλά δευτερευόντως και για άλλες μειονεκτούσες ομάδες).
Σε ότι αφορά ειδικότερα στο δείγμα που χρησιμοποιείται στην παρούσα
εργασία, είναι φανερό ότι η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι αρκετά άνιση
(Διάγραμμα 8.1). Είναι πολύ φυσικό να αναμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα του
προγράμματος στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. Είναι επίσης ενδιαφέρον να
αναλυθούν τα αποτελέσματα της συμμετοχής στο πρόγραμμα ανά φύλο, σε σχέση με
τη μη συμμετοχή. Δεν είναι παράδοξο να έχουμε ως αποτέλεσμα ότι η συμμετοχή στο
πρόγραμμα ωφελεί τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες, αφού οι άνδρες έχουν
ισχυρότερη πιθανότητα εύρεσης εργασίας και χωρίς το πρόγραμμα. Από την άλλη
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μεριά, είναι πιθανόν η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ωφελεί και τα δύο φύλα, ή ένα
από αυτά, σε σχέση με τα άτομα του ιδίου φύλου σε κατάσταση μη συμμετοχής.
Για το φύλο χρησιμοποιείται η μεταβλητή sex, που είναι δίτιμη παίρνοντας
την τιμή 0 όταν πρόκειται για άνδρα και 1 όταν πρόκειται για γυναίκα. Όπως φαίνεται
στο παρακάτων Διάγραμμα 8.1, το δείγμα περιλαμβάνει 148 άνδρες, ποσοστό 12,98%
και 992 γυναίκες, ποσοστό 87,02%. Είναι λογικό να παριλαμβάνονται γυναίκες σε
ποσοστό τόσο υψηλό, δεδομένου ότι αφενός η ανεργία είναι σαφώς μεγαλύτερη στις
γυναίκες και αφετέρου η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων που κάνουν αίτηση
για παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης είναι γυναίκες.

Στο Διάγραμμα 8.2 εμφανίζονται κατά φύλο τα μέλη των ομάδων συμμετοχής
και ελέγχου. Στην ομάδα συμμετεχόντων υπάρχουν 107 άνδρες, ποσοστό 16% και
556 γυναίκες, ποσοστό 84%. Στην ομάδα των μη συμμετεχόντων περιλαμβάνονται 41
ανδρες, ποσοστό 9% και 436 γυναίκες, ποσοστό 91%.

Διάγραμμα 8.1. Ομάδες συμμετοχής και ελέγχου κατά φύλο
συμμετοχή

μη συμμετοχή

άνδρες
41
9%

άνδρες
107
16%

γυναίκες
556
84%

γυναίκες
436
91%
άνδρες

γυναίκες

άνδρες

γυναίκες
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8.2.2. Ηλικία

Η ηλικία είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την θέση του ατόμου
στην αγορά εργασίας. Συνήθως έχει νόημα να διακρίνουμε τρεις ηλικιακές ομάδες:
νέοι κάτω των 25 ετών, άτομα μεταξύ 26 και 44 ετών, άτομα άνω των 45 ετών. Η
αιτιολόγηση για τη διάκριση αυτή στηρίζεται στις εξής ιδιαιτερότητες που κάθε
ηλικιακή ομάδα εμφανίζει, σε γενικές γραμμές φυσικά: Η ομάδα κάτω των 25 ετών
απαρτίζεται από άτομα που είναι νέοι άνθρωποι, που συνήθως έχουν πρόσφατα
τελειώσει κάποιες σπουδές και είναι κυρίως νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας με
μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία. Επίσης, η ομάδα αυτή έχει σε γενικές γραμμές
περισσότερη εξοικείωση με ξένες γλώσσες και υπολογιστές, ενώ σε μικρό ποσοστό
είναι έγγαμοι και σε ακόμα μικρότερο ποσοστό έχουν παιδιά. Στο δείγμα μας οι κάτω
των 25 ετών είναι συνολικά 365 άτομα, εκ των οποίων 70 άνδρες και 295 γυναίκες,
ποσοστά 19,2% και 80,8% της ηλικιακής ομάδας αντίστοιχα. Οι άνδρες, ωστόσο,
είναι το 47,3% του συνολικού αριθμού των ανδρών του δείγματος.
Η ομάδα 26 – 44 ετών είναι άτομα με κάποια εργασιακή εμπειρία που
συνήθως έχουν αρκετά χρόνια εκτός σχολείου και σε αρκετές περιπτώσεις οι γνώσεις
τους και οι δεξιότητές τους είναι κατά κάποιον τρόπο απαξιωμένες. Συνήθως τα
άτομα της ομάδας αυτής έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό
ατόμων είναι γυναίκες που δεν έχουν εργαστεί ποτέ και επιθυμούν την ένταξή τους
στο εργατικό δυναμικό για διάφορους λόγους. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει συνολικά
741 άτομα, από τα οποία 663 είναι γυναίκες, δηλαδή το 89,5% της ηλικιακής ομάδας
και το 66,85 του συνόλου των γυναικών. Οι άνδρες είναι 78 και αντιστοιχούν σε
ποσοστό 10,5% της ηλικιακής ομάδας και στο 52,7% του συνόλου των ανδρών του
δείγματος
Στην τρίτη ομάδα, άνω των 45 ετών, περιλαμβάνονται αποκλειστικά γυναίκες.
Είναι συνήθως άτομα που έχουν χαμηλότερο από το μέσο εκπαιδευτικό επίπεδο,
ελάχιστη εξοικείωση με υπολογιστές και ξένες γλώσσες και σχεδόν μηδενική
εργασιακή εμπειρία. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με το κατά πόσο πραγματικά
επιθυμούν την ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό ή παρακολουθούν σεμινάρια για
άλλους λόγους, π.χ. για τη λήψη του επιδόματος ή ακόμα και για να «ξεφεύγουν» από
το σπίτι. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να διαπιστώσει. Όσα από τα
άτομα αυτά πραγματικά επιθυμούν να βρουν εργασία, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες
δυσκολίες, δεδομένου ότι τα προσόντα τους είναι χαμηλά και η ηλικία τους αποτελεί
αποτρεπτικό παράγοντα για τους δυνητικούς εργοδότες.
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Για τις ηλικιακές ομάδες χρησιμοποιήθηκαν αρχικά τρεις δίτιμες μεταβλητές,
η μεταβλητή ageY για την ομάδα των μέχρι 25 ετών, η μεταβλητή ageM για την
ομάδα των μεταξύ 26 και 44 ετών και η μεταβλητή ageO για τους άνω των 45 ετών.
Στη συνέχεια ωστόσο, δεδομένου ότι η ηλικιακή ομάδα των άνω των 45 ετών, ageO,
περιλαμβάνει ελάχιστα άτομα και μάλιστα κανέναν άνδρα, έγινε ενοποίηση της
ομάδας με την ομάδα ageΜ. Έτσι, στη διαδικασία της εκτίμησης χρησιμοποιήθηκε
ουσιαστικά μία δίτιμη μεταβλητή για την ηλικία, η μεταβλητή age, που διαχωρίζει
τα άτομα σε κάτω των 25 ετών και άνω των 26 ετών αντίστοιχα. Είναι χρήσιμο να
σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι θα ήταν επιθυμητό να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία
για τους άνω των 45 ετών και να γίνουν εκτιμήσεις για τη συγκεκριμένη ομάδα,
καθώς παρουσιάζει πράγματι κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στο Διάγραμμα 8.3
εμφανίζονται τα άτομα του δείγματος ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο.
Διάγραμμα 8.2. Το δείγμα ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο
800

663
αριθμός ατόμων

600

400

295
200

70

78
0

0
μέχρι 25 ετών

απ ό 26 έως 44 ετών

34

π άνω απ ό 45 ετών

ηλικιακή ομάδα
άνδρες

γυναίκες

Στα Διαγράμματα 8.4 και 8.5 εμφανίζονται ανά ηλικιακή ομάδα η ομάδα
συμμετοχής και η ομάδα μη συμμετοχής αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 8.3. Συμμετέχοντες ανά ηλικιακή ομάδα
10
2%
218
33%

435
65%

μέχρι 25 ετών
από 26 έως 44 ετών
πάνω από 45 ετών

Διάγραμμα 8.4. Μη συμμετέχοντες ανά ηλικιακή ομάδα
24
5%
147
31%

306
64%

μέχρι 25 ετών
από 26 έως 44 ετών
πάνω από 45 ετών

Συνολικά οι πληροφορίες που αναφέρονται στο φύλο και στην ηλικιακή
ομάδα συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων εμφανίζονται στον Πίνακα 8.1 και στο
Διάγραμμα 8.6.
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γυναίκες
γυναίκες
σύνολο

μη συμμετέχοντες

άνδρες

σύνολο

συμμετέχοντες

άνδρες

Πίνακας 8.1. Φύλο και ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων και μη
συμμετεχόντων
μέχρι 25
ετών

26 - 44
ετών

άνω
των 45
ετών

σύνολο

αριθμός

52

55

0

107

% στο φύλο

48,60%

51,40%

0,00%

100,00%

% στην ηλικιακή
ομάδα

23,90%

12,60%

0,00%

16,10%

% στο σύνολο

7,80%

8,30%

0,00%

16,10%

αριθμός

166

380

10

556

% στο φύλο

29,90%

68,30%

1,80%

100,00%

% στην ηλικιακή
ομάδα

76,10%

87,40%

100,00%

83,90%

% στο σύνολο

25,00%

57,30%

1,50%

83,90%

αριθμός

218

435

10

663

% στο φύλο

32,90%

65,60%

1,50%

100,00%

% στην ηλικιακή
ομάδα

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

% στο σύνολο

32,90%

65,60%

1,50%

100,00%

αριθμός

18

23

0

41

% στο φύλο

43,90%

56,10%

0,00%

100,00%

% στην ηλικιακή
ομάδα

12,20%

7,50%

0,00%

8,60%

% στο σύνολο

3,80%

4,80%

0,00%

8,60%

αριθμός

129

283

24

436

% στο φύλο

29,60%

64,90%

5,50%

100,00%

% στην ηλικιακή
ομάδα

87,80%

92,50%

100,00%

91,40%

% στο σύνολο

27,00%

59,30%

5,00%

91,40%

αριθμός

147

306

24

477

% στο φύλο

30,80%

64,20%

5,00%

100,00%

% στην ηλικιακή
ομάδα

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

% στο σύνολο

30,80%

64,20%

5,00%

100,00%
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Διάγραμμα 8.5. Ηλικιακή ομάδα, φύλο και κατάσταση συμμετοχής
των ατόμων του δείγματος

29,41%
n=10

ηλικιακή ομάδα

πάνω από 45 ε τών

70,59%
n=24
29,49%
n=23

42,68%
n=283

από 26 μέ χρ ι 44 ε τών

57,32%
n=380

70,51%
n=55
25,71%
n=18

43,73%
n=129

μέ χρ ι 25 ε τών

56,27%
n=166

74,29%
n=52
άνδρ ε ς

γυναί κε ς

φύλ ο

συμμετοχή σε πρόγραμμα
μη συμμετοχή σε π ρόγραμμα

8.2.3. Εκπαιδευτικό επίπεδο

Είναι φυσικό ότι η εκπαίδευση είναι ίσως το κυριότερο χαρακτηριστικό που
καθορίζει το εργασιακό μέλλον του ατόμου και την πορεία του στην αγορά εργασίας.
Στο Διάγραμμα 8.7 εμφανίζεται συγκεντρωτικά το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων
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του δείγματος κατά φύλο, ενώ στο Διάγραμμα 8.8 δίνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο
των συμμετεχόντων ακι μη συμμετεχόντων.
Διάγραμμα 8.6. Εκπαιδευτικό επίπεδο κατά φύλο
ΑΕΙ

100%

ΤΕΙ

ΙΕΚ
97%

Ποσοστό

75%

90%

n=34
50%

n=63

72%
n=26

25%

0%
100%

Λύκειο

Ποσοστό

n=7
ΤΕΕ

Γυμν άσιο
93%

89%

84%

75%

10%

3%
n=1

28%
n=10

n=95

n=296

n=55

50%

25%

11%

16%
n=57

7%

n=12

n=4

0%
100%

Δημοτ ικό

92%

88%

75%

Ποσοστό

Λίγ ες τ άξεις

n=33
n=390

άν δρες
γυν αίκες

50%

25%

12%
8%
n=3

n=54
0%

Είναι σαφές ότι η ομάδες αποφοίτων Δημοτικού και αποφοίτων Λυκείου είναι
οι πολυπληθέστερες. Συγκεντρωτικά οι δύο αυτές ομάδες περιλαμβάνουν 797 άτομα,
από τα οποία 461 είναι συμμετέχοντες και 336 μη συμμετέχοντες. Είναι λογικό να
υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων αυτών των εκπαιδευτικών επιπέδων, καθώς
είναι ομάδες που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας και πολύ
μεγάλος αριθμός προγραμμάτων στοχεύει στις ομάδες αυτές. Είναι ίσως σκόπιμο να
σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το κυριότερο κριτήριο στόχευσης των προγραμμάτων
κατάρτισης

είναι

το

εκπαιδευτικό

επίπεδο

των

ατόμων.

Βέβαια,

ενίοτε

χρησιμοποιούνται και άλλα κριτήρια, όπως π.χ. η ηλικία ή η διάρκεια ανεργίας,
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ωστόσο ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται συνδυαστικά και το
κριτήριο εκπαιδευτικού επιπέδου.
Διάγραμμα 8.7. Εκπαιδευτικό επίπεδο ομάδων συμμετοχής και ελέγχου

ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΙΕΚ
83%

75%

Ποσοστό

61%
n=22

50%

n=58

51%

49%

n=18

n=17
39%
25%

17%
n=12

n=14

0%

Λύκειο

ΤΕΕ

Γυμν άσιο

Ποσοστό

75%

56%

63%
n=221
50%

n=63

n=33
44%
n=26

n=44

37%
25%

59%
41%

n=132

0%

Δημοτ ικό

Λίγ ες τ άξεις
78%

75%

Ποσοστό

n=28
54%
50%

46%

n=240

μη συμμετέχ ον τες
συμμετέχ ον τες

n=204
25%

22%
n=8

0%

Η ομάδα των αποφοίτων Δημοτικού είναι θεωρητικά λιγότερο δύσκολη ομάδα
από τους αποφοίτους Λυκείου. Σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι Δημοτικού έχουν
μεγαλύτερο εύρος επιλογών ως προς τα επάγγελμα που δυνητικά θα μπορούσαν να
ασκήσουν. Δεκάδες προγράμματα που αναφέρονται σε τεχνικά επαγγέλματα,
επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα, επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών φύλαξης,
εστίασης, τουρισμού, κλπ., απευθύνονται σε αποφοίτους Δημοτικού. Έτσι, υπάρχουν
προγράμματα που έχουν σχετική επιτυχία, χωρίς ωστόσο να έχουν αποφευχθεί σε
πολλές περιπτώσεις και κάποιες υπερβολές που φτάνουν έως και τα όρια του
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τραγελαφικού. Για παράδειγμα, έχουν υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα πολλά
προγράμματα για σιδηρουργούς, ηλεκτροσυγκολητές, τεχνίτες πέτρας, κλπ. όπου 18
ή 19 ή ακόμα και 20 στους 20 συμμετέχοντες ήταν γυναίκες.
Από την άλλη μεριά, η ομάδα αποφοίτων Λυκείου είναι σε κάπως
δυσκολότερη θέση ως προς το εύρος επιλογών θεματικών ενοτήτων κατάρτισης.
Πολλές φορές καταρτίζονται σε προγράμματα που έχουν πολύ ευρύ αντικείμενο,
όπως π.χ. δημόσιες σχέσεις, μάρκετινγκ, διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κλπ.
Επίσης, είναι συχνά δύσκολο να δεχτούν κατάρτιση ή προσφορά θέσης εργασίας όταν
δεν πρόκειται για δουλειά γραφείου. Οι γυναίκες είναι και στην ομάδα αυτή
συντριπτικά περισσότερες.
Για το εκπαιδευτικό επίπεδο, όπως ήδη έχει γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω,
χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία της εκτίμησης οκτώ δίτιμες μεταβλητές, που
αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα στάδια εκπαίδευσης. Οι
μεταβλητές αυτές είναι οι educAEI, educTEI, educIEK, educLYC, educTEE,
educGYM, educDHM και educNO.

Συγκεντρωτικά οι πληροφορίες σχετικά με την σύνθεση των ομάδων
συμμετοχής και ελέγχου ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο εμφανίζονται στον
Πίνακα 8.2.
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ΤΕΕ
Γυμνάσιο
Δημοτικό
Λίγες
τάξεις
Σύνολο

συμμετέχοντες

Λύκειο

ΙΕΚ

ΤΕΙ

ΑΕΙ

Πίνακας 8.2. Εκπαιδευτικό επίπεδο κατά φύλο συμμετεχόντων και μη
συμμετεχόντων

αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο

άνδρες
6
27,30%
5,60%
0,90%
0
0,00%
0,00%
0,00%
7
12,10%
6,50%
1,10%
44
19,90%
41,10%
6,60%
8
12,70%
7,50%
1,20%
3
9,10%
2,80%
0,50%
38
15,80%
35,50%
5,70%
1
12,50%
0,90%
0,20%
107
16,10%
100,00%
16,10%

γυναίκες
16
72,70%
2,90%
2,40%
18
100,00%
3,20%
2,70%
51
87,90%
9,20%
7,70%
177
80,10%
31,80%
26,70%
55
87,30%
9,90%
8,30%
30
90,90%
5,40%
4,50%
202
84,20%
36,30%
30,50%
7
87,50%
1,30%
1,10%
556
83,90%
100,00%
83,90%

σύνολο
22
100,00%
3,30%
3,30%
18
100,00%
2,70%
2,70%
58
100,00%
8,70%
8,70%
221
100,00%
33,30%
33,30%
63
100,00%
9,50%
9,50%
33
100,00%
5,00%
5,00%
240
100,00%
36,20%
36,20%
8
100,00%
1,20%
1,20%
663
100,00%
100,00%
100,00%
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Λύκειο
ΤΕΕ
Γυμνάσιο
Δημοτικό
Λίγες
τάξεις
Σύνολο

μη συμμετέχοντες

ΙΕΚ

ΤΕΙ

ΑΕΙ

Πίνακας 8.2. (συνέχεια) Εκπαιδευτικό επίπεδο κατά φύλο συμμετεχόντων και μη
συμμετεχόντων

αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο
αριθμός
% στο εκπαιδευτικό επίπεδο
% στο φύλο
% στο σύνολο

άνδρες
4
28,60%
9,80%
0,80%
1
5,90%
2,40%
0,20%
0
0,00%
0,00%
0,00%
13
9,80%
31,70%
2,70%
4
9,10%
9,80%
0,80%
1
3,80%
2,40%
0,20%
16
7,80%
39,00%
3,40%
2
7,10%
4,90%
0,40%
41
8,60%
100,00%
8,60%

γυναίκες
10
71,40%
2,30%
2,10%
16
94,10%
3,70%
3,40%
12
100,00%
2,80%
2,50%
119
90,20%
27,30%
24,90%
40
90,90%
9,20%
8,40%
25
96,20%
5,70%
5,20%
188
92,20%
43,10%
39,40%
26
92,90%
6,00%
5,50%
436
91,40%
100,00%
91,40%

σύνολο
14
100,00%
2,90%
2,90%
17
100,00%
3,60%
3,60%
12
100,00%
2,50%
2,50%
132
100,00%
27,70%
27,70%
44
100,00%
9,20%
9,20%
26
100,00%
5,50%
5,50%
204
100,00%
42,80%
42,80%
28
100,00%
5,90%
5,90%
477
100,00%
100,00%
100,00%
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8.2.4. Ξένη γλώσσα

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που επηρεάζει το γενικό προφίλ των
ατόμων σε σχέση με την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας είναι η γνώση ξένης
γλώσσας. Εν προκειμένω, χρησιμοποιήθηκαν αρχικά 4 επίπεδα γνώσης μιας ξένης
γλώσσας: καμία γνώση ξένης γλώσσας, μερική γνώση ξένης γλώσσας, γνώση
επιπέδου Lower και γνώση σε επίπεδο υψηλότερο του Lower. Σημειώνεται ότι όταν
υπάρχει γνώση ξένης γλώσσας αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία στην αγγλική
γλώσσα, γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκε το πτυχίο Lower για την ταξινόμηση σε
κατηγορίες. Εξυπακούεται ότι εάν κάποιος δήλωσε γνώση κάποιας άλλης γλώσσας, η
αντιστοίχιση αναφέρεται στον τίτλο που πιστοποιεί τη γνώση της οικείας γλώσσας.
Επίσης, κάποια ελάχιστα άτομα δήλωσαν γνώση πέραν της μίας ξένης γλώσσας. Στην
περίπτωση αυτή, ταξινομήθηκαν με βάση τη γνώση της γλώσσας στην οποία έχουν το
υψηλότερο επίπεδο. Βέβαια, όπως δείχνουν και οι σχετικοί πίνακες και διαγράμματα
παρακάτω, η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων του δείγματος (914 άτομα, εκ των
οποίων 500 συμμετέχοντες και 414 μη συμμετέχοντες), δεν γνωρίζει καθόλου ή έχει
πολύ λίγη γνώση ξένης γλώσσας.
Ο Πίνακας 8.3 δείχνει το επίπεδο ξένης κατά φύλο για τις δύο ομάδες,
συμμετοχής και ελέγχου. Στο Διάγραμμα 8.9 δίνεται το επίπεδο γνώσης ξένης
γλώσσας κατά φύλο, ενώ στο Διάγραμμα 8.10 κατά ομάδα συμμετοχής. Για το
επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας η αρχική σκέψη ήταν να περιληφθεί μία χωριστή
μεταβλητή για κάθε ομάδα από τις αμέσως παραπάνω αναφερόμενες. Δεδομένου,
όμως, ότι στις ομάδες λίγης γνώσης, γνώσης επιπέδου Lower και γνώσης επιπέδου
πάνω από Lower περιλαμβάνονται πολύ λίγα άτομα, οι τρεις αυτές ομάδες
ενοποιήθηκαν και έτσι έχουμε πλέον μία δίτιμη μεταβλητή, τη μεταβλητή lang, που
παίρνει την τιμή 0 όταν το άτομο δεν έχει καμία γνώση ξένης γλώσσας και την τιμή
1 όταν υπάρχει ένα οποιοδήποτε επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
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γυναίκες
γυναίκες
σύνολο

μη συμμετέχοντες

άνδρες

σύνολο

συμμετέχοντες

άνδρες

Πίνακας 8.3. Γνώση ξένης γλώσσας κατά φύλο συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων
καμία
γνώση
ξένης
γλώσσας
76
71,00%

λίγη
γνώση
ξένης
γλώσσας
15
14,00%

15,20%

επίπεδο
Lower

πάνω από
Lower

σύνολο

16
15,00%

0
0,00%

107
100,00%

17,00%

24,60%

0,00%

16,10%

11,50%

2,30%

2,40%

0,00%

16,10%

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
γλώσσας
% στο σύνολο

424
76,30%

73
13,10%

49
8,80%

10
1,80%

556
100,00%

84,80%

83,00%

75,40%

100,00%

83,90%

64,00%

11,00%

7,40%

1,50%

83,90%

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
γλώσσας
% στο σύνολο

500
75,40%

88
13,30%

65
9,80%

10
1,50%

663
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

75,40%

13,30%

9,80%

1,50%

100,00%

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
γλώσσας
% στο σύνολο

35
85,40%

5
12,20%

0
0,00%

1
2,40%

41
100,00%

8,50%

12,80%

0,00%

25,00%

8,60%

7,30%

1,00%

0,00%

0,20%

8,60%

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
γλώσσας
% στο σύνολο

379
86,90%

34
7,80%

20
4,60%

3
0,70%

436
100,00%

91,50%

87,20%

100,00%

75,00%

91,40%

79,50%

7,10%

4,20%

0,60%

91,40%

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
γλώσσας
% στο σύνολο

414
86,80%

39
8,20%

20
4,20%

4
0,80%

477
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

86,80%

8,20%

4,20%

0,80%

100,00%

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
γλώσσας
% στο σύνολο
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Διάγραμμα 8.8. Γνώση ξένης γλώσσας, ανά κατάσταση συμμετοχής
100,0%
86,79%

μη συμμετέχοντες

Ποσοστό

80,0%

συμμετέχοντες

60,0%

75,41%
40,0%

13,27%

20,0%

8,18%

4,19%
9,8%
0,84%

1,51%

0,0%
καμία γνώση
ξένης γλώσσας

λίγη γνώση
ξένης γλώσσας

επίπεδο Lower

πάνω από
Lower

8.2.5. Χειρισμός Ηλεκτρονικού υπολογιστή Η/Υ

Το επίπεδο γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) είναι ένας
σημαντικός δείκτης των προσόντων του εργατικού δυναμικού. Η ολοένα και
μεγαλύτερη επέκταση των νέων τεχνολογιών έχει ήδη σημαντικότατες επιδράσεις
στην αγορά εργασίας, σε σημείο που να μιλούν ορισμένοι για ψηφιακό
αναλφαβητισμό για τα άτομα που δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
Είναι αναμενόμενο ότι η επίδραση της γνώσης χειρισμού Η/Υ επηρεάζει τόσο την
συμμετοχή σε πρόγραμμα όσο, και κυρίως, την εύρεση απασχόλησης.
Για την ευχέρεια χειρισμού Η/Υ χρησιμοποιήθηκαν τρεις δίτιμες μεταβλητές,
η μεταβλητή hyNO, που αναφέρεται στο μηδενικό επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ, η
μεταβλητή hyOffice, που αναφέρεται σε επίπεδο χειρισμού του προγράμματος MSΟffice, κάτι που όμως δεν πιστοποιείται απαραίτητα με την κατοχή ενός από τα
ευρέως αναγνωρισμένα πιστοποιητικά όπως π.χ. το ECDL και, τέλος, η μεταβλητή
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hyMORE, που αναφέρεται σε επίπεδο χειρισμού και άλλων προγραμμάτων πέραν

του MS-Office, όπως π.χ. των προγραμμάτων CorelDraw, Photoshop, Unix, γλωσσών
προγραμματισμού, κλπ.
Στο Διάγραμμα 8.11 παρουσιάζεται το επίπεδο γνώσης Η/Υ στο δείγμα σε
ποσοστιαία αναλογία κατά φύλο, ενώ στο Διάγραμμα 8.12 εμφανίζεται το επίπεδο
γνώσης Η/Υ σε ποσοστιαία αναλογία κατά ομάδα συμμετοχής. Στον Πίνακα 8.4
εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα σχετικά στοιχεία.

Διάγραμμα 8.9. Γνώση Η/Υ ανά φύλο
άνδρες
πάνω από
Office
9
επίπεδο
Office 8,41%
21
19,63%
καμία
γνώση
77
71,96%

γυναίκες

επίπεδο
Office
125
22,48%

πάνω από
Office
10
1,80%

καμία
γνώση
421
75,72%
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γυναίκες
γυναίκες
σύνολο

μη συμμετέχοντες

άνδρες

σύνολο

συμμετέχοντες

άνδρες

Πίνακας 8.4. Γνώση χειρισμού Η/Υ κατά φύλο συμμετεχόντων
και μη συμμετεχόντων
Καμία
γνώση

Επίπεδο
Office

Πάνω από
Office

Σύνολο

αριθμός

77

21

9

107

% στο φύλο

72,00%

19,60%

8,40%

100,00%

% στο επίπεδο Η/Υ

15,50%

14,40%

47,40%

16,10%

% στο σύνολο

11,60%

3,20%

1,40%

16,10%

αριθμός

421

125

10

556

% στο φύλο

75,70%

22,50%

1,80%

100,00%

% στο επίπεδο Η/Υ

84,50%

85,60%

52,60%

83,90%

% στο σύνολο

63,50%

18,90%

1,50%

83,90%

αριθμός

498

146

19

663

% στο φύλο

75,10%

22,00%

2,90%

100,00%

% στο επίπεδο Η/Υ

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

% στο σύνολο

75,10%

22,00%

2,90%

100,00%

αριθμός

37

4

0

41

% στο φύλο

90,20%

9,80%

0,00%

100,00%

% στο επίπεδο Η/Υ

8,50%

11,40%

0,00%

8,60%

% στο σύνολο

7,80%

0,80%

0,00%

8,60%

αριθμός

398

31

7

436

% στο φύλο

91,30%

7,10%

1,60%

100,00%

% στο επίπεδο Η/Υ

91,50%

88,60%

100,00%

91,40%

% στο σύνολο

83,40%

6,50%

1,50%

91,40%

αριθμός

435

35

7

477

% στο φύλο

91,20%

7,30%

1,50%

100,00%

% στο επίπεδο Η/Υ

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

% στο σύνολο

91,20%

7,30%

1,50%

100,00%
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Διάγραμμα 8.10. Γνώση Η/Υ ανά κατάσταση συμμετοχής
600
500

498
435

400
300
200

146

100

35

19

7

0
καμία γνώση
συμμετέχοντες

επίπεδο Office

πάνω από Office
μη συμμετέχοντες

8.2.6. Εργασιακή εμπειρία

Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία είναι πολλές φορές συστατικό στοιχείο
στην επιτυχή προσπάθεια εύρεσης νέας απασχόλησης. Βέβαια, έχει σημασία εν
προκειμένω η ηλικία του ατόμου, καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό του επίπεδο.
Στο δείγμα υπήρχαν πολλά άτομα που δεν είχαν καμία προηγούμενη
εργασιακή εμπειρία, αν και ήταν άτομα μεγάλης σχετικά ηλικίας. Σε συνδυασμό με
άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό επίπεδο, στην οικογενειακή
κατάσταση, κλπ., μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι υπάρχει σχετικά μεγάλος
αριθμός γυναικών σε προχωρημένη εργάσιμη ηλικία, με 2 ή 3 παιδιά, απόφοιτοι
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς καμία γνώση ξένης γλώσσας
και χειρισμού Η/Υ και χωρίς καμία προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Αν ληφθεί
υπόψη και η διάρκεια ανεργίας, που συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ
μικρή (η κάρτα ανεργίας έχει βγει 1-6 μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος),
μπορεί κανείς να υποθέσει ότι το κίνητρο αυτών των ατόμων δεν είναι η εύρεση
εργασίας, αλλά η παρακολούθηση σεμιναρίων κατάρτισης καθεαυτή. Αυτό μπορεί να
συμβαίνει για διάφορους λόγους, όπως π.χ. γιατί το επίδομα της παρακολούθησης
των σεμιναρίων είναι αρκετά υψηλό, γιατί η παρακολούθηση σεμιναρίων είναι μια
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καλή ευκαιρία εξόδου από το σπίτι ή γιατί τα σεμινάρια έχουν κατά κάποιο τρόπο
γίνει «μόδα» τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε μικρές επαρχιακές πόλεις.
Είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο επιδρά σαφώς στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων
των προγραμμάτων. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας δεν αναζητούν εργασία, δεν
βρίσκουν τελικά εργασία και έτσι στην εξίσωση αποτελέσματος εμφανίζουν τιμή 0
στην εξαρτημένη μεταβλητή. Βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταγραφεί το
κίνητρο συμμετοχής των ατόμων σε προγράμματα απασχόλησης.
Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι εάν κάποια άτομα όπως
περιγράφηκαν παραπάνω, δεν ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας μετά τη λήξη του
προγράμματος, τότε είχαν ως μόνο κίνητρό τους τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και
όχι την αναζήτηση εργασίας. Αλλά στην ερώτηση αν έχουν κάρτα ανεργίας κάποιους
μήνες μετά το πρόγραμμα, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε ότι έχει ανανεώσει
την κάρτα. Βέβαια, η ανανέωση της κάρτας μπορεί κάλλιστα να γίνεται για να έχει το
άτομο την ευχέρεια συμμετοχής και σε άλλο πρόγραμμα, κάτι που επίσης δεν είναι
καθόλου εύκολο να διαπιστωθεί. Στην ερώτηση εάν πράγματι αναζητούν εργασία,
σχεδόν όλα τα άτομα αυτής της κατηγορίας απάντησαν θετικά. Έτσι, η εκτίμηση του
υποδείγματος περιλαμβάνει αναγκαστικά όλα αυτά τα άτομα, έστω και εάν
τεκμαίρεται από τα παραπάνω ότι δεν πρόκειται για πραγματικά αναζητούντες
εργασία.
Στο Διάγραμμα 8.13 εμφανίζεται η εργασιακή εμπειρία ανδρών και γυναικών
του δείγματος. Για καθαρά εποπτικούς λόγους και επειδή το στοιχείο αυτό ήταν
εύκολα διαθέσιμο, στο Διάγραμμα αυτό γίνεται μια ταξινόμηση των ατόμων σε
κάποιες κατηγορίες: καμία εργασιακή εμπειρία, εμπειρία έως 6 μήνες, εμπειρία μέχρι
2 χρόνια και εμπειρία πάνω από 2 χρόνια.
Ωστόσο, στη διαδικασία της εκτίμησης επιλέχτηκε η χρήση μιας δίτιμης
μεταβλητής, της μεταβλητής exper, που παίρνει την τιμή 0 όταν το άτομο δεν έχει
καμία εργασιακή εμπειρία και την τιμή 1 όταν το άτομο έχει κάποια εργασιακή
εμπειρία. Αυτό έγινε γιατί δεν υπάρχει κάποιος πραγματικά ισχυρός λόγος να
διαχωριστεί η εμπειρία σε πολλές υποκατηγορίες. Εξάλλου, η έννοια της εργασιακής
εμπειρίας είναι εξαιρετικά ασαφής, αντίθετα με άλλες έννοιες όπως π.χ. απόφοιτος
Λυκείου, κατοχή πτυχίου Lower, κλπ. Η ασάφεια προκύπτει τόσο από το είδος της
εμπειρίας όσο και από το πότε αποκτήθηκε, σε σχέση με το αντικείμενο του
προγράμματος και το χρόνο τέλεσής του αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 8.11. Εργασιακή εμπειρία κατά φύλο
άνδρες
εμπειρία
πάνω από 24
μήνες
36
24%

Καμία
εμπειρία
44
30%

εμπειρία 7-24
μήνες
65
44%

εμπειρία 0-6
μήνες
3
2%

γυναίκες
εμπειρία
πάνω από 24
μήνες
103
10%
εμπειρία 7-24
μήνες
278
28%
εμπειρία 0-6
μήνες
75
8%

Καμία
εμπειρία
536
54%

Στον Πίνακα 8.5 εμφανίζεται η εργασιακή εμπειρία κατά φύλο, για τους
συμμετέχοντες και τους μη συμμετέχοντες.
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γυναίκες
γυναίκες
σύνολο

μη συμμετέχοντες

άνδρες

σύνολο

συμμετέχοντες

άνδρες

Πίνακας 8.5. Εργασιακή εμπειρία κατά φύλο συμμετεχόντων
και μη συμμετεχόντων
Εμπειρία
Εμπειρία
πάνω από
7-24 μήνες
24 μήνες

Καμία
εμπειρία

Εμπειρία
0-6 μήνες

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
εμπειρίας
% στο σύνολο

26
24,30%

1
0,93%

54
50,47%

26
24,30%

107
100,00%

8,64%

2,27%

22,78%

32,10%

16,14%

3,92%

0,15%

8,14%

3,92%

16,14%

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
εμπειρίας
% στο σύνολο

275
49,46%

43
7,73%

183
32,91%

55
9,89%

556
100,00%

91,36%

97,73%

77,22%

67,90%

83,86%

41,48%

6,49%

27,60%

8,30%

83,86%

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
εμπειρίας
% στο σύνολο

301
45,40%

44
6,64%

237
35,75%

81
12,22%

663
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

45,40%

6,64%

35,75%

12,22%

100,00%

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
εμπειρίας
% στο σύνολο

18
43,90%

2
4,88%

11
26,83%

10
24,39%

41
100,00%

6,45%

5,88%

10,38%

17,24%

8,60%

3,77%

0,42%

2,31%

2,10%

8,60%

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
εμπειρίας
% στο σύνολο

261
59,86%

32
7,34%

95
21,79%

48
11,01%

436
100,00%

93,55%

94,12%

89,62%

82,76%

91,40%

54,72%

6,71%

19,92%

10,06%

91,40%

αριθμός
% στο φύλο
% στο επίπεδο
εμπειρίας
% στο σύνολο

279
58,49%

34
7,13%

106
22,22%

58
12,16%

477
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

58,49%

7,13%

22,22%

12,16%

100,00%

Σύνολο

221

8.2.7. Διάρκεια ανεργίας.

Η διάρκεια ανεργίας είναι μια παράμετρος που πολλές φορές σχετίζεται
σημαντικά με την παρακολούθηση προγραμμάτων απασχόλησης. Σε γενικές γραμμές,
η μεγάλη διάρκεια ανεργίας λειτουργεί στην πλευρά των διαχειριστών του
προγράμματος ως κριτήριο επιλογής σε κάποιο πρόγραμμα, έστω και εάν σε πολλές
περιπτώσεις άλλες παράμετροι υπαγορεύουν την μη επιλογή. Από την άλλη μεριά, η
διαδικασία αναζήτησης εργασίας και η προσφορά εργασίας εκ μέρους κάποιου
εργοδότη, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το πόσο χρόνο ο δυνητικός εργαζόμενος
έμεινε άνεργος. Έτσι, η διάρκεια ανεργίας θεωρήθηκε μια σημαντική μεταβλητή στην
εξίσωση συμμετοχής αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην εξίσωση απασχόλησης.
Στο Διάγραμμα 8.15 εμφανίζεται η διάρκεια ανεργίας ανά φύλο για το σύνολο
των ατόμων, ενώ στον Πίνακα 8.6 εμφανίζεται η διάρκεια ανεργίας κατά φύλο και
ανά ομάδα συμμετοχής. Στη διαδικασία της εκτίμησης χρησιμοποιήθηκαν τρεις
δίτιμες μεταβλητές, η unempShort, για διάρκεια ανεργίας μέχρι 6 μήνες, η
unempAver, για διάρκεια ανεργίας 7-12 μήνες και η unempLong για διάρκεια

ανεργίας άνω του ενός έτους.

Διάγραμμα 8.12. Διάρκεια ανεργίας κατά φύλο
600
500
400
300
200
100
0
ανεργία 0-6 μήνες

ανεργία 7-12 μήνες
άνδρες

ανεργία πάνω από 12
μήνες

γυναίκες
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γυναίκες
γυναίκες
σύνολο

μη συμμετέχοντες

άνδρες

σύνολο

συμμετέχοντες

άνδρες

Πίνακας 8.6. Διάρκεια ανεργίας κατά φύλο συμμετεχόντων
και μη συμμετεχόντων
Ανεργία
0-6 μήνες

Ανεργία 712 μήνες

Ανεργία
πάνω από
12 μήνες

Σύνολο

αριθμός

33

44

30

107

% στο φύλο
% στη διάρκεια
ανεργίας
% στο σύνολο

30,80%

41,10%

28,00%

100,00%

13,80%

19,10%

15,50%

16,10%

5,00%

6,60%

4,50%

16,10%

αριθμός

206

186

164

556

% στο φύλο
% στη διάρκεια
ανεργίας
% στο σύνολο

37,10%

33,50%

29,50%

100,00%

86,20%

80,90%

84,50%

83,90%

31,10%

28,10%

24,70%

83,90%

αριθμός

239

230

194

663

% στο φύλο

36,00%

34,70%

29,30%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

36,00%

34,70%

29,30%

100,00%

αριθμός

24

11

6

41

% στο φύλο

58,50%

26,80%

14,60%

100,00%

8,00%

9,60%

9,40%

8,60%

5,00%

2,30%

1,30%

8,60%

αριθμός

275

103

58

436

% στο φύλο

63,10%

23,60%

13,30%

100,00%

92,00%

90,40%

90,60%

91,40%

57,70%

21,60%

12,20%

91,40%

αριθμός

299

114

64

477

% στο φύλο

62,70%

23,90%

13,40%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

62,70%

23,90%

13,40%

100,00%

% στη διάρκεια
ανεργίας
% στο σύνολο

% στη διάρκεια
ανεργίας
% στο σύνολο

% στη διάρκεια
ανεργίας
% στο σύνολο

% στη διάρκεια
ανεργίας
% στο σύνολο
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8.2.8. Οικογενειακή κατάσταση

Στην αγορά εργασίας σε αρκετές περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο η
οικογενειακή κατάσταση του ατόμου, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για γυναίκες. Σε
πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες όταν δημιουργούν οικογένεια επιφορτίζονται με την
φροντίδα και το μεγάλωμα των παιδιών και αναγκάζονται για μικρό ή μεγάλο
διάστημα να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας. Επίσης, πολλές φορές η ύπαρξη
παιδιών λειτουργεί ως αντικίνητρο στους δυνητικούς εργοδότες να προσλάβουν
κάποια γυναίκα. Από την άλλη μεριά, σε πολλά προγράμματα απασχόλησης και
ειδικότερα κατάρτισης, προτιμώνται γυναίκες με παιδιά γιατί είναι δύσκολο να
ενταχθούν σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.
Στο δείγμα υπάρχουν 548 άγαμοι, εκ των οποίων 114 άνδρες και 434
γυναίκες, 553 έγγαμοι, εκ των οποίων 34 άνδρες και 519 γυναίκες και 39 άτομα, όλες
γυναίκες, που έχουν κάποια άλλη οικογενειακή κατάσταση, είναι δηλαδή
διαζευγμένες ή σε κατάσταση χηρείας. Στο Διάγραμμα 8.15 εμφανίζονται τα άτομα
του δείγματος ανά οικογενειακή κατάσταση και κατάσταση συμμετοχής, ενώ στον
Πίνακα 8.7 εμφανίζονται τα ανωτέρω στοιχεία και κατά φύλο.
Διάγραμμα 8.13. Οικογενειακή κατάσταση κατά ομάδα συμμετοχής
400
350

340
306

300
247

250

208

200
150
100
50

22

17

0
συμμετέχοντες
άγαμοι

μη συμμετέχοντες
έγγαμοι

άλλο
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γυναίκες
γυναίκες
σύνολο

μη συμμετέχοντες

άνδρες

σύνολο

συμμετέχοντες

άνδρες

Πίνακας 8.7. Οικογενειακή κατάσταση κατά φύλο συμμετεχόντων
και μη συμμετεχόντων
Άγαμοι

Έγγαμοι

Άλλο

Σύνολο

αριθμός

86

21

0

107

% στο φύλο
% στην οικογενειακή
κατάσταση
% στο σύνολο

80,40%

19,60%

0,00%

100,00%

25,30%

6,90%

0,00%

16,10%

13,00%

3,20%

0,00%

16,10%

αριθμός

254

285

17

556

% στο φύλο
% στην οικογενειακή
κατάσταση
% στο σύνολο

45,70%

51,30%

3,10%

100,00%

74,70%

93,10%

100,00%

83,90%

38,30%

43,00%

2,60%

83,90%

αριθμός

340

306

17

663

% στο φύλο
% στην οικογενειακή
κατάσταση
% στο σύνολο

51,30%

46,20%

2,60%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

51,30%

46,20%

2,60%

100,00%

αριθμός

28

13

0

41

% στο φύλο
% στην οικογενειακή
κατάσταση
% στο σύνολο

68,30%

31,70%

0,00%

100,00%

13,50%

5,30%

0,00%

8,60%

5,90%

2,70%

0,00%

8,60%

αριθμός

180

234

22

436

% στο φύλο
% στην οικογενειακή
κατάσταση
% στο σύνολο

41,30%

53,70%

5,00%

100,00%

86,50%

94,70%

100,00%

91,40%

37,70%

49,10%

4,60%

91,40%

αριθμός

208

247

22

477

% στο φύλο
% στην οικογενειακή
κατάσταση
% στο σύνολο

43,60%

51,80%

4,60%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

43,60%

51,80%

4,60%

100,00%
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8.2.9. Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα

Κάποιοι συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα μπορεί να έχουν ήδη συμμετάσχει
σε ένα ή περισσότερα άλλα προγράμματα. Σε κάποιες περιπτώσεις τα άλλα
προγράμματα έχουν υλοποιηθεί σε πολύ προγενέστερο χρόνο, σε άλλες περιπτώσεις
όμως παρατηρείται συμμετοχή σε πρόγραμμα αμέσως μετά τη λήξη κάποιου άλλου
προγράματος. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, η θεματολογία του προηγούμενου
προγράμματος είναι εντελώς διαφορετική από τη θεματολογία του νέου
προγράμματος. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθούν τα πραγματικά κίνητρα
της συμμετοχής σε πολλά προγράμματα. Ωστόσο, εάν υπάρχει μεγάλη διαφορά
θεματολογίας, ή εάν υπάρχει διαδοχική συμμετοχή σε πολλά προγράμματα, είναι μια
ένδειξη ότι το άτομο αυτό με κάποιο τρόπο εξασφαλίζει συμμετοχή και έχει
ενδεχομένως μειωμένο κίνητρο για εύρεση εργασίας.
Στο Διάγραμμα 8.16 παρουσιάζεται η συμμετοχή σε άλλα προγράμματα κατά
φύλο και κατά κατάσταση συμμετοχής, ενώ στον Πίνακα 8.8 δίνονται περισσότερες
λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σε παλαιότερα προγράμματα, πάλι κατά φύλο και
κατάσταση συμμετοχής.
Διάγραμμα 8.14. Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα,
κατά φύλο και κατάσταση συμμετοχής
συμμετέχοντες
466

500
400
300
200

96

90

100

11

0
μη συμμετοχή σε άλλα
π ρογράμματα
άνδρες

συμμετοχή σε άλλα
π ρογράμματα
γυναίκες

μη συμμετέχοντες
400

332

300
200
100

104
36

5

0
μη συμμετοχή σε άλλα
π ρογράμματα
άνδρες

συμμετοχή σε άλλα
π ρογράμματα
γυναίκες
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γυναίκες
γυναίκες
σύνολο

μη συμμετέχοντες

άνδρες

σύνολο

συμμετέχοντες

άνδρες

Πίνακας 8.8. Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα
κατά φύλο συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων
Όχι

Ναι

Σύνολο

αριθμός

96

11

107

% στο φύλο
% συμμετοχή σε
άλλα προγράμματα
% στο σύνολο

89,70%

10,30%

100,00%

17,10%

10,90%

16,10%

14,50%

1,70%

16,10%

αριθμός

466

90

556

% στο φύλο
% συμμετοχή σε
άλλα προγράμματα
% στο σύνολο

83,80%

16,20%

100,00%

82,90%

89,10%

83,90%

70,30%

13,60%

83,90%

αριθμός

562

101

663

% στο φύλο
% συμμετοχή σε
άλλα προγράμματα
% στο σύνολο

84,80%

15,20%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

84,80%

15,20%

100,00%

αριθμός

36

5

41

% στο φύλο
% συμμετοχή σε
άλλα προγράμματα
% στο σύνολο

87,80%

12,20%

100,00%

9,80%

4,60%

8,60%

7,50%

1,00%

8,60%

αριθμός

332

104

436

% στο φύλο
% συμμετοχή σε
άλλα προγράμματα
% στο σύνολο

76,10%

23,90%

100,00%

90,20%

95,40%

91,40%

69,60%

21,80%

91,40%

αριθμός

368

109

477

% στο φύλο
% συμμετοχή σε
άλλα προγράμματα
% στο σύνολο

77,10%

22,90%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

77,10%

22,90%

100,00%
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8.2.10. Απασχόληση και συμμετοχή

Το τελικό ζητούμενο από κάθε πρόγραμμα απασχόλησης είναι η βελτίωση
κάποιας απο τις μεταβλητές που αναφέρονται στην κατάσταση του ανέργου, όπως
π.χ. η πιθανότητας ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Στα προγράμματα
κατάρτισης, που εξετάζονται στην εργασία αυτή, συμμετείχαν άτομα με επιμέρους
χαρακτηριστικά όπως περιγράφηκαν σε παραπάνω τμήματα του κεφαλαίου αυτού.
Απασχόληση βρήκαν τελικά 145 άτομα, εκ των οποίων 53 άνδρες και 92 γυναίκες.
Συμμετέχοντες ήταν 124 άτομα, ενώ μόνον 21 ήταν μη συμμετέχοντες. Στο
Διάγραμμα 8.17 παρουσιάζεται η κατάσταση απασχόλησης κατά φύλο και κατά
κατάσταση συμμετοχής, ενώ στον Πίνακα 8.9 δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες
για την κατάσταση απασχόλησης, πάλι κατά φύλο και κατάσταση συμμετοχής.
Διάγραμμα 8.15. Απασχολούμενοι κατά φύλο και κατάσταση συμμετοχής

53 άτομα
37%

92 άτομα
63%

άνδρες

γυναίκες

21άτομα
14%

124άτομα
86%
συμμετέχοντες

μη συμμετέχοντες
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Πίνακας 8.9. Απασχόληση κατά φύλο συμμετεχόντων
και μη συμμετεχόντων

συμμετέχοντες
συμμετέχοντες
σύνολο

γυναίκες

μη
συμμετέχοντες

σύνολο

άνδρες

μη
συμμετέχοντες

Απασχόληση
0 = όχι
1 = ναι

Σύνολο

αριθμός

35

6

41

% στους συμμετέχοντες
% στους
απασχολούμενους
% στο σύνολο

85,37%

14,63%

100,00%

36,84%

11,32%

27,70%

23,65%

4,05%

27,70%

αριθμός

60

47

107

% στους συμμετέχοντες
% στους
απασχολούμενους
% στο σύνολο

56,07%

43,93%

100,00%

63,16%

88,68%

72,30%

40,54%

31,76%

72,30%

αριθμός

95

53

148

% στους συμμετέχοντες
% στους
απασχολούμενους
% στο σύνολο

64,19%

35,81%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
64,19%

35,81%

100,00%

αριθμός

421

15

436

% στους συμμετέχοντες
% στους
απασχολούμενους
% στο σύνολο

96,56%

3,44%

100,00%

46,78%

16,30%

43,95%

42,44%

1,51%

43,95%

αριθμός

479

77

556

% στους συμμετέχοντες
% στους
απασχολούμενους
% στο σύνολο

86,15%

13,85%

100,00%

53,22%

83,70%

56,05%

48,29%

7,76%

56,05%

αριθμός

900

92

992

% στους συμμετέχοντες
% στους
απασχολούμενους
% στο σύνολο

90,73%

9,27%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
90,73%

9,27%

100,00%
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Συγκεντρωτικά οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην εμπειρική
διερεύνηση, τα αποτελέσματα της οποίας παρατίθενται στο Κεφάλαιο 9, αναφέρονται
στον παρακάτω Πίνακα 8.10.
Πίνακας 8.10. Οι μεταβλητές συγκεντρωτικά
sex

γυναίκα = 1

age

νέοι μέχρι 25 ετών = 1

educAEI

απόφοιτοι ΑΕΙ = 1

educTEI

απόφοιτοι ΤΕΙ =1

educIEK

απόφοιτοι ΙΕΚ = 1

educLYC

απόφοιτοι Λυκείου = 1

educTEE

απόφοιτοι ΤΕΕ = 1

educGYM

απόφοιτοι Γυμνασίου = 1

educDHM

απόφοιτοι Δημοτικού = 1

educNO

λίγες τάξεις δημοτικού ή καθόλου σχολείο =1

grade

βαθμός απολυτηρίου ή πτυχίου

gradePoor

άτομα με χαμηλη βαθμολογία τίτλου σπουδών =1

gradeAver

άτομα με μέση βαθμολογία τίτλου σπουδών =1

gradeGood

άτομα με υψηλή βαθμολογία τίτλου σπουδών =1

exper

καμία εργασιακή εμπειρία = 1

lang

καμία γνώση ξένης γλώσσας = 1

hyNo

καμία γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή =1

hyOffice

γνώση χρήσης Office =1

hyMore

γνώση χρήσης Office και άλλων προγραμμάτων = 1

famNo

Άγαμος =1

famYes

έγγαμος-η =1

numberkids

αριθμός τέκνων

unempShort

χαμηλή διάρκεια ανεργίας = 1

unempAver

μέση διάρκεια ανεργίας = 1

unempLong

μακροχρόνια ανεργία = 1

otherprogram

παρακολούθηση άλλου προγράμματος κατάρτισης = 1

participation

συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης =1

employment

εργαζόμενος 6 ή 12 μήνες μετά το πρόγραμμα =1
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Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της εμπειρικής
ανάλυσης τόσο για το σύνολο του δείγματος όσο και για ομάδες ατόμων ανάλογα με
τα χαρακτηριστικά τους. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης δίνονται στο κεφάλαιο 10.
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Κεφάλαιο 9

Εμπειρικά αποτελέσματα

9.1. Το υπό εκτίμηση υπόδειγμα
Η επειρική ανάλυση αφορά στην εκτίμηση ενός υποδείγματος που αποδίδεται
από τις σχέσεις (7.10) και (7.11). Οι εξίσωση επιλογής έχει εξαρτημένη μεταβλητή
την συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης, ενώ η εξίσωση αποτελέσματος έχει ως
εξαρτημένη μεταβλητή την εύρεση απασχόλησης. Επομένως ουσιαστικά η
διαφδικασία της εκτίμησης γίνεται σύμφωνα με τη σχέση (7.16). Το σύνολο των
μεταβλητών του υποδείγματος περιγράφεται στον Πίνακα 8.10, ενώ η μεταβλητή που
αναφέρεται στην διάρκεια ανεργίας (unempShort, unempAver και unempLong)
περιλαμβάνεται στην εξίσωση συμμετοχής αλλά δεν περιλαμβάνεται στην εξίσωση
αποτελέσματος. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ανεργίας είναι μια μεταβλητή που
παίζει ρόλο διαδικασία της επιλογής για συμμετοχή σε πρόγραμμα, ενώ δεν
συνδέεται με τη εύρεση εργασίας δεδομένου ότι δεν ενδιαφέρει το δυνητικό
εργοδότη, ο οποίος αναζητά από τον υποψήφιο εργαζόμενο συγεκριμένες δεξιότητες.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη μεταβλητή
στην εξίσωση αποτελέσματος, ικανοποιώντας έτσι τον περιορισμό αποκλεισμού
(exclusion restriction), όπως αυτός περιγράφηκε στο τμήμα 7.2.
Επομένως, το υπό εκτίμηση υπόδειγμα είναι:
(εξίσωση αποτελέσματος)
employment = sex + age + educAEI + educTEI + educIEK + educLYC +
educTEE + educGYM + educDHM + gradePoor + gradeAver + exper + lang +
hyOffice + hyMore + famNo + numberkids + otherprogram + constant (9.1-α)
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(εξίσωση συμμετοχής)
participation = sex + age + educAEI + educTEI + educIEK + educLYC +
educTEE + educGYM + educDHM + gradePoor + gradeAver + exper + lang +
hyOffice + hyMore + famNo + numberkids + unempShort + unempAver +

(9.1-β)

otherprogram + constant

9.2. Αποτελέσματα της εκτίμησης
9.2.1. Συνολικά αποτελέσματα

Η εκτίμηση του υποδείγματος έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος Stata.
Το Stata χειρίζεται με αρκετή ευελιξία υποδείγματα επιλογής δείγματος (sample
selection models), είτε πρόκειται για υποδείγματα που στην εξίσωση αποτελέσματος
έχουν ως εξαρτημένη μεταβλητή μια συνεχή μεταβλητή, είτε πρόκειται για
υποδείγματα που στην εξίσωση αποτελέσματος έχουν ως εξαρτημένη μεταβλητή μια
δίτιμη μεταβλητή (binary response model with sample selection), περίπτωση την
οποία εξετάζουμε στην παρούσα εργασία.
Όπως ήδη επισημάνθηκε προηγούμενα, η εντολή του Stata που χειρίζεται
υποδείγματα της μορφής binary response model with sample selection είναι η εντολή
heckprob. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις των συντελεστών του
υποδείγματος, καθώς επίσης και τα οριακά αποτελέσματα και οι εκτιμήσεις των
πιθανοτήτων η εξαρτημένη μεταβλητή να πάρει την τιμή 1 κάτω από διάφορες
προϋποθέσεις και για διάφορα υπο-δείγματα (υπο-ομάδες) του συνολικού δείγματος.
Το αποτέλεσμα, λοιπόν, της εκτίμησης του υποδείγματος (9.1-α) – (9.1-β)
είναι:
Πίνακας 9.1. Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος Heckit
Εξίσωση αποτελέσματος

Μεταβλητή
sex
age
educAEI
educTEI
educIEK
educLYC
educTEE
educGYM
educDHM
gradePoor

Συντελεστής
-0,624239
0,136091
-1,573483
-1,242040
-0,967517
-1,354784
-1,400919
-0,654914
-0,773501
-0,040378

Τυπικό
σφάλμα
0,173013
0,133983
0,528650
0,517546
0,461524
0,433653
0,448767
0,477221
0,423803
0,203672

t

P>t

-3,61
1,02
-2,98
-2,40
-2,10
-3,12
-3,12
-1,37
-1,83
-0,20

0,000
0,310
0,003
0,017
0,036
0,002
0,002
0,170
0,068
0,843

Διάστημα
εμπιστοσύνης 95%
-0,96370 -0,28477
-0,12678 0,39897
-2,61072 -0,53624
-2,25749 -0,22658
-1,87305 -0,06198
-2,20563 -0,50393
-2,28142 -0,52041
-1,59124 0,28141
-1,60502 0,05802
-0,43999 0,35923
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gradeAver
exper
lang
hyOffice
hyMore
famNo
numberkids
otherprogram
_cons

-0,337940
-0,040776
-0,064329
0,591739
0,804359
-0,380813
-0,207173
0,181624
1,455234

0,240254
0,118350
0,161675
0,197588
0,310567
0,223249
0,106440
0,152593
0,543287

-1,41
-0,34
-0,40
2,99
2,59
-1,71
-1,95
1,19
2,68

0,160
0,731
0,691
0,003
0,010
0,088
0,052
0,234
0,008

-0,80933
-0,27298
-0,38154
0,20406
0,19500
-0,81883
-0,41601
-0,11777
0,38927

0,13345
0,19143
0,25288
0,97941
1,41370
0,05721
0,00166
0,48102
2,52119

Πίνακας 9.1(συνέχεια). Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος Heckit
Εξίσωση συμμετοχής

Μεταβλητή

Συντελεστής

sex
age
educAEI
educTEI
educIEK
educLYC
educTEE
educGYM
educDHM
gradePoor
gradeAver
exper
lang
hyOffice
hyMore
famNo
numberkids
unempShort
unempAver
otherprogram
_cons

-0,245606
-0,167116
0,628216
0,439324
1,143606
0,681512
0,668596
0,714268
0,735074
0,373554
0,468519
-0,139911
-0,192327
0,508152
0,367855
0,239794
0,038922
-0,739730
-0,132805
-0,408271
-0,109616

Τυπικό
σφάλμα
0,129543
0,105663
0,339612
0,339002
0,324428
0,271004
0,287472
0,306010
0,262635
0,164518
0,188877
0,081936
0,132994
0,141043
0,276704
0,142062
0,057506
0,102781
0,111109
0,102239
0,354410

t

P>t

-1,90
-1,58
1,85
1,30
3,52
2,51
2,33
2,33
2,80
2,27
2,48
-1,71
-1,45
3,60
1,33
1,69
0,68
-7,20
-1,20
-3,99
-0,31

0,058
0,114
0,065
0,195
0,000
0,012
0,020
0,020
0,005
0,023
0,013
0,088
0,148
0,000
0,184
0,092
0,499
0,000
0,232
0,000
0,757

Διάστημα
εμπιστοσύνης 95%
-0,49977 0,00856
-0,37443 0,04019
-0,03812 1,29455
-0,22581 1,10446
0,50706 1,78015
0,14978 1,21323
0,10456 1,23263
0,11386 1,31467
0,21977 1,25037
0,05076 0,69634
0,09793 0,83910
-0,30067 0,02085
-0,45326 0,06861
0,23141 0,78488
-0,17505 0,91076
-0,03893 0,51852
-0,07390 0,15175
-0,94139 -0,53806
-0,35080 0,08519
-0,60887 -0,20767
-0,80498 0,58575

Πίνακας 9.1(α). Διάφορες στατιστικές της εκτίμησης

athrho

-0,935208

Τυπικό
σφάλμα
0,257258

rho

-0,733012

0,119032

Στατιστική

Τιμή

LR test (rho = 0): χ2(1) = 9,80
F(18, 1122) = 2,40

t
-3,64

P>t
0,00

Διάστημα
εμπιστοσύνης 95%
-1,43996
-0,430454
-0.89369

-0,405701

Prob > χ2 = 0,0017
Prob > F = 0,0009
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9.1(α), στο LR test 89 , απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση
H 0 : ρ=0. Επομένως, η παράμετρος ρ είναι στατιστικά σημαντική, που σημαίνει ότι το
ρ είναι στατιστικά διάφορο του 0 (SBRM, 2005). Σύμφωνα, λοιπόν, με τα όσα
αναφέρθηκαν στο τμήμα 7.2, υπάρχει επίδραση της εξίσωσης συμμετοχής στην
εξίσωση αποτελέσματος. Υπάρχει, με άλλα λόγια, μεροληψία επιλογής στη
διαδικασία που καθορίζει τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης στο δείγμα
ατόμων που μελετάμε και κατά συνέπεια, η χρήση της μεθόδου Heckman ήταν η
ενδεδειγμένη μέθοδος για τη διόρθωση αυτής της μεροληψίας και γενικά για την
εκτίμηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων κατάρτισης στα άτομα που
περιλαμβάνει το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.
9.2.2. Οριακά αποτελέσματα

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να αναλυθούν τα αποτελέσματα που μια μεταβολή
στην τιμή κάποιας ανεξάρτητης μεταβλητής επιφέρει στην εξαρτημένη μεταβλητή.
Εν

προκειμένω,

δεδομένου

ότι

η

εξαρτημένη

μεταβλητή

στην

εξίσωση

αποτελέσματος είναι δίτιμη, όπως επίσης δίτιμες είναι και σχεδόν όλες οι
ερμηνευτικές μεταβλητές x j , το οριακό αποτέλεσμα dy/dx αναφέρεται στην μεταβολή
που επέρχεται στην y καθώς η τιμή της κάθε x j μεταβάλλεται από 0 σε 1, σύμφωνα
με τη σχέση 7.14. Στον παρακάτω Πίνακα 9.2 δίνονται τα οριακά αποτελέσματα.
Πίνακας 9.2. Οριακά αποτελέσματα της εκτίμησης

Μεταβλητή
Χ
sex
age
educAEI
educTEI
educIEK
educLYC
educTEE
educGYM
educDHM

dy/dx
-0,23775
0,04889
-0,31064
-0,28294
-0,25427
-0,39715
-0,32334
-0,19218
-0,25845

Τυπικό
σφάλμα
0,06293
0,04904
0,05951
0,07089
0,09141
0,10799
0,07064
0,11464
0,13675

z

P>z

-3,78
1,00
-5,22
-3,99
-2,78
-3,68
-4,58
-1,68
-1,89

0,000
0,319
0,000
0,000
0,005
0,000
0,000
0,094
0,059

Διάστημα
εμπισοσύνης 95%
-0,3611 -0,1144
-0,0472 0,1450
-0,4272 -0,1940
-0,4218 -0,1439
-0,4334 -0,0751
-0,6088 -0,1855
-0,4618 -0,1848
-0,4168 0,0325
-0,5264 0,0095

X
0,8702
0,3202
0,0316
0,0307
0,0614
0,3096
0,0939
0,0518
0,3895

89 Επισημαίνεται ότι το STATA για λόγους σταθερότητας των υπολογισμών δεν υπολογίζει απευθείας
την παράμετρο ρ αλλά το αντίστροφο της υπερβολικής εφαπτομένης του ρ, που αναφέρεται ως athrho,
η οποία είναι (Stata Base Reference Manual [SBRM], 2005):
1 ⎛ 1+ ρ ⎞
atanh ρ = ln ⎜
⎟
2 ⎝ 1- ρ ⎠
Στη συνέχεια, με βάση το atanh ρ, υπολογίζεται το ρ.

235

gradePoor
-0,01442 0,07330 -0,20 0,844 -0,1580 0,1292
gradeAver
-0,11241 0,07636 -1,47 0,141 -0,2620 0,0372
exper
-0,01449 0,04169 -0,35 0,728 -0,0962 0,0672
lang
-0,02306 0,05831 -0,40 0,692 -0,1373 0,0912
hyOffice
0,22403 0,07173
3,12 0,002 0,0834 0,3646
hyMore
0,31105 0,11624
2,68 0,007 0,0832 0,5388
famNo
-0,13423 0,07634 -1,76 0,079 -0,2838 0,0153
numberkids* -0,07362 0,03659 -2,01 0,044 -0,1453 -0,0019
otherprogram
0,06616 0,05799
1,14 0,254 -0,0475 0,1798
(*) το dy/dx δίνει την αλλαγή της τιμής της μεταβλητής Χ κατά μία μονάδα

0,7658
0,1544
0,5088
0,8018
0,1588
0,0228
0,4807
1,0158
0,1842

Όταν, λοιπόν, η μεταβλητή sex πάρει την τιμή 1, η y μεταβάλλεται κατά 23,77% σε σχέση με την τιμή 0. Υπενθυμίζεται ότι η μεταβλητή sex παίρνει την τιμή
0 για τους άνδρες και 1 για τις γυναίκες. Επομένως, οι γυναίκες έχουν πιθανότητα να
βρουν απασχόληση μειωμένη κατά 23,77% σε σχέση με τους άνδρες. Αυτό είναι ένα
αναμενόμενο αποτέλεσμα που αποδεικνύει ότι γενικά οι γυναίκες έχουν δυσκολότερη
πρόσβαση στην απασχόληση ακόμα και όταν ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα
απασχόλησης.
Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι μεγάλος αριθμός γυναικών
δεν έχει πραγματικό ενδιαφέρον να βρει πραγματικά απασχόληση και ότι συμμετέχει
σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης απλά και μόνο για τα διάφορα παράπλευρα οφέλη που
προσφέρει η συμμετοχή. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δύσκολα αποδεικνύεται και
πολύ δυσκολότερα ποσοτικοποιείται. Εάν μπορούσαμε να τεκμηριώσουμε κατά πόσο
συμβαίνει αυτό, ενδεχομένως να είχαμε ως αποτέλεσμα ότι τα οφέλη των γυναικών
είναι κάπως μεγαλύτερα από όσο φαίνονται εν προκειμένω, ίσως μεγαλύτερα και από
αυτά των ανδρών. Όμως, με τα υπάρχοντα δεδομένα, είναι αναπόφευκτο να
συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης μάλλον ωφελεί
περισσότερο τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες.
Όταν η μεταβλητή age παίρνει την τιμή 1, δηλαδή έχουμε νέους κάτω των 25
ετών, τότε η y μεταβάλλεται κατά 4,88%. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η συμμετοχή ωφελεί
περισσότερο τους νέους σε σχέση με τους μεγαλύτερης ηλικίας ανέργους. Είναι ένα
λογικό αποτέλεσμα, καθώς οι νέοι έχουν συνήθως καλύτερη πιο πρόσφατη
εκπαίδευση.
Σημαντικά ωφελούμενοι από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εμφανίζονται οι
έχοντες το κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, δηλαδή μόλις λίγες τάξεις σχολείου, σε
σχέση με άτομα άλλων εκπαιδευτικών επιπέδων. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι ΑΕΙ έχουν
31,06% μικρότερη πιθανότητα να ωφεληθούν από το πρόγραμμα σε σχέση με τους
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χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Οι λιγότερο ωφελούμενοι είναι οι απόφοιτοι
Λυκείου, οι οποίοι εμφανίζουν κατά 39,71% μικρότερη πιθανότητα επιτυχίας σε
σχέση με τις άλλες εκπαιδευτικές ομάδες.
Οι γνωρίζοντες ξένη γλώσσα μπορεί να έχουν κάποια σχετικά μικρά αλλά
θετικά οφέλη από τη συμμετοχή σε πρόγραμμα, καθώς βελτιώνουν την πιθανότητα
εύρεσης απασχόλησης κατά 2,30%, σε σχέση με τους μη γνωρίζοντες καθόλου μία
ξένη γλώσσα.
Η γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών φαίνεται ότι συμβάλλει
σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της συμμετοχής σε πρόγραμμα. Οι γνωρίζοντες
τη χρήση του MS-Office βελτιώνουν την πιθανότητα εύρεσης εργασίας κατά 22,4%,
ενώ οι γνωρίζοντες τη χρήση περισσοτέρων προγραμμάτων από το MS-Office
βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την πιθανότητα, κατά 31,1%.
9.2.3. Το μέσο αποτέλεσμα του προγράμματος

Αν εξετάσουμε το σύνολο των διαθέσιμων παρατηρήσεων και πάρουμε την
κατά συνθήκη προβλεπόμενη πιθανότητα επιτυχούς αποτελέσματος, μπορούμε να
δούμε την επιτυχία του προγράμματος, δεδομένου του κανόνα επιλογής για
συμμετοχή στο πρόγραμμα. Στο STATA αυτό γίνεται με τη διαδικασία postestimation predictions της εντολής heckprob. Η σχετική πιθανότητα που υπολογίζεται
είναι η εξής:
Pr(y j probit = 1 | y j select = 1) = Pr(y j probit = 1, y j select = 1) / Pr(y j select = 1)
(9.1)
Όπου:
y j probit είναι η εξαρτημένη μεταβλητή της εξίσωσης αποτελέσματος, εν
προκειμένω η ύπαρξη απασχόλησης, και
y j select είναι η εξαρτημένη μεταβλητή της εξίσωσης επιλογής, εν προκειμένω η
συμμετοχή σε πρόγραμμα.
Η σχέση (9.1) δίνει, λοιπόν, την πιθανότητα η εξαρτημένη μεταβλητή της
εξίσωσης αποτελέσματος να πάρει την τιμή 1, δηλαδή το άτομο j να εργάζεται, υπό
την συνθήκη η εξαρτημένη μεταβλητή της εξίσωσης συμμετοχής να έχει την τιμή 1,
δηλαδή δεδομένου του προγράμματος απασχόλησης.
Με άλλα λόγια, η (9.1) δίνει το μέσο αποτέλεσμα της κατάρτισης και εάν
χρησιμοποιήσουμε διάφορες επιλογές της εντολής αυτής μπορούμε να έχουμε το
μέσο αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες και για τους μη συμμετέχοντες. Στη
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συνέχεια, με ένα απλό t-test μπορούμε να δούμε εάν η διαφορά που προκύπτει είναι
στατιστικά σημαντική.
Πίνακας 9.3. Μέσο αποτέλεσμα για το σύνολο του δείγματος

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

663

0,1865497

0,0064082

Μη συμμετέχοντες

477

0,1185348

0,0055196

0, 0680149

t = 7,6521

Διαφορά

Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση έχουν μέση πιθανότητα ένταξης στην
απασχόληση 18,65%, ενώ οι μη συμμετέχοντες έχουν μέση πιθανότητα 11,85%. Η
διαφορά που προκύπτει είναι 6,8% και είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
σημαντικότητας 95% (το επίπεδο σημαντικότητας 95% χρησιμοποιείται γενικά και
στους παρακάτω πίνακες). Είναι σαφές από τα αποτελέσματα αυτά ότι η κατάρτιση,
κατά μέσο όρο, δίνει μια αυξημένη κατά 6,8% πιθανότητα εύρεσης απασχόλησης.
Βέβαια, η πιθανότητα αυτή είναι πολύ διαφορετική ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
των ατόμων, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.

9.3. Αποτελέσματα για διάφορες υπο-ομάδες του δείγματος
Είναι προφανές ότι η οποιαδήποτε πολιτική απασχόλησης, εν προκειμένω η
κατάρτιση, δεν μπορεί να έχει ταυτόσημα αποτελέσματα για όλα τα άτομα.
Προηγουμένως αναλύθηκε το συνολικό μέσο αποτέλεσμα της κατάρτισης, δηλαδή
κατά πόσο αυξάνει η πιθανότητα εύρεσης απασχόλησης για το μέσο άτομο του
δείγματος των συμμετεχόντων. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να δούμε τι
συμβαίνει με την πιθανότητα εύρεσης απασχόλησης ανά κατηγορία συμμετεχόντων,
ανάλογα δηλαδή με διάφορα χαρακτηριστικά των ατόμων όπως φύλο, ηλικία,
εκπαιδευτικό επίπεδο, κλπ. Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτά.
Δίνεται, δηλαδή, η εκτίμηση της πιθανότητας εύρεσης εργασίας ανά υπο-ομάδα
ατόμων, τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους μη συμμετέχοντες. Μπορούμε
έτσι να δούμε ποιές κατηγορίες ατόμων ωφελούνται περισσότερο και ποιές λιγότερο
από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης.
Στον Πίνακα 9.3 παρουσιάζονται οι διάφορες υπο-ομάδες του δείγματος και η
μέση πιθανότητα η εξαρτημένη μεταβλητή της εξίσωσης αποτελέσματος, η
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μεταβλητή employment, να πάρει την τιμή 1, δηλαδή να έχουμε ένταξη στην
απασχόληση. Η μέση πιθανότητα αναφέρεται στο σύνολο της υπο-ομάδας στο
δείγμα, σε συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, αναλύονται οι
διάφορες υπο-ομάδες περισσότερο και δίδεται η μέση πιθανότητα για τους
συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες ξεχωριστά.
Θα πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι το κάθε αποτέλεσμα για την κατά
περίπτωση κατηγορία είναι το μέσο αποτέλεσμα της κατηγορίας αυτής (τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες αναλυτικά, με ακρίβεια 6-7 δεκαδικών,
όπως δίνονται από το Stata. Στο σχολιασμό που ακολουθεί κάθε πίνακα τα
αποτελέσματα αναφέρνται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ή δύο δεκαδικών.
Πίνακας 9.4. Μέση πιθανότητα employment=1, υπο-ομάδες του δείγματος
Μεταβλητή

Άνδρες
Γυναίκες
Ηλικία έως 25 ετών
Ηλικία 25 – 44 ετών
Ηλικία άνω των 45 ετών
Εκπαιδευτικό επίπεδο ΑΕΙ
Εκπαιδευτικό επίπεδο ΤΕΙ
Εκπαιδευτικό επίπεδο ΙΕΚ
Εκπαιδευτικό επίπεδο Λύκειο
Εκπαιδευτικό επίπεδο ΤΕΕ
Εκπαιδευτικό επίπεδο Γυμνάσιο
Εκπαιδευτικό επίπεδο Δημοτικό
Εκπαιδευτικό επίπεδο Λίγες τάξεις
Καμία γνώση ξένης γλώσσας
Σχετική γνώση ξένης γλώσσας
Επίπεδο Lower
Πάνω από Lower
Όχι Η/Υ
Office
Πάνω από Office
Άγαμοι
Έγγαμοι
Διαξευγμένοι, κλπ.
Άλλο πρόγραμμα
Όχι άλλο πρόγραμμα
Ανεργία κάτω των 6 μηνών
Ανεργία 7-12 μήνες
Μακροχρονια άνεργοι

Αριθμός
παρατ.
148
992
365
741
34
36
35
70
353
107
59
444
36
914
127
85
14
933
181
26
548
553
39
210
930
538
344
258

Μέση
πιθανότητα
0,3984542
0,1222302
0,2045928
0,1363592
0,1324995
0,1299736
0,1114621
0,3235097
0,1401628
0,0965152
0,1928434
0,1530222
0,2742621
0,1377147
0,1935151
0,3106896
0,2405242
0,1214768
0,3035018
0,4596896
0,2003936
0,1219687
0,0758769
0,1397775
0,1622261
0,1045781
0,2002793
0,2134281

Τυπική
απόκλιση
0,172654
0,1101142
0,1710019
0,1386227
0,0776246
0,1604051
0,1487264
0,168275
0,1657777
0,1022801
0,1186366
0,1258534
0,1598695
0,1342122
0,1775105
0,1892076
0,1201869
0,1243285
0,1394793
0,1868862
0,1667103
0,1260502
0,086687
0,1539284
0,1510137
0,1158911
0,1607824
0,1674039
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9.3.1. Αποτελέσματα ανά φύλο

Η κατάρτιση έχει διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με το φύλο των
ατόμων. Στους παρακάτω Πίνακες 9.5 κΑι 9.6 εμφανίζονται τα αποτελέσματα για
συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες, άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Πίνακας 9.5. Μέσο αποτέλεσμα ανά φύλο (άνδρες)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

107

0,4299205

0,0154574

Μη συμμετέχοντες

41

0,3163348

0,0280419

0,1135857

t = 3,7363

Διαφορά

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9.5, οι άνδρες συμμετέχοντες έχουν 43%
πιθανότητα εύρεσης εργασίας, ενώ οι μη συμμετέχοντες 31,6%. Επομένως, η
συμμετοχή σε πρόγραμμα αυξάνει την πιθανότητα απασχόλησης κατά 11,4%, που
είναι μια στατιστικά σημαντική διαφορά. Η πολύ υψηλή πιθανότητα γενικά για τους
άνδρες είναι ένα εύλογο εύρημα, καθώς σε διάστημα ενός χρόνου φαίνεται ότι
αρκετά μεγάλο ποσοστό ανδρών καταφέρνει να βρει εργασία.
Πίνακας 9.6. Μέσο αποτέλεσμα ανά φύλο (γυναίκες)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

556

0,139714

0,0050136

Μη συμμετέχοντες

436

0,0999344

0,0045188

0,0397796

t = 5,7375

Διαφορά

Οι γυναίκες είναι σαφές ότι έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα εύρεσης
εργασίας, η οποία ωστόσο βελτιώνεται με τη συμμετοχή σε πρόγραμμα. Χωρίς τη
συμμετοχή, μόνο το 10% των γυναικών εντάσσεται στην απασχόληση, ενώ μετά το
πρόγραμμα το 14% των συμμετεχόντων γυναικών βρίσκει εργασία. Η διαφορά,
δηλαδή, είναι περίπου 4%, και είναι μια στατιστικά σημαντική διαφορά.
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Εξετάζοντας, λοιπόν, τα αποτελέσματα και για τα δύο φύλα, βλέπουμε την
πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσά τους. Είναι φανερό ότι η
κατάρτιση αποβαίνει χρησιμότερη για τους άνδρες, γιατί η διαφορά ανάμεσα σε
συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες είναι μεγαλύτερη για τους άνδρες (11,4%) από
ότι για τις γυναίκες (4%).
9.3.2. Αποτελέσματα ανά ηλικιακή ομάδα

Η ηλικία των ατόμων είναι σημαντικός παράγοντας για την τοποθέτησή τους
στην αγορά εργασίας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα νέα άτομα έχουν πιο πρόσφατες
σπουδές, οι οποίες είναι συνήθως, κατά μέσο όρο, υψηλότερες από τις σπουδές των
μεγαλυτέρων ατόμων και κατά συνέπεια, οι δεξιότητές τους είναι σχετικά
περισσότερες. Ωστόσο, έχουν λιγότερη ή ακόμα και καθόλου εργασιακή εμπειρία.
Γενικά, η κατάρτιση αναμένεται να είναι περισσότερο επωφελής για τα νέα άτομα,
καθώς είναι περισσότερο δεκτικά σε αυτήν. (θα μπορούσαμε να πούμε ότι “κάθονται”
ευκολότερα στα θρανία).
Πίνακας 9.7. Μέσο αποτέλεσμα ανά ηλικιακή ομάδα (νέοι μέχρι 25 ετών)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

218

0,2507395

0,0122644

Μη συμμετέχοντες

147

0,1361577

0,0105211

0,1145818

t = 6,6397

Διαφορά

Φαίνεται ότι τα άτομα μέχρι 25 ετών έχουν αρκετά καλές προοπτικές μετά τη
συμμετοχή σε πρόγραμμα, καθώς η πιθανότητα εύρεσης απασχόλησης αυξάνει κατά
11,5% σε σχέση με τους μη συμμετέχοντες. Οι αντίστοιχες πιθανότητες για
συμμετέχοντες είναι 25,1% και για μη συμμετέχοντες 13,6%. Η διαφορά είναι
στατιστικά σημαντική και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα
επωφελείται ιδιαίτερα από την κατάρτιση εντός της αίθουσας. Λειτουργεί ως ένα
προσόν που έρχεται να προστεθεί στα συνήθως πρόσφατα αποκτηθέντα εκπαιδευτικά
τους προσόντα, πιθανόν μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις να λειτουργεί
συμπληρωματικά με την τυπική εκπαίδευση.
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Τα άτομα ηλικίας 26 – 45 ετών είναι τα άτομα που απαρτίζουν το κύριο μέρος
του εργατικού δυναμικού. Έχουν πλέον τελειώσει εδώ και καιρό τις σπουδές τους,
συνήθως είναι έγγαμοι με παιδιά και βρίσκονται στην πλέον παραγωγική ηλικία.
Πίνακας 9.8. Μέσο αποτέλεσμα ανά ηλικιακή ομάδα (ηλικίας 26-45 ετών)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

435

0,1546888

0,0070984

Μη συμμετέχοντες

306

0,1103025

0,0068298

0,0443862

t = 4,3430

Διαφορά

Στην ηλικιακή ομάδα 26 – 45 ετών η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης
βελτιώνει την πιθανότητα εύρεσης εργασίας κατά 4,4%, καθώς οι μη συμμετέχοντες
έχουν πιθανότητα 11% και οι συμμετέχοντες 15,4%. Η διαφορά είναι στατιστικά
σημαντική, βλέπουμε ωστόσο ότι είναι αρκετά μικρότερη από την αντίστοιχη
διαφορά που υπάρχει για την ηλικιακή ομάδα των νέων μέχρι 25 ετών. Τα γενικά
ποσοστά αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι χαμηλότερα από της προηγούμενης, κάτι
που είναι αναμενόμενο, καθώς σε αυτήν την ομάδα περιλαμβάνονται πολλές γυναίκες
που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για πολλά χρόνια και οι δεξιότητές τους και
τα γενικότερα εργασιακά προσόντα τους είναι σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από
τους νεότερους σε ηλικία.
Πίνακας 9.9. Μέσο αποτέλεσμα ανά ηλικιακή ομάδα (άνω των 46 ετών)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

10

0,1731631

0,0244398

Μη συμμετέχοντες

24

0,1155563

0,0148459

0,0576068

t = 2,0672

Διαφορά

Τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, άνω των 46 ετών, βρίσκονται σε μια δύσκολη
φάση εάν είναι άνεργα. Συνήθως, τα προσόντα και οι δεξιότητές τους είναι
απαξιωμένα, οι εργοδότες δύσκολα τους δίνουν δουλειά και οι προοπτικές τους είναι
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αρκετά περιορισμένες. Επίσης, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε καταστάσεις
μάθησης νέων πραγμάτων και η εντός τάξης κατάρτιση τους δημιουργεί πολλές
φορές έντονο στρες, ιδιαίτερα εάν στο ίδιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πολλά
νεότερα άτομα, τα οποία δυσκολεύονται (οι μεγαλύτεροι) να ακολουθήσουν.
Η ομάδα των άνω των 46 ετών περιλαμβάνει πολύ λίγα άτομα και δεν
μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η διαφορά που παρουσιάζουν οι μέσες
πιθανότητες ανάμεσα σε συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες είναι στατιστικά μη
σημαντική. Πάντως, είναι πιθανό κάποια άτομα της ομάδας αυτής να ωφελούνται
σημαντικά από την κατάρτιση, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για άτομα που έχουν χαμηλό
εκπαιδευτικό προφίλ.
9.3.3. Αποτελέσματα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο

Η κατάρτιση ανήκει στην άτυπη εκπαίδευση και μπορεί να λειτουργήσει
συμπληρωματικά στην τυπική εκπαίδευση και μάλιστα σε όλες της βαθμίδες της, αν
και σε διαφορετικό βαθμό. Ωστόσο, το ζήτημα της διασύνδεσης της τυπικής και της
άτυπης εκπαίδευσης είναι τεράστιο και εν πολλοίς άλυτο, τουλάχιστο στην Ελλάδα.
Είναι ένα ζήτημα που χρήζει επισταμένης μελέτης, και θα έπρεπε να ασχοληθούν με
αυτό πολλές ειδικότητες, όπως εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι της
εργασίας, κλπ. Όπως είναι φυσικό, στην παρούσα θέση δεν είναι δυνατόν να
επεκταθούμε στο θέμα αυτό και έτσι αναγκαστικά θα περιοριστούμε στην αναφορά
των αποτελεσμάτων για τις διάφορες ομάδες που αντιστοιχούν στα εκπαιδευτικά
επίπεδα των ατόμων του δείγματος. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι τα
αποτελέσματα αυτά μπορεί να έχουν ενδεικτική μόνο ερμηνεία και οπωσδήποτε
χρειάζεται πολύ περισσότερη έρευνα για το ζήτημα αυτό.
Πίνακας 9.10. Μέσο αποτέλεσμα ανά εκπαιδευτική ομάδα (απόφοιτοι ΑΕΙ)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

22

0,1757664

0,0401348

Μη συμμετέχοντες

14

0,1580135

0,0143967

0,0177529

t = 2,2712

Διαφορά
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Φαίνεται ότι για τους αποφοίτους ΑΕΙ η συμμετοχή σε πρόγραμμα
κατάρτισης δεν δίνει σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς η πιθανότητα εύρεσης εργασίας
μετά το πρόγραμμα κατάρτισης αυξάνει μόνο κατά 1,7%. Η μη συμμετέχοντες έχουν
15,8% πιθανότητα εύρεσης εργασίας, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν 17,6%. Φαίνεται
αρκετά λογικό ένα πρόγραμμα κατάρτισης να μην ενισχύει σημαντικά τις
πιθανότητες ένταξης στην απασχόληση για άτομα με πτυχίο ΑΕΙ, δεδομένου ότι δεν
προσθέτει κάτι πολύ ιδιαίτερο στα ήδη υψηλά προσόντα τους. Βέβαια, ο αριθμός των
παρατηρήσεων είναι αρκετά μικρός και το οποιοδήποτε συμπέρασμα είναι
ενδεχομένως παρακινδυνευμένο.
Πίνακας 9.11. Μέσο αποτέλεσμα ανά εκπαιδευτική ομάδα (απόφοιτοι ΤΕΙ)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

18

0,1512859

0,0316994

Μη συμμετέχοντες

17

0,0692959

0,0376617

0,08199

t = 1,6726

Διαφορά

Οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι άλλη μια ομάδα με πολύ μικρό αριθμό ατόμων.
Υπάρχει διαφορά στη μέση πιθανότητα ανάμεσα σε συμμετέχοντες και μη
συμμετέχοντες, ωστόσο αυτή η διαφορά είναι στατιστικά μη σημαντική, επομένως
δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα.
Πίνακας 9.12. Μέσο αποτέλεσμα ανά εκπαιδευτική ομάδα (απόφοιτοι ΙΕΚ)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

58

0,3529717

0,0212236

Μη συμμετέχοντες

12

0,1811102

0,0359921

0,1718615

t = 3,4683

Διαφορά

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ εμφανίζονται αρκετά κερδισμένοι από τη συμμετοχή σε
πρόγραμμα κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες έχουν πιθανότητα 35,3%, ενώ οι μη
συμμετέχοντες μόλις 18,1%, υπάρχει δηλαδή μια στατιστικά σημαντική διαφορά της
τάξης του 17,2%. Είναι πολύ πιθανόν οι συμμετέχοντες να αξιοποιούν τη συμμετοχή
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τους σε πρόγραμμα ως ένα πρόσθετο προσόν, που δρα συμπληρωματικά προς την
εκπαίδευσή τους.

Εξάλλου, η εκπαίδευση σε ΙΕΚ θεωρείται (και είναι) ίσως η

περισσότερο συναφής εκπαιδευτική βαθμίδα με την κατάρτιση και την άτυπη
εκπαίδευση γενικότερα. Στην Ελλάδα τα ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης) λειτουργούν ως φορείς παροχής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
Επομένως, η συνεχιζόμενη κατάρτιση που παρέχεται από τα ΚΕΚ αποτελεί πράγματι
μια συμπληρωματική εκπαίδευση και ο συνδυασμός των δύο, εάν μάλιστα πρόκειται
για συναφή εκπαιδευτικά πεδία, έχει καλές επιδράσεις στην πιθανότητα πρόσβασης
των ατόμων στην αγορά εργασίας.
Πίνακας 9.13. Μέσο αποτέλεσμα ανά εκπαιδευτική ομάδα (απόφοιτοι Λυκείου)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

221

0,1660537

0,0121895

Μη συμμετέχοντες

132

0,0968152

0,0108972

0,0692385

t = 3,8715

Διαφορά

Οι απόφοιτοι Λυκείου είναι μια ομάδα που εκπροσωπείται με αρκετά άτομα
στο δείγμα. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει σχετικά καλές επιδράσεις σε αυτήν την
ομάδα. Οι μέσες πιθανότητες για τους συμμετέχοντες και τους μη συμμετέχοντες
πλησιάζουν τις μέσες πιθανότητες για το σύνολο του δείγματος, κάτι λογικό αφού
αφενός είναι μια πολυπληθής ομάδα και αφετέρου ένα μέσο άτομο αυτής της ομάδας
αντιστοιχεί περίπου σε ένα μέσο άτομο του συνολικού δείγματος. Οι μη
συμμετέχοντες έχουν πιθανότητα ένταξης στην απασχόληση 9,6%, ενώ οι
συμμετέχοντες βελτιώνουν την πιθανότητά τους σε 16,6%. Υπάρχει επομένως μια
διαφορά κατά 6,9%, που είναι στατιστικά σημαντική.
Πίνακας 9.14. Μέσο αποτέλεσμα ανά εκπαιδευτική ομάδα (απόφοιτοι ΤΕΕ)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

63

0,1260027

0,012506

Μη συμμετέχοντες

44

0,0542943

0,0138852

0,0717084

t = 3,7863

Διαφορά
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Οι απόφοιτοι ΤΕΕ έχουν γενικά χαμηλά ποσοστά πρόσβασης στην
απασχόληση. Οι μη συμμετέχοντες έχουν μέση πιθανότητα εύρεσης εργασίας μόλις
5,4%, ενώ οι συμμετέχοντες σε πρόγραμμα έχουν πιθανότητα 12,6%, κάτι παραπάνω
από διπλάσια. Η διαφορά ανέρχεται σε 7,2% και είναι στατιστικά σημαντική. Τα
χαμηλά γενικά ποσοστά οφείλονται ίσως στο γεγονός ότι τα άτομα με αυτό το
εκπαιδευτικό προφίλ πολλές φορές αναζητούν εργασία συναφή με την ειδικότητα που
έχουν κάνει, κάτι που περιορίζει τις επιλογές τους και κατά συνέπεια την
αποτελεσματική πρόσβαση στην απασχόληση.
Πίνακας 9.15. Μέσο αποτέλεσμα ανά εκπαιδευτική ομάδα
(απόφοιτοι Γυμνασίου)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

33

0,2209444

0,221247

Μη συμμετέχοντες

26

0,1571768

0,0192266

0,0637676

t = 2,1098

Διαφορά

Οι απόφοιτοι Γυμνασίου είναι μια ολιγομελής σχετικά ομάδα του δείγματος,
έχουν ωστόσο σχετικά καλό ποσοστό πρόσβασης στην απασχόληση. Η πιθανότητα
για τους συμμετέχοντες είναι 22% και για τους μη συμμετέχοντες 15,7%, υπάρχει μια
διαφορά δηλαδή της τάξης του 6,4%, που είναι επίσης στατιστικά σημαντική.
Πίνακας 9.16. Μέσο αποτέλεσμα ανά εκπαιδευτική ομάδα
(απόφοιτοι Δημοτικού)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες
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0,1775414

0,092913

Μη συμμετέχοντες

204

0,1241761

0,065023

0,0533654

t = 4,5507

Διαφορά

Οι απόφοιτοι Δημοτικού είναι μια πολυπληθής ομάδα στο δείγμα, όπως
επίσης και γενικά στα προγράμματα κατάρτισης. Είναι και αυτή μια ομάδα με μέσες
πιθανότητες αρκετά κοντά στις μέσες πιθανότητες για το σύνολο του δείγματος, για
τους ίδιους λόγους που παραπάνω αναφέρθηκαν για τους αποφοίτους Λυκείου. Είναι,
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επίσης, μια αρκετά δύσκολη ομάδα, καθώς τα άτομα στην πλειοψηφία τους είναι
γυναίκες, μεγάλης σχετικά ηλικίας, με πολύ λίγη εργασιακή εμπειρία και ελάχιστα
άλλα προσόντα. Η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σπανίζει, όπως επίσης
και η γνώση ξένων γλωσσών. Επίσης, ένα ακόμη χαρακτηριστικό των ατόμων αυτών
(που σε κάποιο μικρότερο βαθμό υπάρχει και σε άλλες ομάδες) αφορά στο
πραγματικό κίνητρο για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης. Παρόλα αυτά,
υπάρχει μια αρκετά σημαντική διαφορά στην πιθανότητα ένταξης στην απασχόληση
μετά τη συμμετοχή σε πρόγραμμα. Οι μη συμμετέχοντες έχουν 12,4% πιθανότητα
εύρεσης εργασίας, ενώ οι συμμετέχοντες 17,7%, υπάρχει δηλαδή μια στατιστικά
σημαντική διαφορά 5,3%.
Πίνακας 9.17. Μέσο αποτέλεσμα ανά εκπαιδευτική ομάδα
(λίγες τάξεις Δημοτικού)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

8

0,2603682

0,0466402

Μη συμμετέχοντες

28

0,2782318

0,0319295

-0,0178636

t = 0,2750

Διαφορά

Η ομάδα των ατόμων που δεν έχουν τελειώσει Δημοτικό περιλαμβάνει στο
δείγμα πολύ λίγα άτομα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα είναι στατιστικά μη σημαντικά,
επομένως δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα.
9.3.4. Αποτελέσματα ανά επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας

Όπως προαναφέρθηκε, η γνώση ξένης γλώσσας θεωρείται ένα πολύ
σημαντικό προσόν για την πρόσβαση σε πολλά επαγγέλματα. Η κατάρτιση μπορεί να
λειτουργήσει συμπληρωματικά και να έχει θετική επίδραση, ιδιαίτερα σε αυτούς που
έχουν ένα κάπως υψηλό επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων του δείγματος δεν έχει καμία γνώση
ξένης γλώσσας. Το γεγονός ότι η ομάδα αυτή περιλαμβάνει το 80% του δείγματος,
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ πιθανόν οι μέσες πιθανότητες πρόσβασης
στην απασχόληση για τις ομάδες συμμετοχής και μη συμμετοχής είναι αρκετά κοντά
στις αντίστοιχες μέσες πιθανότητες για το σύνολο του δείγματος.
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Πίνακας 9.18. Μέσο αποτέλεσμα ανά επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας
(καμία γνώση ξένης γλώσσας)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

500

0,1609097

0,0065354

Μη συμμετέχοντες

414

0,1097013

0,0055123

0,0512084

t = 5,8453

Διαφορά

Πράγματι, οι συμμετέχοντες έχουν πιθανότητα πρόσβασης στην απασχόληση
16% (η αντίστοιχη πιθανότητα για το σύνολο του δείγματος είναι 18,7%), ενώ οι μη
συμμετέχοντες έχουν πιθανότητα εύρεσης εργασίας 11% (η αντίστοιχη πιθανότητα
για το σύνολο του δείγματος είναι 11,7%). Η διαφορά ανέρχεται σε 5,1%. Εν
προκειμένω, δεδομένου ότι η ομάδα περιλαμβάνει το 80% των ατόμων του δείγματος
δεν μπορούμε να πούμε κάτι επιπλέον του γενικού συμπεράσματος που αφορά σε
ολόκληρο το δείγμα.
Πίνακας 9.19. Μέσο αποτέλεσμα ανά επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας
(σχετική γνώση ξένης γλώσσας)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

88

0,204487

0,0195588

Μη συμμετέχοντες

39

0,168758

0,0260667

0,035729

t = 1,0467

Διαφορά

Η ομάδα των ατόμων που έχουν μια σχετική γνώση ξένης γλώσσας εμφανίζει
μια μη στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες πιθανότητες για τους
συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες. Επομένως, δεν μπορούν να εξαχθούν κάποια
συμπεράσματα.
Η ομάδα των εχόντων γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Lower, αν και σχετικά
ολιγομελής, παρουσιάζει ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Οι συμμετέχοντες έχουν
πιθανότητα εύρεσης εργασίας 35,6%, ενώ οι μη συμμετέχοντες μόλις 16,1%. Η
διαφορά, που είναι τεράστια, στο 19,5%, είναι στατιστικά σημαντική.
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Πίνακας 9.20. Μέσο αποτέλεσμα ανά επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας
(γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο Lower)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

65

0,356621

0,0225894

Μη συμμετέχοντες

20

0,1614127

0,0281716

0,1952082

t = 4,4668

Διαφορά

Αρχικά, φαίνεται λογικό να έχουν υψηλή πιθανότητα πρόσβασης στην
εργασία οι συμμετέχοντες που είναι και κάτοχοι Lower, το οποίο είναι πράγματι ένα
καλό προσόν για τους αναζητώντες εργασία. Ωστόσο, εκείνο που φαίνεται περίεργο
είναι το γιατί οι μη συμμετέχοντες έχουν τόσο χαμηλό ποσοστό πρόσβασης στην
απασχόληση. Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι αυτό συμβαίνει στο συγκεκριμένο
δείγμα, καθώς έχουμε μόλις 20 άτομα και είναι μάλλον δύσκολο να γενικεύσουμε το
συμπέρασμα.
Πίνακας 9.21. Μέσο αποτέλεσμα ανά επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας
(επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας πάνω από Lower)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

10

0,3052392

0,0288421

Μη συμμετέχοντες

4

0,3287366

0,076015

-0,0234974

t = 1,9042

Διαφορά

Σε ότι αφορά στα άτομα που έχουν επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας παραπάνω
από Lower, δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα, καθώς τα άτομα αυτά είναι
ελάχιστα, μόλις 14 συνολικά, και η διαφορά στις πιθανότητες είναι στατιστικά μη
σημαντική. Φαίνεται, ωστόσο, λογική η τιμή της μέσης πιθανότητας πρόσβασης στην
απασχόληση και για τις δύο ομάδες.
9.3.5. Αποτελέσματα ανά επίπεδο γνώσης χρήσης Η/Υ

Η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι ένα σημαντικό προσόν, που
με την εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας καθίσταται απαραίτητο για πολλά

249

επαγγέλματα. Κατά συνέπεια, αναμένεται ότι τα άτομα με γνώση χρήσης Η/Υ θα
έχουν σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες πρόσβασης στην απασχόληση.
Πίνακας 9.22. Μέσο αποτέλεσμα ανά επίπεδο γνώσης Η/Υ (καμία γνώση Η/Υ)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

498

0,1391811

0,006097

Μη συμμετέχοντες

435

0,1012083

0,0050795

0,0379728

t = 4,7065

Διαφορά

Όπως είναι φυσικό, η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων δεν γνωρίζει
καθόλου χρήση Η/Υ. Οι μέσες πιθανότητες πρόσβασης στην απασχόληση είναι
σχετικά χαμηλές, τόσο για τους μη συμμετέχοντες (10,1%),

όσο και για τους

συμμετέχοντες (13,9%). Φαίνεται όμως ότι η κατάρτιση δίνει κάποιο προβάδισμα και
αυξάνει την πιθανότητα κατά 3,8% για τους συμμετέχοντες.
Πίνακας 9.23. Μέσο αποτέλεσμα ανά επίπεδο γνώσης Η/Υ (επίπεδο Office)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

146

0,3054411

0,011923

Μη συμμετέχοντες

35

0,2954122

0,0202816

0,0100289

t = 0,3811

Διαφορά

Η γνώση του MS-Office δίνει πολύ υψηλή πιθανότητα εύρεσης εργασίας,
τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στους μη συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες
έχουν πιθανότητα απασχόλησης 30,5% και οι μη συμμετέχοντες 29,5%, δηλαδή η
διαφορά τους είναι μόλις 1% και μάλιστα στατιστικά μη σημαντική. Εν προκειμένω,
φαίνεται ότι δεν έχει σημασία η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά αυτή
καθαυτή η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και μάλιστα σε επίπεδο MSOffice. Επισημαίνεται ότι αναφερόμαστε σε πιστοποιημένη γνώση, σε κάποιο από τα
ευρέως γνωστά συστήματα πιστοποίησης, συνήθως στο ECDL. Άτομα, λοιπόν, που
έχουν πιστοποίηση γνώσης Η/Υ έχουν σημαντική πιθανότητα εύρεσης εργασίας,
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ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης. Συνήθως, βέβαια, τα
άτομα αυτά έχουν και άλλα σχετικά υψηλά προσόντα, δηλαδή κάποιο υψηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας και σχετική εργασιακή εμπειρία, ενώ
είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους νέα άτομα, κάτω ή λίγο πάνω των 25 ετών, που,
όπως είδαμε παραπάνω, έχουν γενικά υψηλές πιθανότητες πρόσβασης στην
απασχόληση. Αυτό που θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί είναι ότι η διαφορά στις
πιθανότητες είναι στατιστικά μη σημαντική.
Πίνακας 9.24. Μέσο αποτέλεσμα ανά επίπεδο γνώσης Η/Υ
(επίπεδο γνώσης Η/Υ παραπάνω από MS-Office)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

19

0,5145189

0,041488

Μη συμμετέχοντες

7

0,3108671

0,041501

0,2036518

t = 2,7754

Διαφορά

Τα άτομα με γνώση χρήσης Η/Υ παραπάνω από MS-Office είναι πολύ λίγα
στο δείγμα, μόλις 26 συνολικά. Η πιθανότητα εύρεσης εργασίας είναι πολύ υψηλή.
Βρίσκεται στο 31% για τους μη συμμετέχοντες, ενώ εκτοξεύεται στο 51,4% για τους
συμμετέχοντες, μια διαφορά δηλαδή 20,3%. Η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική.
Είναι προφανές ότι η γνώση χρήσης Η/Υ πέραn του MS-Office είναι ένα πολύ
σημαντικό προσόν, που βέβαια βρίσκει την ανάλογη ανταπόκριση στην αγορά
εργασίας. Η κατάρτιση εν προκειμένω αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το προσόν
αυτό και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό συμβαίνει πιθανότατα διότι το
πρόγραμμα κατάρτισης που αυτά τα άτομα ακολούθησαν ήταν κάτι εξειδικευμένο,
που αφορούσε στη χρήση Η/Υ και έτσι μάλλον υπάρχει υψηλή συμπληρωματικότητα
με τα υπόλοιπα προσόντα τους.
9.3.6. Αποτελέσματα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση

Η πιθανότητα εύρεσης απασχόλησης επηρεάζεται σημαντικά από την
οικογενειακή κατάσταση των ατόμων. Σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων στα
προγράμματα είναι έγγαμες γυναίκες με παιδιά, που δεν διαθέτουν εργασιακή
εμπειρία και είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών. Υπάρχει η βάσιμη υποψία ότι αυτά
τα άτομα έχουν διαφορετικό κίνητρο από άλλα άτομα όπως π.χ. από νεότερα άτομα,
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που δεν έχουν κάνει ακόμα οικογένεια και έχοντας πρόσφατα τελειώσει κάποια
σχολή ψάχνουν ενεργητικότερα για απασχόληση. Στον Πίνακα 9.25 εμφανίζονται τα
αποτελέσματα για τους άγαμους, ενώ στον Πίνακα 9.26 για τους έγγαμους.
Πίνακας 9.25. Μέσο αποτέλεσμα ανά οικογενειακή κατάσταση (άγαμοι)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

340

0,2387556

0,0093236

Μη συμμετέχοντες

208

0,1376865

0,0094742

0,1010691

t = 7,2001

Διαφορά

Στην ομάδα των αγάμων, η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης δίνει
πιθανότητα απασχόλησης 23,9%, ενώ οι μη συμμετέχοντες έχουν αντίστοιχη
πιθανότητα στο 13,8%. Υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά περίπου 10%.
Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται το επιχείρημα της παραπάνω παραγράφου, ότι δηλαδή
πρόκειται κυρίως για άτομα που, καθώς έχουν ενεργητική στάση στην αγορά
εργασίας, η κατάρτιση τα ωφελεί σημαντικά, βελτιώνοντας αρκετά την πιθανότητα
πρόσβασης σε εργασία. Είναι επίσης πολύ πιθανόν να συνδυάζεται αυτό με όσα
παραπάνω αναφέρθηκαν για τις ομάδα των ατόμων νεαρής ηλικίας, με υψηλό επίπεδο
γνώσης ξένης γλώσσας και γνώση χρήσης Η/Υ.
Πίνακας 9.26. Μέσο αποτέλεσμα ανά οικογενειακή κατάσταση (έγγαμοι)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

306

0,1339717

0,0079626

Μη συμμετέχοντες

247

0,1070984

0,0067328

0,0268733

t = 2,5043

Διαφορά

Βλέποντας τα αποτελέσματα για την ομάδα των εγγάμων, φαίνεται ακόμα μια
επιβεβαίωση του παραπάνω επιχειρήματος. Η πιθανότητα εύρεσης εργασίας για τους
συμμετέχοντες έγγαμους (13,4%) είναι στο ίδιο επίπεδο με την πιθανότητα για τους
μη συμμετέχοντες άγαμους, δηλαδή πολύ χαμηλή. Οι έγγαμοι μη συμμετέχοντες
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έχουν ακόμα χαμηλότερη πιθανότητα, στο 10,7%. Η διαφορά είναι μόλις 2,7% και
είναι στατιστικά σημαντική. Η χαμηλή διαφορά αποδεικνύει ότι πολλά από τα άτομα
που συμμετέχουν σε προγράμματα και είναι έγγαμοι (αναφερόμαστε εν προκειμένω
σε γυναίκες) δεν έχουν ως πραγματικό κίνητρο την εύρεση εργασίας, αλλά μόνη τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα, κυρίως για να πάρουν το επίδομα συμμετοχής, αλλά και
για άλλους λόγους.
Πίνακας 9.27. Μέσο αποτέλεσμα ανά οικογενειακή κατάσταση
(διαζευγμένοι, χήροι)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

17

0,0888354

0,0236244

Μη συμμετέχοντες

22

0,0658635

0,0166897

0,0229719

t = 0,8170

Διαφορά

Η ομάδα που έχει άλλη οικογενειακή κατάσταση από τις προηγούμενες
(διαζευγμένοι, χήροι), αποτελείται από πολύ λίγα άτομα στο δείγμα και η διαφορά
που προκύπτει στις μέσες πιθανότητες απασχόλησης για συμμετέχοντες και μη
συμμετέχοντες είναι στατιστικά μη σημαντική. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
9.3.7. Αποτελέσματα ανάλογα με τη συμμετοχή σε άλλα προγράμματα

Η προηγούμενη συμμετοχή σε άλλα προγράμματα κατάρτισης είναι ένα
στοιχείο που θα πρέπει να ερμηνευτεί με κάποια προσοχή. Μπορεί να είναι ένα
θετικό στοιχείο, που λειτουργεί συμπληρωματικά, μπορεί όμως να μην παίξει και
κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Μεγάλη

σημασία έχει εν προκειμένω το θεματικό

αντικείμενο της παλαιότερης κατάρτισης, σε σχέση με την τωρινή, αλλά και σε σχέση
με την επιζητούμενη θέση εργασίας. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, η συμμετοχή σε
άλλα προγράμματα κατάρτισης υποδηλώνει ότι το άτομο μπορεί να μην έχει
ενεργητικό ενδιαφέρον εύρεσης θέσης εργασίας, αλλά επιδιώκει απλά τη συμμετοχή
του σε προγράμματα, για τους λόγους που παραπάνω αναφέρθηκαν. Η μεγάλη
πλειοψηφία των ατόμων του δείγματος δεν έχει παρακολουθήσει άλλα προγράμματα.
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Πίνακας 9.28. Μέσο αποτέλεσμα ανάλογα με συμμετοχή σε άλλα προγράμματα
(άλλα προγράμματα: όχι)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

562

0,1896507

0,006925

Μη συμμετέχοντες

368

0,120344

0,0060835

0,0693068

t = 7,0196

Διαφορά

Οι συμμετέχοντες έχουν πιθανότητα εύρεσης εργασίας στο 19%, ενώ οι μη
συμμετέχοντες στο 12%, υπάρχει δηλαδή μια διαφορά της τάξης του 6,9% στατιστικά
σημαντική. Είναι φανερό ότι έχουμε σχεδόν ταυτόσημες πιθανότητες με τις μέσες
πιθανότητες για το σύνολο του δείγματος.
Πίνακας 9.29. Μέσο αποτέλεσμα ανάλογα με συμμετοχή σε άλλα προγράμματα
(άλλα προγράμματα: ναι)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

101

0,1692945

0,0168531

Μη συμμετέχοντες

109

0,1124268

0,0127505

0,0568677

t = 2,7154

Διαφορά

Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός (210 άτομα) που έχουν παρακολουθήσει
στο παρελθόν κάποιο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης. Είναι πολύ δύσκολο να διακριθεί
το κίνητρο συμμετοχής στο άλλο πρόγραμμα (όπως επίσης και στο συγκεκριμένο που
εξετάζεται τώρα). Ωστόσο, και στην ομάδα αυτή έχουμε παρόμοια αποτελέσματα με
την προηγούμενη. Οι συμμετέχοντες, που έχουν ήδη συμμετάσχει και σε άλλο
πρόγραμμα στο παρελθόν, εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα (16,9%) εύρεσης
εργασίας σε σχέση με τους μη συμμετέχοντες που είχαν κάποια παλαιότερη
συμμετοχή σε πρόγραμμα (11,2%). Οι πιθανότητες αυτές είναι αρκετά κοντά στις
μέσες πιθανότητες του συνόλου του δείγματος.
Συνδυάζοντας τους δύο παραπάνω πίνακες 9.28 και 9.29, μπορούμε να πούμε
ότι η συμμετοχή γενικά ωφελεί. Ωφελεί καταρχήν αυτούς που συμμετέχουν για
πρώτη φορά. Αν δούμε όμως και τον πληθυσμό των ατόμων που ήδη έχουν
συμμετάσχει σε κάποιο παλαιότερο πρόγραμμα, φαίνεται ότι αυτοί που συμμετέχουν
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σε ένα ακόμα πρόγραμμα ωφελούνται ακόμα περισσότερο. Δυσεξήγητο εκ πρώτης
όψεως φαίνεται ότι οι μη συμμετέχοντες που έχουν μια παλαιότερη συμμετοχή έχουν
πολύ χαμηλή πιθανότητα, στο 11,2%, χαμηλότερη και από αυτή των μη
συμμετεχόντων της προηγούμενης ομάδας, αυτών δηλαδή που δεν είχαν ποτέ καμία
συμμετοχή σε πρόγραμμα (12%, Πίνακας 9.28). Φαίνεται ότι η παλαιότερη
συμμετοχή είναι κάτι που στην αγορά εργασίας απαξιώνεται σχετικά γρήγορα, ένα
επιχείρημα που έχει υποστηριχτεί στη βιβλιογραφία (Lechner et al., 2005).
9.3.8. Αποτελέσματα ανά ομάδα εργασιακής εμπειρίας

Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία είναι σίγουρα ένας σημαντικός
παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει την τοποθέτηση του ατόμου στην αγορά εργασίας. Η
κατάρτιση αναμένεται να ενισχύει τα άτομα με κάποια πρότερη εμπειρία.
Πίνακας 9.30. Μέσο αποτέλεσμα ανάλογα με την εργασιακή εμπειρία
(καμία προηγούμενη εμπειρία)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

301

0,1430845

0,0080748

Μη συμμετέχοντες

279

0,0971477

0,0058089

0,0459368

t = 4,5568

Διαφορά

Τα άτομα χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία απαρτίζουν το 50% του
δείγματος. Οι συμμετέχοντες εμφανίζουν πιθανότητα απασχόλησης στο 14,3%, ενώ
οι μη συμμετέχοντες στο 9,7%. Υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά της
τάξης του 4,6%. Φαίνεται, λοιπόν ότι η κατάρτιση βελτιώνει την πιθανότητα ένταξης
στην απασχόληση, όχι όμως σε σημαντικό βαθμό.
Πίνακας 9.31. Μέσο αποτέλεσμα ανάλογα με την εργασιακή εμπειρία
(εργασιακή εμπειρία κάτω των 6 μηνών)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

44

0,1693087

0,020421

Μη συμμετέχοντες

34

0,2008635

0,02956

-0,0315548

t = 0,9057

Διαφορά
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Στην κατηγορία των εχόντων μικρή εργασιακή εμπειρία, κάτω των 6 μηνών,
εμφανίζεται ένα αρνητικό αποτέλεσμα και μία διαφορά στη μέση πιθανότητα
απασχόλησης υπέρ των μη συμμετεχόντων, που ωστόσο είναι στατιστικά μη
σημαντική. Εάν η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική θα μπορούσαμε ενδεχομένως
να μιλήσουμε για locking-in effects, ωστόσο με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι
μάλλον ανασφαλές το οποιοδήποτε συμπέρασμα.
Πίνακας 9.32. Μέσο αποτέλεσμα ανάλογα με την εργασιακή εμπειρία
(μέτρια εργασιακή εμπειρία, 7-24 μήνες)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

237

0,2233924

0,0117169

Μη συμμετέχοντες

106

0,1365901

0,0128053

0,0868022

t = 4,4498

Διαφορά

Ένας μεγάλος αριθμός των ατόμων του δείγματος έχει εργασιακή εμπειρία
που κυμαίνεται από 7 έως 24 μήνες. Στα άτομα αυτά η συμμετοχή στο πρόγραμμα
δίνει πιθανότητα απασχόλησης στο 22,3%, ενώ οι μη συμμετέχοντες έχουν
αντίστοιχη πιθανότητα στο 13,6%. Η στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο του
8,7% σημαίνει ότι η συμμετοχή λειτουργεί συμπληρωματικά με την προηγούμενη
εργασιακή εμπειρία.
Πίνακας 9.33. Μέσο αποτέλεσμα ανάλογα με την εργασιακή εμπειρία
(μεγάλη εργασιακή εμπειρία, άνω των 2 ετών)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

81

0,2496354

0,0194138

Μη συμμετέχοντες

58

0,140155

0,0180326

0,1094804

t = 3,9723

Διαφορά

Οι έχοντες μεγάλη σχετικά εργασιακή εμπειρία είναι ένα σχετικά μικρό
ποσοστό του συνολικού δείγματος (12% κατά μέσο όρο). Αυτό είναι μια κάποια
ένδειξη ότι η συμμετοχή στα προγράμματα προτιμάται από άτομα μικρής ή και
καθόλου εργασιακής εμπειρίας, κάτι που αν αναλυθεί σε συνδυασμό με άλλα
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κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ατόμων ίσως οδηγεί σε κάποια
συμπεράσματα σχετικά με τις προθέσεις και τα κίνητρα των ατόμων για συμμετοχή.
Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι οι έχοντες μεγάλη εργασιακή εμπειρία ωφελούνται
από τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατά 10,9% περισσότερο από τη συμμετοχή, αφού
η πιθανότητα των μη συμμετεχόντων βρίσκεται στο 14%, ενώ γίνεται 24,9% για τους
συμμετέχοντες.
9.3.9. Αποτελέσματα ανάλογα με τη διάρκεια της ανεργίας

Η διάρκεια της ανεργίας είναι παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την
ψυχολογία των ανέργων και επιδρά στη συνολική τοποθέτησή τους στην αγορά
εργασίας. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις χώρες ειδικά προγράμματα
για τους μακροχρόνια άνεργους.
Πίνακας 9.34. Μέσο αποτέλεσμα ανάλογα με την διάρκεια ανεργίας
(ανεργία κάτω των 6 μηνών)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

239

0,0985054

0,0067568

Μη συμμετέχοντες

299

0,072816

0,003733

0,0256895

t = 3,4986

Διαφορά

Ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος, περί το 47%, έχει διάρκεια ανεργίας που
κυμαίνεται από έναν έως 6 μήνες. Το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων αυτών έχει
διάρκεια ανεργίας ενός ή δύο μηνών. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψην ότι η
διάρκεια ανεργίας ενός μηνός, που αποδεικνύεται με την κάρτα ανεργίας που χορηγεί
ο ΟΑΕΔ, θεωρείται υποχρεωτική για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα. Έτσι, μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι μεγάλος αριθμός ατόμων βγάζει κάρτα ανεργίας, εγγράφεται
δηλαδή ως άνεργος, έναν ή δύο μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος, απλά και
μόνο για να διασφαλίσει την τυπική προϋπόθεση που απαιτείται για τη συμμετοχή.
Συνεπώς, μπορούμε να αναμένουμε ότι στην πλειοψηφία τους αυτά τα άτομα
δεν ενδιαφέρονται τόσο για την εύρεση εργασίας όσο για τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα. Βέβαια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο με
ασφάλεια, αφού όλοι δηλώνουν σε σχετικό ερώτημα ότι, ναι, αναζητούν εργασία. Με
βάση αυτά, λοιπόν, είναι φυσικό να αναμένουμε χαμηλές μέσες πιθανότητες ένταξης
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στην απασχόληση για την ομάδα αυτή. Πράγματι, οι μη συμμετέχοντες έχουν
ποσοστό μόλις 7,3%, ενώ οι συμμετέχοντες βελτιώνουν κατά τι την πιθανότητα στο
9,8%. Η διαφορά του 2,6% είναι στατιστικά σημαντική. Φαίνεται, λοιπόν, ότι γενικά
αυτή η ομάδα δεν αναζητά εργασία με ενεργητικό τρόπο, αν και ένα μέρος των
συμμετεχόντων τελικά βρίσκει απασχόληση και εκμεταλλεύεται θετικά το γεγονός
της συμμετοχής του.
Πίνακας 9.35. Μέσο αποτέλεσμα ανάλογα με τη διάρκεια ανεργίας
(ανεργία 7 – 12 μήνες)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

230

0,2174641

0,0108736

Μη συμμετέχοντες

114

0,1656084

0,0137472

0,0518557

t = 2,8447

Διαφορά

Οι άνεργοι με μέση διάρκεια ανεργίας έχουν πιθανότητα ένταξης στην
απασχόληση 21,7% ως συμμετέχοντες και 16,5% ως μη συμμετέχοντες. Η διαφορά
ανέρχεται σε 5,2% και είναι στατιστικά σημαντική. Φαίνεται ότι η κατάρτιση
προξενεί μια αρκετά σημαντική, αν και όχι εντυπωσιακή, βελτίωση της μέσης
πιθανότητας απασχόλησης για την ομάδα αυτή. Τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα
είναι συνήθως άτομα που βρίσκονται ενεργητικά στην αγορά εργασίας, σε αντίθεση
με μεγάλο μέρος των ατόμων της προηγούμενης ομάδας, γι’ αυτό και οι μέσες
πιθανότητες είναι σχετικά υψηλές, τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους μη
συμμετέχοντες.
Πίνακας 9.36. Μέσο αποτέλεσμα ανάλογα με τη διάρκεια ανεργίας
(μακροχρόνια άνεργοι, άνω των 12 μηνών)

Ομάδα

Παρατηρήσεις

Μέσος

Τυπικό σφάλμα

Συμμετέχοντες

194

0,1439506

0,0084396

Μη συμμετέχοντες

64

0,1007026

0,0129923

0,043248

t = 2,6237

Διαφορά
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Οι μακροχρόνια άνεργοι είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη ομάδα ανέργων, με
χαρακτηριστικά που επιβαρύνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, γι’ αυτό και
συνήθως υπάρχουν ειδικά προγράμματα που προσπαθούν να τους στηρίξουν. Οι
μέσες πιθανότητες ένταξης στην απασχόληση είναι για την ομάδα αυτή χαμηλές, στο
10% για τους μη συμμετέχοντες και στο 14,4% για τους συμμετέχοντες. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι η συμμετοχή σε ένα απλό πρόγραμμα κατάρτισης δίνει μια βελτίωση της
πιθανότητας εύρεσης εργασίας της τάξης του 4,3%, κάτι που πιθανώς να ήταν ακόμα
υψηλότερο εάν η συμμετοχή αφορούσε σε κάποιο περισσότερο στοχευμένο και
εξειδικευμένο πρόγραμμα.

259

Κεφάλαιο 10

Συμπεράσματα

10.1. Σύνοψη
Η παρούσα εργασία είχε ως κύριο θέμα την αξιολόγηση ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης και συγκεκριμένα της κατάρτισης, στην Ελλάδα. Η
αξιολόγηση έγινε με επιστημονικές μεθόδους, με τη χρήση κατάλληλων
οικονομετρικών τεχνικών. Αρχικά παρουσιάστηκαν διάφορα γενικά στοιχεία για τα
κυριότερα μεγέθη της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα,
καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση, που θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και υλοποιούνται
οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ευρώπη γενικά, και φυσικά στην
Ελλάδα.
Στη συνέχεια, έγινε μια γενική αναφορά στο ποιές είναι οι ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης και πως λειτουργούν στην αγορά εργασίας. Δόθηκαν στοιχεία
για τη δαπάνη για τις πολιτικές αυτές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΟΣΑ,
τόσο για το σύνολο των πολιτικών, όσο και για επιμέρους κατηγορίες πολιτικών.
Δόθηκαν επίσης τα αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα. Αναφέρθηκαν τα
χαρακτηριστικά των επιμέρους προγραμμάτων που υλοποιούνται στη χώρα μας και
το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
Κατόπιν, έγινε λεπτομερής αναφορά στο θεσμό και στα προγράμματα συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης.
Στο Κεφάλαιο 5 έγινε μια αρκετά εκτενής αναφορά στα θεωρητικά ζητήματα
που αφορούν στην αξιολόγηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Αναλύθηκε η
έννοια της αξιολόγησης και παρουσιάστηκαν σε γενικές γραμμές τα πεδία
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αξιολόγησης,

με

ιδιαίτερη

έμφαση

στην

περιγραφή

των

αξιολογήσεων

αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι διάφορες κατηγορίες
αξιολόγησης, δηλαδή οι πειραματικές μέθοδοι, οι οιονεί πειραματικές μέθοδοι και οι
ποιοτικές μέθοδοι. Δόθηκαν τα υπέρ και τα κατά της κάθε μιας και παρουσιάστηκε ο
τρόπος που προσεγγίζουν το θέμα της αξιολόγησης και της τυχόν ύπαρξης
μεροληψίας. Τέλος, έγινε μια περιγραφή της ανάλυσης συνολικών αποτελεσμάτων
καθώς επίσης και μια αναφορά στις επιδράσεις των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης σε μακροοικονομικό επίπεδο.
Η βιβλιογραφία των αξιολογήσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
παρουσιάστηκε εκτενώς, χωρίς βέβαια να καλυφθεί το σύνολο της διεθνούς
βιβλιογραφίας. Οι εργασίες παρατέθηκαν κατά χώρα ή ομάδα χωρών, ενώ έγινε
ειδική αναφορά σε αρκετές ανασκοπήσεις αξιολογήσεων που έγιναν για λογαριασμό
διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, κλπ. .
Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάστηκε το οικονομετρικό πλαίσιο ανάλυσης του
προβλήματος της αξιολόγησης αποτελεσμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Παρουσιάστηκε επίσης αναλυτικά το πρόβλημα της μεροληψίας επιλογής και το
υπόδειγμα Heckman, που χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια στην εμπειρική έρευνα.
Στο Κεφάλαιο 8 έγινε η παρουσίαση του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε
στην εμπειρική έρευνα. Τα δείγμα αυτό περιλάμβανε συνολικά 1140 άτομα. Σε
αναλυτικούς πίνακες και διαγράμματα δόθηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία του δείγματος
που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των ατόμων, δηλαδή το φύλο, η ηλικία, το
εκπαιδευτικό επίπεδο, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού
υπολογιστή, η οικογενειακή κατάσταση, κλπ.
Στο κεφάλαιο 9 παρουσιάστηκαν εκτενώς τα αποτελέσματα της εκτίμησης
του υποδείγματος, δηλαδή τα αποτελέσματα των προγραμμάτων κατάρτισης στην
Ελλάδα, όπως αυτά εκτιμήθηκαν με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία που παραπάνω
παρουσιάστηκε. Τα αποτελέσματα δόθηκαν συγκεντρωτικά για όλο το δείγμα, καθώς
επίσης και αναλυτικά για κάθε υπο-ομάδα, ανάλογα με τα διάφορα χαρακτηριστικά
των ατόμων.
Στο παρόν κεφάλαιο μετά τη σύνοψη της εργασίας, παρουσιάζονται τα
κυριότερα συμπεράσματα και, τέλος, αναφέρονται οι περιορισμοί της ανάλυσης και
τα πεδία για περαιτέρω έρευνα.
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10.2. Κύρια συμπεράσματα
Η εμπειρική ανάλυση παρέσχε πλήθος αποτελεσμάτων, τόσο για το γενικό
δείγμα που χρησιμοποιήθηκε όσο και για διάφορες υπο-ομάδες. Η κατάρτιση, κατά
μέσο όρο, είχε ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα, τουλάχιστον για το δείγμα των ατόμων
που εξετάστηκε. Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση έχουν μια μέση πιθανότητα
ένταξης στην απασχόληση μεγαλύτερη κατά 6,8% σε σχέση με τους μη
συμμετέχοντες.
Είναι προφανές ότι η οποιαδήποτε πολιτική απασχόλησης, εν προκειμένω η
συνεχιζόμενη

επαγγελματική

κατάρτιση,

δεν

μπορεί

να

έχει

ταυτόσημα

αποτελέσματα για όλα τα άτομα. Ελέγχθηκε, λοιπόν, η αποτελεσματικότητα των
προγραμμάτων για διάφορες υπο-ομάδες, ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά
των ατόμων. Έτσι, βρέθηκε ότι οι άνδρες έχουν καλύτερο αποτέλεσμα από τις
γυναίκες. Τα άτομα ηλικίας μέχρι 25 ετών έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τα
μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Τα άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου έχουν
σημαντική βελτίωση της πιθανότητας ένταξης στην απασχόληση μετά την
παρακολούθηση προγράμματος, όπως επίσης και οι απόφοιτοι ΙΕΚ. Αντίθετα, οι
απόφοιτοι άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης έχουν ένα θετικό αλλά σχετικά μικρό
αποτέλεσμα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι ΑΕΙ, φαίνεται ότι δεν επωφελούνται σχεδόν
καθόλου από την κατάρτιση. Η γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο Lower και ιδιαίτερα
η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε επίπεδο παραπάνω από MS-Office
δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα σε συνδυασμό με την κατάρτιση. Οι άγαμοι έχουν
πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τους έγγαμους, για τους οποίους τα αποτελέσματα
είναι σχεδόν αμελητέα. Οι έχοντες σχετικά μεγάλη εργασιακή εμπειρία βοηθούνται
από τη συμμετοχή σε πρόγραμμα περισσότερο από ότι οι μη έχοντες εμπειρία ή οι
έχοντες μικρή εργασιακή εμπειρία. Τέλος, οι μακροχρόνια άνεργοι φαίνεται ότι δεν
βοηθούνται ιδιαίτερα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης.
Όλα αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και οδηγούν σε
σκέψεις και προτάσεις πολιτικής. Είναι σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις η κατάρτιση
δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Αρκεί μόνο να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε φτωχά
αποτελέσματα για τις γυναίκες, οι οποίες ωστόσο αποτελούν σχεδόν το 80% των
συμμετεχόντων. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που επηρεάζουν το
τελικό αποτέλεσμα και αρκετές από αυτές δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν στο
πλαίσιο της διερεύνησης του θέματος στην παρούσα εργασία (βλ. παρακάτω).
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Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι η κατάρτιση στην Ελλάδα μπορεί να έχει καλά
αποτελέσματα εάν η στοχοθεσία των προγραμμάτων γίνει προσεκτικότερα και
κυρίως εάν συνδυαστούν καλύτερα οι ανάγκες της κατά περίπτωση τοπικής αγοράς
εργασίας με τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατάρτισης.

10.3. Περιορισμοί της ανάλυσης και πεδία περαιτέρω έρευνας
Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση μιας ενεργητικής
πολιτικής απασχόλησης, συγκεκριμένα της κατάρτισης, με τη χρήση της μεθόδου
Heckit για ένα συγκεκριμένο δείγμα ατόμων. Είναι προφανές ότι η ανάλυση έχει μια
σειρά από αδυναμίες και περιορισμούς, πολλοί από τους οποίους τίθενται από το
πλαίσιο εκπόνησης της εργασίας, δηλαδή από το γεγονός ότι πρόκειται απλά για μία
διδακτορική διατριβή. Επομένως, το θέμα της αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης δεν εξαντλείται στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, καθώς, εκτός του
μεγάλου χρονικού διαστήματος, απαιτείται και μια πολύ μεγάλη χρηματική δαπάνη,
αλλά και η απασχόληση πολυπρόσωπης ερευνητικής ομάδας προκειμένου να γίνει η
αξιολόγηση με συνολικό τρόπο.
Δεν έγινε λόγος για την αξιολόγηση άλλων ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, οι οποίες συνιστούν σημαντικές συνιστώσες του όλου πλέγματος και
συστήματος πολιτικών. Η επιδότηση θέσεων εργασίας, η επιχορήγηση για ίδρυση
μικρής επιχείρησης, η βελτίωση του συστήματος παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών εκ μέρους του ΟΑΕΔ, κλπ. είναι μερικές από τις σημαντικές ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης που θα πρέπει να υποστούν αξιολόγηση. Κυρίως όμως θα
πρέπει να αξιολογηθεί το σύστημα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ως
σύνολο, κατά πόσο δηλαδή υπάρχει συνέργεια των πολιτικών, διασύνδεσή τους ως
προς τους στόχους και εάν δρουν συμπληρωματικά μεταξύ τους.
Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε είναι περιορισμένο. Η αξιολόγηση σε πολλές
χώρες γίνεται με τη χρήση δειγμάτων που φτάνουν πολλές φορές σε δεκάδες χιλιάδες
άτομα. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο λοιπόν να γίνει η αξιολόγηση με δείγμα που να
φτάνει το σύνολο των ατόμων που για κάποια χρονική περίοδο συμμετέχουν σε
προγράμματα κατάρτισης. Βεβαίως κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνον εφόσον το ίδιο το
κράτος αποφασίσει να το κάνει.
Η διαδικασία της εκτίμησης δεν περιέλαβε μεταβλητές πολύ σημαντικές για
την όλη ανάλυση. Για παράδειγμα, οι επιπτώσεις στο εισόδημα των ατόμων είναι ένα
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κλασικό ζητούμενο σε πολλές έρευνες σε άλλες χώρες. Ωστόσο, είναι μάλλον
αδύνατον σε ένα μεμονωμένο ερευνητή να αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία που
αφορούν στο εισόδημα. Επομένως, και πάλι θα πρέπει η έρευνα να γίνει εκ μέρους
του κράτους ή υπό την αιγίδα του κράτους.
Δεν εξετάστηκε το ζήτημα του κόστους των προγραμμάτων, με άλλα λόγια το
θέμα της αποδοτικότητας των προγραμμάτων για την κοινωνία συνολικά. Η ανάλυση
κόστους – οφέλους αποτελεί σημαντικό πεδίο περαιτέρω έρευνας.
Συμπερασματικά, η παρούσα διατριβή αποτελεί μια πρώτη απόπειρα
αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, είναι θα μπορούσαμε να πούμε
μια «άσκηση αξιολόγησης», και έχει επομένως μια σημαντική συνεισφορά, καθώς
θέτει ένα πλαίσιο ανάλυσης για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων πολιτικών στην
Ελλάδα, δημιουργεί μια συζήτηση για το θέμα και παρέχει ένα έναυσμα για
περαιτέρω αξιολογήσεις και επιστημονική έρευνα που θα καλύψουν με συνολικότερο
τρόπο ή θα διαφωτίσουν άλλες πτυχές του εξαιρετικά περίπλοκου ζητήματος της
αξιολόγησης κοινωνικών πολιτικών.
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