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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ταχύτατη διάχυση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της 

οικονοµίας, µε τη δυνατότητα αυτοµατοποίησης πολλών παραγωγικών 

διαδικασιών και µείωσης του ανθρώπινου δυναµικού, έχει δηµιουργήσει 

φόβους για εκτεταµένη ανεργία. Τέτοιοι φόβοι δεν είναι νέοι. Σε κάθε µεγάλη 

βιοµηχανική επανάσταση υπήρξαν προβλέψεις για µαζική ανεργία και 

εξαθλίωση του εργατικού δυναµικού. Κάθε φορά, τα γεγονότα διέψευσαν 

ακόµα και τους πιο απαισιόδοξους:η αύξηση της παραγωγικότητας και η 

δηµιουργία νέων προϊόντων και συνεπώς ζήτησης για νέες θέσεις εργασίας, 

οδήγησε σε οικονοµική ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 

Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι οι σηµερινοί φόβοι είναι εντελώς 

αβάσιµοι. Η διαδικασία της τεχνολογικής αλλαγής είναι µια δυναµική 

µεταµόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας, µε 

ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόµενους µε χαµηλές δεξιότητες. 

Στην παρούσα εργασία αναλύουµε τους φόβους και 

προβληµατισµούς της σηµερινής κοινωνίας στο θέµα της απασχόλησης και 

της ανεργίας. Το πρώτο µέρος αποτελείται από µια θεωρητική ανάλυση των 

επιχειρηµάτων και των δύο πλευρών, των αισιόδοξων και των 

απαισιόδοξων αναλυτών, καθώς και των σηµερινών τάσεων που 

επικρατούν, ώστε να καταλήξουµε σε κάποιες κριτικές σκέψεις και 

συµπεράσµατα.  

Το δεύτερο µέρος επικεντρώνεται στην σηµερινή κατάσταση της 

εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία 

συγκριτικά µε την τελευταία δεκαετία, καθώς και προβλέψεις για το άµεσο 

µέλλον. Ακολουθεί αναφορά στα εθνικά σχέδια δράσης της Ισπανίας και της 

Ιταλίας, δύο χώρες µε παρόµοιους δείκτες µε την Ελλάδα, ώστε να υπάρχει 

αντιπαράθεση στις οικονοµικές δράσεις τους σε σχέση µε τη χώρα µας. 

Καταλήγουµε µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την απασχόληση στην 

Ελλάδα, όπου γίνεται εκτεταµένη ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και 

της στρατηγικής που εφαρµόζεται για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. 

Κλείνοντας θα αναφερθούµε στην κριτική των δράσεων αυτών από 

διαφόρους φορείς και επιστήµονες της χώρας µας όπου επισηµαίνουν λάθη 

και παραλείψεις, προτείνοντας ταυτόχρονα λύσεις και κατευθύνσεις.  
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ABSTRACT 
 

The rapid introduction of the new technology in all sectors of the 

economy, which results in automation of many production processes and 

some displacement of the work force, has created fears for widespread 

unemployment. Such fears are not new. In every industrial revolution there 

were predictions of massive unemployment and reduction of economic 

standards of living for the work force. However, in each and every case the 

end proved otherwise even for the most pessimistic predictions: the increase 

in productivity and the creation of new products, and therefore the demand 

for new workers, led to economical growth and the improvement of living 

conditions. 

This does not mean that today’s fears are completely without base. 

The introduction of technological change entails a dynamic transformation of 

the production process and of the labor market, affecting negatively the low 

skilled labor force. 

In this thesis we analyze the fears and concerns of society pertaining 

to employment and unemployment. The first part of the paper is a theoretical 

analysis of both optimistic and pessimistic arguments and a presentation of 

the current trends, so that some critical thoughts and conclusions can be 

made.  
The second part refers to today’s employment conditions in the 

European Union, comparing statistics from the last decade and making 

future predictions. Furthermore, a presentation is made of the National 

Action Plans of Spain and Italy, two countries with similar economic rates 

with Hellas, so that their economic actions can be compared to ours. Finally, 

the National Action Plan for the employment in Hellas is presented, where 

we analyze current conditions and the strategy that is being implemented to 

deal with the emerging problems. The thesis concludes with the presentation 

of critical opinions of different organizations and scientists of our country, 

who point out the mistakes and bottlenecks, suggesting at the same time 

solutions and directions. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 

Σήµερα η βιοµηχανική εποχή πλησιάζει στο τέλος της. 

∆ιαµορφώνεται παγκόσµια αυτό που πολλοί αναλυτές αποκαλούν «νέα 

οικονοµία», «οικονοµία της γνώσης ή της πληροφορίας» (information 

economy or knowledge economy). Η γνώση, οι δεξιότητες, η τεχνολογία, η 

ευελιξία στην παραγωγή, η ανάδειξη νέων βιοµηχανικών προϊόντων και 

υπηρεσιών είναι οι βασικοί µοχλοί της ανάπτυξης. 

Η ανταγωνιστικότητα της σύγχρονης επιχείρησης στηρίζεται στην  

αφοµοίωση νέων τεχνολογιών, στα νέα πρότυπα εργασίας, νέες δοµές 

οργάνωσης, στο πως καινοτοµεί για να προσφέρει βελτιωµένα ή νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Στη σηµερινή κοινωνία καµία επιχείρηση ή 

οργανισµός δεν µπορεί να αγνοήσει την πληροφορική γιατί αυτό θα σήµαινε 

ότι αγνοεί µία δύναµη µε την οποία µπορεί να καλυτερεύσει τις υπηρεσίες 

της, να διευρύνει τις αγορές της, να αυξήσει τα κέρδη της ή αντίθετα να θέσει 

σε κίνδυνο την επιβίωσή της. Οι επιχειρήσεις εκείνες που καταφέρνουν να 

συνδυάσουν αρµονικά την πληροφορική µε τη συνολική επιχειρηµατική τους 

στρατηγική έχουν τις περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης, ανάπτυξης και 

αύξησης της απασχόλησης. 

Η επιβολή εξωτερικών προς τις επιχειρήσεις ευελιξιών όπως η 

σµίκρυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων και η ανάγκη διαρκών 

τροποποιήσεων των χαρακτηριστικών τους µε ταυτόχρονη διασφάλιση της 

ποιότητας, προκαλούν την ανάγκη γρήγορης και άµεσης ανταπόκρισης στις 

τάσεις και τις εξελίξεις της παγκόσµιας και ταυτόχρονα πολυεπίπεδης 

αγοράς (just in time response, quick response) ωθώντας τις επιχειρήσεις 

προς την υιοθέτηση εσωτερικών οργανωτικών αλλαγών και ευελιξιών. 

Πρόκειται για αλλαγές που πραγµατοποιούνται στην οργάνωση της 

εργασίας και περιγράφονται ως υιοθέτηση µεθόδων όπως οι κύκλοι 

ποιότητας και η οµαδική εργασία, η “απέριττη” παραγωγή και η ευελιξία µε 

πολυειδίκευση και οδηγούν σε προσαρµογή της εργασίας στην κατεύθυνση 

της µεγαλύτερης προσαρµοστικότητας ως προς την οργάνωση, της 

µεγαλύτερης κινητικότητας στο εσωτερικό της επιχείρησης, του συνδυασµού 

περισσότερων ειδικοτήτων, της µεγαλύτερης ευθύνης των εργαζοµένων, 
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των συνεχών οργανωτικών βελτιώσεων και της συνεχούς εξέλιξης των 

γνώσεων. (βλέπε βιβλ 30) 

Η ανταγωνιστικότητα µιας σύγχρονης οικονοµίας στις παγκόσµιες 

αγορές και η ικανότητά της να παράγει πλούτο και νέες θέσεις εργασίας 

εξαρτάται όλο και περισσότερο από το πόσο αποτελεσµατικά αναπτύσσει 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες και ενσωµατώνει τις νέες τεχνολογίες 

πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλο τον παραγωγικό ιστό. (βλέπε βιβλ 28) 

Τι όµως αφορά η νέα αυτή οικονοµία; Ποια είναι τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της που την διαφοροποιούν από την βιοµηχανική οργάνωση 

του παρελθόντος; 

Σε αντίθεση µε την βιοµηχανική οργάνωση της οικονοµίας, η νέα 

τεχνολογία έφερε την στροφή στην ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών 

καθώς και των κλάδων µεταποίησης που τεχνολογικά είναι πιο 

ανεπτυγµένοι. Ο αγροτικός τοµέας συρρικνώνεται και η µεταποίηση φθίνει, 

δίνοντας τη θέση τους στις υπηρεσίες που χρησιµοποιούν προσωπικό 

υψηλής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης και σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις που 

χρησιµοποιούν υψηλή τεχνολογία. 

Το 1820 περισσότερο από το 70% του εργατικού δυναµικού δούλευε 

σε αγροτικές εργασίες. Το 1900 το ποσοστό αυτό περιορίστηκε στο 40%. 

Πριν από 50 χρόνια περίπου ο µισός πληθυσµός άλλαξε από τον κλάδο 

παραγωγής στον τοµέα παροχής υπηρεσιών. Σήµερα το τοπίο έχει αλλάξει 

δραµατικά. Λιγότερο από το 30% ασχολείται µε την µεταποίηση ενώ µόλις το 

3% δουλεύει µε τη γη. (βλέπε βιβλ 3) 

Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στην παραγωγή οδηγεί σε αύξηση 

της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. Χρειάζεται πλέον λιγότερος 

χρόνος και κεφάλαιο για την παραγωγή περισσότερων και καλύτερων 

προϊόντων, γεγονός που σηµαίνει µείωση του κόστους και αύξηση των 

κερδών των επιχειρήσεων. Μακροχρόνια η αύξηση της παραγωγικότητας 

οδηγεί στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών και στην δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. 

Σήµερα µιλάµε για παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. Το άνοιγµα των 

επιχειρήσεων στις διεθνές αγορές είναι πλέον γεγονός. Τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες που παράγονται από µια επιχείρηση απευθύνονται στην 

παγκόσµια αγορά, τα σύνορα δεν είναι πια φραγµός στην ανάπτυξη και 

επέκτασή της. Οποιοσδήποτε καταναλωτής µπορεί να ενηµερωθεί και να 

παραγγείλει εύκολα και γρήγορα κάποιο προϊόν που τον ενδιαφέρει µέσω 

του διαδικτύου.  
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Καταργείται µε τον τρόπο αυτό και ο περιορισµός στον χρόνο. Οι 

επιχειρήσεις µπορούν να εργάζονται όλο το 24ωρο ή χωρίς συγκεκριµένο 

ωράριο. Υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο σε 

ηλεκτρονική µορφή, δηλαδή στο διαδίκτυο, χωρίς να είναι οργανωµένες µε 

τον παραδοσιακό τρόπο, να υπάρχουν γραφεία σε συγκεκριµένο κτίριο µε 

τηλέφωνα και εξοπλισµό. Μια τέτοια επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί 

απλά µια αποθήκη που να λειτουργεί σαν µεταβατικός χώρος κατά την 

µεταφορά των προϊόντων από τον προµηθευτή στον καταναλωτή. Μπορεί 

επίσης να έχει υπαλλήλους σε διάφορα σηµεία του κόσµου που να 

διεκπεραιώνουν τις παραγγελίες της γύρω περιοχής. Και όλο αυτό το 

σύστηµα να έχει έδρα µια τριτοκοσµική χώρα, αποφεύγοντας µε τον τρόπο 

αυτό την επιβολή δυσβάσταχτης φορολογίας στα κέρδη της. 

Η µορφή αυτή οργάνωσης λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά όταν 

πρόκειται για παροχή υπηρεσιών όπου δεν χρειάζεται φυσική µεταφορά 

προϊόντων, αλλά µεταφορά µε ηλεκτρονικό τρόπο πληροφορίας ή 

υπηρεσίας. Η χρήση πιστωτικών καρτών λύνει και το πρόβληµα της 

εξόφλησης της οφειλής. Όλα γίνονται µε ηλεκτρονική µορφή γρήγορα και 

εύκολα. Ο πελάτης βρίσκει την επιχείρηση που είναι η πιο κατάλληλη για την 

ικανοποίηση των αναγκών του, την προσλαµβάνει, και όταν παραλάβει αυτό 

το οποίο ζήτησε, δίνει εντολή στην τράπεζά του για την ηλεκτρονική 

µεταφορά χρηµάτων από τον λογαριασµό του στην επιχείρηση αυτή, που 

µπορεί να βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πλανήτη. 

Ξεκινώντας από µηδενική βάση πριν µερικά χρόνια, οι διεθνείς 

συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου το 2000 έφθασαν τα 200 δις. δολ. 

και αναµένεται να φτάσουν το 1 τρις. δολ. το 2005. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο δρα ως καταλύτης στις υπάρχουσες ισορροπίες 

και καταρρίπτει παραδοχές και δεδοµένα που µέχρι πριν λίγα χρόνια 

θεωρούνταν απαραβίαστοι κανόνες για το παγκόσµιο εµπόριο. Έτσι, 

εταιρίες που είχαν την έδρα τους σε µικρές χώρες και που µέχρι πρόσφατα 

βρίσκονταν στη σκιά άλλων ισχυρότερων κρατών απέκτησαν σηµαντικά 

στρατηγικά πλεονεκτήµατα εκµεταλλευόµενες τις δυνατότητες της 

σύγχρονης τεχνολογίας. 

Στην νέα αυτή οικονοµία το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι η 

γνώση αντικαθιστά τη χειρωνακτική-φυσική εργασία, ή όπως λέµε τα bits 

αντικαθιστούν τα άτοµα (atoms). Αυτό δεν είναι πάντα ορατό από την αρχή. 

Μερικά παραδείγµατα θα µας βοηθήσουν να καταλάβουµε τον τρόπο µε τον 

οποίο η γνώση εκτοπίζει την ανθρώπινη εργασία. 
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1. Μπορεί να µην µπόρεσαν να κατασκευαστούν ροµπότ που να 

κουρεύουν τα πρόβατα, αλλά Αυστραλοί επιστήµονες βρήκαν µια 

φυσική πρωτεΐνη την οποία εισάγουν µε ένεση και κάνει το πρόβατο 

να ρίχνει το µαλλί του. 

2. Πολλές τεχνολογικές βελτιώσεις στην ιατρική αυξάνουν το κόστος 

εργασίας. Αλλά ένα νέο τεστ για την διάγνωση του καρκίνου το οποίο 

βασίζεται στο ηλεκτρικό πεδίο του δέρµατος µπορεί να µειώσει την 

ανάγκη για βιοψία στο µισό. 

3. Ένα νέο σύστηµα που καθοδηγείται από κοµπιούτερ για να βρίσκει 

ελαττώµατα στα υφάσµατα δεν θα αντικαταστήσει απλά τους 

ανθρώπους που επιθεωρούν. Η επιθεώρηση των ελαττωµάτων είναι 

ένας σοβαρός παράγοντας που περιορίζει τη χρήση των 

µηχανηµάτων υφαντουργίας να δουλεύουν µε ρυθµό 10-20 µέτρα το 

λεπτό. Ένα νέο σύστηµα θα επιτρέψει τη λειτουργία τους µε 

ταχύτητες 120 µέτρα το λεπτό! Και είναι πιο ακριβές από τους 

ανθρώπους που επιθεωρούν. Με τον τρόπο αυτό αυξάνει η 

αποδοτικότητα αλλά και η παραγωγικότητα των υφαντουργείων. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι η αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα 

είναι γενική και αφορά διάφορα επαγγέλµατα. Η συνεχής αύξηση της 

δύναµης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα γραφεία µας, των laptops και 

palmtops και η άµεση πρόσβαση στην πληροφορία µέσω διασυνδέσεων του 

Web, µας δίνει τη δυνατότητα να αντικαταστήσουµε τους µυς µε bits και τον 

ιδρώτα µε µηχανές αναζήτησης. (βλέπε βιβλ 14) 
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2.ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Το πέρασµα στη νέα οικονοµία επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον 

τοµέα της εργασίας. Η αγορά εργασίας δεν είναι πλέον στατική. Οι 

µεταπολεµικές ρυθµίσεις της λειτουργίας της ανατρέπονται, προκαλώντας 

ανακατατάξεις στη δοµή της απασχόλησης και στις απαιτήσεις για εργασία. 

Ανάλογα µε το πόσο αισιόδοξος ή απαισιόδοξος είναι κάποιος για την 

έκβαση αυτής της µεταβατικής περιόδου τονίζει περισσότερο τις θετικές ή 

αρνητικές επιπτώσεις της τεχνολογικής επανάστασης. 

Στη νέα οικονοµία βασική πηγή πλούτου και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα κάθε χώρας είναι το ανθρώπινο δυναµικό της. Η νέα οικονοµία 

απαιτεί γνώσεις και εξειδίκευση. Ολοένα και αυξάνεται ο κλάδος των 

εργαζοµένων που έχουν υψηλές δεξιότητες έναντι των ανειδίκευτων ή των 

χειρωνακτών εργατών. Η γνώση διαδραµατίζει πια ζωτικό ρόλο στην 

αναµόρφωση και οργάνωση της εργασίας. ∆ηµιουργεί µια οικονοµία 

βασισµένη στα επαγγελµατικά προσόντα και την προσαρµοστικότητα. Ένας 

νέος όρος που χρησιµοποιείται παγκόσµια για να περιγράψει τον νέο εργάτη 

είναι knowledge worker, εργάτης γνώσης. 

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας µεταβάλλουν µε 

διάφορους τρόπους τη φύση της εργασίας: το σύστηµα απασχόλησης που 

βασιζόταν στη µαζική παραγωγή µε ένα µόνο επαγγελµατικό προσόν, δεν 

υπάρχει πλέον. Τα πληροφορικά συστήµατα και τα δίκτυα επικοινωνιών 

καθιστούν την εργασία ανεξάρτητη από χρονικές και τοπικές παραµέτρους, 

ενώ οι αλλαγές των επιχειρηµατικών πρακτικών ακυρώνουν σε µεγάλο 

βαθµό την έννοια των σταθερών εργασιακών καθηκόντων. Οι δύο αυτοί 

παράγοντες επηρεάζουν µε τη σειρά τους τη συγκρότηση των θεσµών του 

εργασιακού βίου, όπως του τρόπου οικονοµικής ανταµοιβής , προστασίας 

και ρύθµισης της απασχόλησης. 

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον το 10% του συνόλου των θέσεων εργασίας 

εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από νέες, σε νέες επιχειρήσεις, που 

απαιτούν νέα ειδικευµένα επαγγελµατικά προσόντα. Η έννοια της σταθερής 

και βιώσιµης απασχόλησης µεταµορφώνεται συνεπώς ριζικά και γρήγορα, 

ενώ τίθεται υπό αµφισβήτηση η άποψη ότι η εργασία φυσιολογικά εκτελείται 

σε "κανονικό" χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια "κανονικών" εργάσιµων 

ωρών. 
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Οι νέες µέθοδοι παραγωγής έχουν αναµφισβήτητα αρνητικές επιπτώσεις σε 

ένα µέρος του εργατικού δυναµικού. Εργαζόµενοι µε δεξιότητες των οποίων η 

ζήτηση µειώνεται και όσοι εργάζονται σε τοµείς οι οποίοι συρρικνώνονται υπό την 

πίεση του διεθνούς ανταγωνισµού και της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης, 

αντιµετωπίζουν συχνά την ανεργία.  

Μέχρι τώρα η νέα τεχνολογία έχει αυξήσει την απασχόληση κυρίως στον 

τριτογενή τοµέα των υπηρεσιών και στα άτοµα µε υψηλές ειδικότητες, ενώ 

παρατηρείται µείωση στο δευτερογενή τοµέα και στους εργαζόµενους µε χαµηλές 

δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι µε την περισσότερο καινοτόµο 

συµπεριφορά παρουσιάζουν παραγωγικότητα και αύξηση της απασχόλησης 

άνω του µέσου όρου. Επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη τεχνογνωσία υποσκελίζουν 

συστηµατικά άλλες επιχειρήσεις. Άτοµα µε περισσότερη τεχνογνωσία και 

δεξιότητες καταλαµβάνουν καλύτερα αµειβόµενες θέσεις απασχόλησης. 

Μία από τις πιο σηµαντικές πτυχές της µετάλλαξης της αγοράς 

εργασίας είναι η αυξανόµενη χρήση της τηλε-εργασίας. Οι τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνίας δίνουν τη δυνατότητα σε πολλούς 

εργαζόµενους να εργαστούν από το σπίτι τους ή από άλλο χώρο σε απόσταση 

από τον συνήθη χώρο εργασίας τους, µε τη βοήθεια ενός υπολογιστή και µίας 

τηλεφωνικής σύνδεσης. Η τηλε-εργασία δίνει στους εργαζόµενους µεγαλύτερο 

διοικητικό και οργανωτικό έλεγχο στον χρόνο τους, επιτρέπει τη συµµετοχή 

στην αγορά εργασίας σε νέες πληθυσµιακές οµάδες, όπως γυναίκες και άτοµα 

µε ειδικές ικανότητες, και είναι όπλο για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων. 

Οι νέες συνθήκες έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τις γυναίκες, οι οποίες 

λόγω των πολλαπλών ρόλων που επωµίζονται, της ευθύνης που 

αναλαµβάνουν στην δηµιουργία οικογένειας, ανατροφής των παιδιών και του 

νοικοκυριού, συχνά αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην επαγγελµατική τους 

καριέρα την οποία και συνήθως θυσιάζουν  κάτω από το βάρος των ευθυνών 

τους. Όµως το νέο εργασιακό περιβάλλον τις βοηθάει να εργαστούν πλέον στο 

χώρο του σπιτιού τους, µε ευέλικτο ωράριο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

συνδυάσουν την δουλειά µε την οικογένεια. Επίσης καθώς η χειρωνακτική 

εργασία τείνει να εξαφανιστεί, κάνει εύκολη την πρόσβαση των γυναικών σε 

πολλά επαγγέλµατα στα οποία είναι το ίδιο αποτελεσµατική µε τον άντρα. 

Με την ίδια οπτική γωνία, τα άτοµα µε ειδικές ικανότητες που στο 

παρελθόν ήταν αποµονωµένα και καταδικασµένα να βρίσκονται εκτός της 

παραγωγικής δραστηριότητας, µπορούν πλέον µε τη χρήση ειδικά 

σχεδιασµένων για το πρόβληµά τους µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας, να 
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γίνουν χρήσιµα και παραγωγικά άτοµα για την κοινωνία. Ανοίγει λοιπόν ο 

δρόµος της κοινωνικής ισότητας και της επαγγελµατικής καταξίωσης οµάδων, 

που κλασικά θεωρούνταν σαν µειονεκτικές και προβληµατικές. 

Η χρήση της νέας τεχνολογίας οδηγεί στη σχεδίαση και παραγωγή 

νέων προϊόντων βασισµένων στις νέες ανάγκες των καταναλωτών. Με τον 

τρόπο αυτό δηµιουργούνται καινούρια επαγγέλµατα, όπως για παράδειγµα 

η ανάπτυξη λογισµικού οδήγησε στην ανάγκη του αναλυτή-προγραµµατιστή, 

γραφίστα µέσω Η/Υ κλπ. 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται µε γοργούς ρυθµούς απαιτείται 

συνεχής επιµόρφωση και προσαρµογή στα δεδοµένα της αγοράς εργασίας 

όπως αυτά διαµορφώνονται κάθε φορά µε βάση τις νέες ανάγκες. Η 

µετεκπαίδευση και επιµόρφωση του εργατικού δυναµικού είναι καθοριστική 

τόσο για την καλύτερη εκµετάλλευση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων , 

όσο και για την αντιµετώπιση της τυχόν απώλειας της υπάρχουσας θέσης 

εργασίας. 

Κάτω από το πρίσµα του νέου εργασιακού περιβάλλοντος, η αλλαγή 

επαγγέλµατος είναι εύκολη και πολλές φορές επιβάλλεται. Ο εργαζόµενος 

κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής του ζωής αλλάζει συνεχώς θέσεις 

εργασίας, ακόµη και ειδικότητες, καθώς δηµιουργούνται νέα επαγγέλµατα 

και προσαρµόζεται στις τάσεις της εποχής. Σε αντίθεση µε τον παραδοσιακό 

µόνιµο υπάλληλο, δηµιουργείται ο εργάτης της γνώσης που καλείται κάθε 

φορά να παίξει και διαφορετικό επαγγελµατικό ρόλο. Η έλλειψη 

προσαρµογής και η άρνηση αλλαγής επαγγέλµατος είναι και µια από τις 

κυριότερες αιτίες που δηµιουργούν µακροχρόνια ανεργία.  
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3.ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
  

Σε µια σχηµατική παράσταση η σύγχρονη εικόνα στις αγορές εργασίας 

παρουσιάζει δύο προβλήµατα: 

- Πρώτον, ένας αποτυχηµένος γάµος ανάµεσα στην προσφορά και στη ζήτηση 

για εργασία. Η ανεργία δείχνει αυξητική τάση και αντιστέκεται στα 

«γιατροσόφια» των πλέον διαφορετικών πολιτικών για την καταπολέµησή της. 

Επιπλέον, ούτε η οικονοµική µεγέθυνση δείχνει να είναι σε θέση να συµβιβάσει 

αυτό που έχει εξελιχθεί σε χρόνιο ασυµβίβαστο: οι θέσεις εργασίας δεν 

επαρκούν ώστε να ικανοποιήσουν την προσφορά εργασίας, τη διαθεσιµότητα 

των ανθρώπων να εργαστούν. 

- ∆εύτερον, δίπλα στο διαχωρισµό ανάµεσα σε εργαζόµενους και άνεργους, 

δηµιουργείται άλλη µία διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σε εκείνους που 

καταλαµβάνουν τις "επιθυµητές" και εκείνους που καταλαµβάνουν τις λιγότερο 

"επιθυµητές" θέσεις εργασίας. Επειδή µάλιστα η δεύτερη κατηγορία 

εργαζοµένων υποφέρει όχι µόνο από χαµηλές αµοιβές αλλά επιπλέον 

µαστίζεται από ανασφάλεια, φτωχές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης και 

αβεβαιότητα, όσο αυξάνουν τέτοιες θέσεις εργασίας τόσο αυξάνουν οι 

ανισότητες και τα φαινόµενα κοινωνικής πόλωσης και κοινωνικού αποκλεισµού. 

Φαίνεται δηλαδή να ζούµε σε µια κοινωνία όπου ο νικητής "τα παίρνει όλα".  

Πολλοί σήµερα υποστηρίζουν ότι για την κατάσταση αυτή ευθύνεται η 

νέα τεχνολογία, επειδή απαξιώνει ειδικότητες, κατευθύνει τη ζήτηση για εργασία 

σε απαιτητικές δεξιότητες και προσπερνάει τους ανθρώπους που δεν διαθέτουν 

υψηλές δεξιότητες. Έτσι συστηµατικά παράγει ανέργους στις τάξεις των πλέον 

ευάλωτων κοινωνικών στρωµάτων και κατηγοριών, οξύνοντας τα φαινόµενα 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. (βλέπε βιβλ 32) Η ταχύτατη διάχυση 

των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, µε τη δυνατότητα 

αυτοµατοποίησης πολλών παραγωγικών διαδικασιών και µείωσης του 

ανθρώπινου δυναµικού, έχει δηµιουργήσει φόβους για εκτεταµένη ανεργία.  

Μερικοί αναλυτές έχουν πρόσφατα αναφερθεί ως και στο «τέλος της εργασίας». 

Η πιθανότητα απώλειας της θέσης εργασίας πρωτοεµφανίστηκε κατά 

την εποχή της πρώτης µηχανής. Η εφεύρεση και η εφαρµογή της 

ατµοµηχανής οδήγησε στη βιοµηχανική επανάσταση. Η δύναµη και η 

ικανότητα της κοινωνίας επεκτάθηκε δραµατικά. ∆εν υπήρχε πλέον 

περιορισµός της ανθρώπινης δύναµης και αντοχής. Οι µηχανές µπορούσαν 

να κατασκευάζουν καλύτερα, γρηγορότερα και µε περισσότερη αξιοπιστία 
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από τους ανθρώπους. Η αρχική όµως εφαρµογή των µηχανών σήµαινε 

µαζική ανεργία, γι’ αυτό και οι άνθρωποι εναντιώθηκαν σε τέτοιες εφευρέσεις 

που οδηγούσαν σε κατάργηση των επαγγελµάτων τους. Το κίνηµα των 

Λουδιτών (Luddites) δηµιουργήθηκε σαν διαµαρτυρία γι’ αυτή την αλλαγή 

και τάχθηκε ενάντια στις µηχανές και τους ιδιοκτήτες τους. 

Τελικά όµως διαπιστώθηκε ότι οι µηχανές δεν εκµηδένισαν την 

αγορά εργασία αλλά την άλλαξαν και την αύξησαν. Οι Λουδίτες είχαν άδικο. 

Η έκρηξη σε πρώτες ύλες σήµαινε τεράστια αύξηση στη ζήτηση για εργασία 

για την εξόρυξη και την επεξεργασία τους καθώς και στον απαραίτητο 

έλεγχο και διοίκηση. Η καινούρια αυτή δύναµη έφερε εργασία και πλούτο 

στην κοινωνία και το κίνηµα ξεχάστηκε. 

Α. Θετική Ανάλυση 
 

Οι υποστηρικτές της χρήσης της νέας τεχνολογίας αναφέρουν ότι η 

αρχική τάση για µείωση των θέσεων εργασίας, όταν µία επιχείρηση εισάγει νέες 

διαδικασίες παραγωγής µε λιγότερες ανάγκες για εργατικό δυναµικό, 

αντισταθµίζεται από την αυξηµένη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες εξαιτίας 

της αύξησης της παραγωγικότητας, της µείωσης των τιµών,  και της 

δηµιουργίας νέων αγορών για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Ας πάρουµε για παράδειγµα την αυτοµατοποίηση στην κατασκευή 

αυτοκινήτων. Η αντικατάσταση των εργατών είναι άµεση και οδηγεί στην 

ανεργία πολλούς εργαζόµενους. Αυτή όµως είναι µια στενή και µονόπλευρη 

αντιµετώπιση της πραγµατικότητας. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 

θα πρέπει να εκτιµηθούν.  

Κατ’ αρχήν η κατασκευή της ίδιας της µηχανής αυτοµατισµού είναι 

πηγή απασχόλησης. Αλλά από µόνη της αντικαθιστά την απώλεια θέσεων 

εργασίας στην αυτοκινητοβιοµηχανία; Για να απαντήσουµε σε αυτό το 

ερώτηµα θα πρέπει να αναρωτηθούµε για ποιο λόγο ο κατασκευαστής 

αγοράζει αυτή τη µηχανή αυτοµατισµού. Είτε γιατί µε την ίδια τιµή θα µπορεί 

να παράγει καλύτερης ποιότητας αυτοκίνητα είτε θα παράγει περισσότερα 

αυτοκίνητα µε χαµηλότερη τιµή. 

Στην πρώτη περίπτωση ο εργοστασιάρχης έχει τα ίδια κέρδη αλλά 

αντί για τους εργάτες πληρώνει το κόστος της µηχανής. Τα χρήµατα αυτά 

πηγαίνουν στους εργάτες που κατασκευάζουν τη µηχανή αυτή, έχουµε 

δηλαδή απλά µια αναδιανοµή της εργασίας στη βιοµηχανία. 
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Στη δεύτερη περίπτωση καθώς πέφτει η τιµή των αυτοκινήτων, µε 

µια πρώτη µατιά σαφώς έχουµε πραγµατική µείωση θέσεων εργασίας. Το 

λάθος των ανθρώπων που φοβούνται την τεχνολογία είναι ότι σταµατούν 

εδώ.  Πρέπει να ανοίξουµε την οπτική µας γωνία και να δούµε τι συµβαίνει 

όταν µειώνεται η τιµή των αυτοκινήτων.  

Εάν αυτό οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων, η 

αυτοκινητοβιοµηχανία θα έχει περισσότερα κέρδη. Με το σκεπτικό ότι οι 

διευθυντές και ιδιοκτήτες είναι πραγµατικοί επιχειρηµατίες θα επενδύσουν  

ένα µέρος των κερδών και θα επεκτείνουν τις δουλειές τους. Αυτό µπορεί να 

σηµαίνει αγορά περισσότερων µηχανών αυτοµατισµού, δηλαδή αύξηση 

παραγωγής, κερδών και µισθών.  Ή µπορεί να επεκταθούν σε νέες περιοχές 

έρευνας, δηµιουργώντας άµεση απασχόληση. Από την άλλη πλευρά αν δεν 

έχουν τόσο έντονο επιχειρηµατικό µυαλό, µπορεί να αγοράσουν στα παιδιά 

τους το τελευταίο στερεοφωνικό ηχοσύστηµα, ή στις γυναίκες τους το πιο 

ακριβό κόσµηµα, ή για να είµαστε δίκαιοι φεµινιστικά, στους άνδρες τους ένα 

«ακριβό» κουστούµι. Το θέµα είναι ότι αν τα χρήµατα δεν αποταµιευτούν θα 

βρουν έναν τρόπο να ξαναµπούν στην αγορά και να αυξήσουν την 

απασχόληση.  

Ακόµη κι αν δεν οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων µε µια 

προσεκτική µατιά θα δούµε ότι και πάλι θα έχουµε αύξηση της 

απασχόλησης. Το άτοµο που αγοράζει το αυτοκίνητο θα πληρώσει λιγότερο 

από πριν. Αυτό  θα του αφήσει κάποια έξτρα χρήµατα που θα 

χρησιµοποιήσει για την αγορά αξεσουάρ για το νέο αυτοκίνητο. Αξεσουάρ 

που δεν θα αγόραζε αν η τιµή του ήταν πιο υψηλή. Και πάλι θα αυξηθεί η 

ζήτηση άλλων αγαθών και συνεπώς η απασχόληση σε κάποιον άλλο τοµέα 

της βιοµηχανίας. 

Φυσικά τα παραδείγµατα αυτά είναι απλοποιηµένα και δεν 

λαµβάνουν υπόψη αρκετούς εξωτερικούς παράγοντες της οικονοµίας, οι 

οποίοι κάνουν την υπόθεση πιο σύνθετη. Γι αυτό και η οικονοµική επιστήµη 

είναι ένα εντυπωσιακό αντικείµενο έρευνας και ανάλυσης. Το γεγονός όµως 

παραµένει ότι οι µηχανές που αποσκοπούν στην πιο αποτελεσµατική 

παραγωγή σχεδόν ποτέ δεν δηµιουργούν ανεργία, εκτός από ορισµένες 

ειδικές περιπτώσεις. Σε πολλές βιοµηχανίες δεν αυξάνουν τις καθαρές 

θέσεις εργασίας. Αυτό που κάνουν είναι να καλυτερεύουν την ποιότητα ζωής 

µας, το οποίο τελικά είναι και το ζητούµενο. (βλέπε βιβλ 11) 
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Β. Αρνητική Ανάλυση 
 

Όµως υπάρχει και ο αντίλογος. Ο νοµπελίστας Wassily Leontief,  

που έδωσε την κεντρική οµιλία στο συµπόσιο της National Academy of 

Engineering το 1983 µε θέµα «Οι µακροχρόνιες επιπτώσεις της τεχνολογίας 

στην εργασία και ανεργία», επισηµαίνει ότι «η θεωρητική πρόταση ότι ο 

εργάτης που χάνει τη δουλειά του σε µία βιοµηχανία θα βρει οπωσδήποτε 

εργασία, ίσως µετά από κάποια µετεκπαίδευση, σε κάποιο άλλο εργοστάσιο, 

είναι το ίδιο σαν να λέµε ότι τα άλογα που έχασαν τη δουλειά τους στις 

µεταφορές και τη γεωργία τοποθετήθηκαν σε κάποια άλλη οικονοµική 

δραστηριότητα». 

Συντηρητικοί οικονοµικοί αναλυτές τείνουν να ονοµάζουν τους 

ανθρώπους που φοβούνται την αλµατώδη τεχνολογική εξέλιξη «Λουδίτες». 

Αυτός ο όρος είναι και άδικος και ανακριβής. Οι πραγµατικοί Λουδίτες στις 

αρχές του 1800, ήταν αµόρφωτοι εργάτες που κατέστρεψαν τις µηχανές της 

υφαντουργίας και άλλα σύµβολα της προηγµένης τεχνολογίας, τα οποία, 

παρά τις προσπάθειές τους, έφεραν το ευρύτερο φάσµα της ανθρωπότητας 

πάνω από το επίπεδο της φτώχειας και ανοχής για πρώτη φορά στην 

ιστορία. Οι σηµερινοί πολέµιοι της τεχνολογίας δεν προέρχονται από την 

εργατική τάξη και είναι συνήθως καλλιεργηµένοι άνθρωποι και επιστήµονες, 

οι οποίοι δεν θα µπορούσαν να κληθούν Λουδίτες. (βλέπε βιβλ 10)  

Ένα είναι σίγουρο: Όσο η ανάπτυξη γίνεται µε ανταγωνιστικούς 

όρους και συνδέεται µε τη γιγάντωση και τη συνεχιζόµενη επέκταση χωρίς 

σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, τόσο η τεχνολογία θα αποτελεί 

εργαλείο που δεν θα χρησιµοποιείται µε γνώµονα τον άνθρωπο.  

Αρκετοί είναι οι πολέµιοι της τεχνολογικής ανάπτυξης που κάνουν 

δυσοίωνες προβλέψεις και προµηνύουν καταστροφές και δεινά για την 

ανθρωπότητα. 

Ο Καθηγητής Νίκος Μαρκάτος αναφέρει: «Οι πολλές δυνατότητες 

που έχουν οι άνθρωποι στην διάθεσή τους από τις νέες τεχνολογίες, δεν 

σηµαίνουν ότι βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής τους. Ένας άστεγος που ζει 

κάτω από µια εντυπωσιακή γέφυρα σε µια πόλη που όλοι επικοινωνούν 

ηλεκτρονικά, σε µια χώρα που είναι η ισχυρότερη οικονοµική δύναµη στον 

κόσµο, τι γνώµη λέτε να έχει για την ευηµερία; Πώς αντιλαµβάνεται άραγε 

την "αναγκαιότητα" της κατάστασής του; Και πώς ερµηνεύει το σύστηµα την 

κατάστασή του; Κατηγορεί την τεχνολογία και τους τεχνοκράτες γενικά και 

αόριστα, αντί να τον αφήνει να αντιληφθεί ότι είναι η χρήση της τεχνολογίας 
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υπεύθυνη. Η υποταγή της παραγωγής και της κοινωνίας στη λογική του 

κέρδους, φέρει την τεχνολογία να είναι ευτελές εργαλείο που χρησιµοποιείται 

στο βωµό µιας αµφισβητούµενης, πρόσκαιρης και ασταθούς κοινωνικής 

ευηµερίας.» (βλέπε βιβλ 27) 

Κατά τον ίδιο τρόπο η Χριστίνα Πάντζου δηλώνει: «Η τεχνολογία 

υποσχέθηκε ότι θα µας απαλλάξει από τη βιβλική καταδίκη της δουλειάς. Η 

υπόσχεσή της συµπεριλάµβανε άπειρες ελεύθερες ώρες σε κοινωνίες όπου 

οι άεργοι δεν θα ντρέπονται, η κατανοµή του ελεύθερου χρόνου θα είναι εξ 

ίσου σηµαντική µε την διανοµή του εισοδήµατος και η αεργία θα υµνείται ως 

πηγή δηµιουργίας πλούτου. Οι πολίτες, έχοντας συνείδηση ότι κέρδισαν την 

πολυτέλεια να µπορούν να χαζεύουν, θα απαλλαγούν από το άγχος και 

επιτέλους θα µπορούν να απολαύσουν την ελευθερία τους. Αυτή δεν ήταν 

µια από τις πολλές ουτοπίες που µας εµψύχωνε από τις απαρχές σχεδόν 

της ιστορίας µας; Πώς γίνεται λοιπόν η δυνητική απόλαυση αυτού του 

χρόνου που απελευθερώνεται χάρη στην τεχνολογία να βιώνεται σήµερα 

σαν µια νέα µορφή καταπίεσης;» (βλέπε βιβλ 12) 

Ο Philip Atkinson στην µελέτη του «Technology Making it Worse» 

αναφέρει από µια άλλη οπτική γωνία ότι οι µηχανές αντικαθιστούν τον 

άνθρωπο στο εργασιακό περιβάλλον. Η τεχνητή νοηµοσύνη δηµιουργεί 

έξυπνες µηχανές οι οποίες δουλεύουν γρηγορότερα και πιο αποτελεσµατικά 

από τον άνθρωπο εκτοπίζοντάς τον από την παραγωγική διαδικασία. Ακόµη 

και στη διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων οι µηχανές έχουν τον 

πρωτεύοντα ρόλο. Το αποτέλεσµα είναι η µείωση των θέσεων εργασίας και 

η ελάττωση των χρηµάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Ανεργία ίσον 

φτώχεια (no job, no pay).  

Όµως το χρήµα είναι η κινητήριος δύναµη της αγοράς, το αίµα της 

κοινωνίας. Χωρίς χρήµα µειώνεται η αγοραστική δυνατότητα των ανθρώπων 

και υποφέρει όλος ο οικονοµικός µηχανισµός. Όπως επισηµαίνει, η λύση σε 

αυτό το πρόβληµα είναι να δοθεί  µέρος των χρηµάτων που κερδίζουν οι 

ιδιοκτήτες των µηχανών σαν επίδοµα στους άνεργους για να διατηρηθεί η 

ισορροπία και να µην οδηγηθεί η κοινωνία στην πείνα και την ανέχεια. 

∆ιαφορετικά η τεχνολογία δεν θα είναι πια ο υπηρέτης µας αλλά ο τύραννός 

µας.  

Η Γαλλίδα συγγραφέας Βίβιαν Φορεστέ στο βιβλίο της «Ο 

Οικονοµικός Τρόµος» αναφέρει: «Οι κοινωνίες µας είναι τόσο τυφλωµένες 

µε τα δεινά τους που δεν έχουν  συναίσθηση πως αυτό που ζούµε δεν είναι 

κρίση ή κρίσεις, αλλά µια πραγµατική µετάλλαξη στην οποία βαδίζουµε µε 
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σηµαδεµένα χαρτιά. ∆εν αλλάζει η κοινωνία», υποστηρίζει η Φορεστέ, «αλλά 

ολόκληρος ο πολιτισµός µας. Η ανεργία δεν είναι πλέον µια εξαίρεση ή µια 

προσωρινή αδικία, αλλά µια ανίατη και παγκόσµια νόσος. Το όνειρο της 

πλήρους απασχόλησης ηττήθηκε. Κι οι δυστυχείς που το ξεχνούν και 

αναζητούν µια θέση εργασίας είναι καταδικασµένοι σε µια ανέφικτη 

αποστολή, µια ταπεινωτική παραλλαγή του µύθου του Σίσυφου, γιατί δεν 

µπορούν να βρουν αυτό που δεν υπάρχει πλέον. Πώς να παραδεχτούµε ότι 

η ίδια η εργασία είναι καταδικασµένη κι ότι πέρα από την ζωτική ανάγκη που 

αντιπροσωπεύει για εµάς, δεν έχει πλέον νόηµα ύπαρξης;» 

Για τη Φορεστέ η νέα εποχή βρίσκεται προ των πυλών και βασικό 

χαρακτηριστικό της είναι πως για πρώτη φορά στην ιστορία µας η 

ανθρώπινη µάζα δεν είναι πλέον υλικά χρήσιµη στους ολιγάριθµους που 

κατέχουν την εξουσία. «Όλα αυτά τα χρόνια κυβερνήσεις αλληλοδιαδέχονται  

επαναλαµβάνοντας πως µόνο η οικονοµική µεγέθυνση µπορεί να µειώσει 

την ανεργία. Κι όµως δεν είναι διόλου βέβαιο πως η ανάπτυξη θα 

δηµιουργήσει θέσεις εργασίας. Ίσως µάλιστα είναι το αντίθετο: αιτία και 

συνέπεια της κατάργησής τους. “Γιατί, πως αλλιώς", αναρωτιέται η Γαλλίδα 

συγγραφέας, "µπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι στις ΗΠΑ όταν 

δηµοσιεύονται θετικές στατιστικές για την απασχόληση πέφτουν οι τιµές στο 

χρηµατιστήριο; Και γιατί οι κερδοφόρες επιχειρήσεις προχωρούν σε 

προγράµµατα µαζικών απολύσεων, όπως συµβαίνει µε την ΙΒΜ, τη Renault, 

την Total; Πρέπει να απολύουν για να ευνοούν την ανάπτυξη και έτσι να 

καταπολεµήσουν την ανεργία;” 

 

Γ. Κριτικές σκέψεις 
 

Στο σηµείο αυτό καλό είναι να ορίσουµε την έννοια της ανεργίας. 

Σύµφωνα µε τους επίσηµους δείκτες του Κράτους, άνεργος είναι ο 

άνθρωπος που ψάχνει να βρει δουλειά, έστω κι αν η συγκεκριµένη δουλειά  

που ψάχνει µε τις προϋποθέσεις που θα ήθελε δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν 

άλλες κενές θέσεις εργασίας. Για παράδειγµα ένας ηλεκτρολόγος που δεν 

εργάζεται, κατοχυρώνεται σαν άνεργος ακόµα κι αν δεν είναι πρόθυµος να 

εργαστεί σε θέση ηλεκτρολόγου στην οποία θα αµείβονταν µε το 75% του 

µισθού που έπαιρνε στην προηγούµενη εργασία του.  Όµως σχεδόν όλοι 

µας δεν αµειβόµαστε ούτε δουλεύουµε στις θέσεις που θα θέλαµε. Αν 
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επιλέγαµε να µην δουλεύουµε όσο περιµένουµε κάτι καλύτερο, θα είµασταν 

όλοι άνεργοι.  

Συµπερασµατικά, άνεργος θα έπρεπε να θεωρείται αυτός που είναι 

διαθέσιµος και πρόθυµος να εργαστεί στην αγορά µε τις υπάρχουσες 

αµοιβές και δεν του δίνεται η ευκαιρία. Τον τύπο αυτό ανεργίας θα τον 

ονοµάσουµε ανεργία τριβής, την ανικανότητα δηλαδή να βρεθεί εργασία 

αφού λάβουµε υπόψη όλους τους εναλλακτικούς παράγοντες επαγγελµάτων 

και επιπέδου µισθών. Με τον τρόπο αυτό θα αποκλείσουµε τον βιοµηχανικό 

εργάτη της αυτοκινητοβιοµηχανίας που έχασε τη δουλειά του λόγω του 

αυτοµατισµού και δεν είναι διαθέσιµος να εργαστεί κάπου αλλού µε µισθό 

χαµηλότερο από αυτόν που έπαιρνε ή σε άλλες ειδικότητες που είναι 

διαθέσιµες. Αυτό το άτοµο θα το ονοµάσουµε «rent seeker» και τον τύπο 

αυτό ανεργίας διαρθρωτική ανεργία.  

Το «ενοίκιο» το κερδίζει ένας εργάτης που αµείβεται µε υψηλότερο 

µισθό από αυτόν που θα έπαιρνε σε µια ανταγωνιστική αγορά. Η διαφορά 

ανάµεσα στους πραγµατικούς µισθούς και στους εναλλακτικούς 

ανταγωνιστικούς µισθούς ονοµάζεται ενοίκιο. Κατά µία έννοια είµαστε όλοι 

rent seekers: προσπαθούµε να αποκτήσουµε µονοπωλιακή δύναµη ώστε οι 

µισθοί µας να είναι µεγαλύτεροι από το επίπεδο των ανταγωνιστών.  

Μερικές οµάδες εργατών το πετυχαίνουν. Οι εργάτες της 

αυτοκινητοβιοµηχανίας, των οποίων η δουλειά µαθαίνεται σε λίγες µόνο 

εβδοµάδες, συχνά αµείβονται µε υψηλότερους µισθούς από τους 

ανταγωνιστές. Πολλοί κρατικοί υπάλληλοι καταλαµβάνουν θέσεις για τις 

οποίες αµείβονται περισσότερο, λόγω µονοπωλιακής δύναµης και 

προστασίας των συνδικάτων.  

Μια βασική οικονοµική αλήθεια είναι ότι ο µακροχρόνιος στόχος της 

κοινωνίας µας είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου µας. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ιστορίας, οι τεχνολογικές εξελίξεις δηµιούργησαν αγαθά και 

πρόσφεραν υπηρεσίες µε λιγότερο κόπο, από την πρώτη προϊστορική 

περίοδο µε τα ψαροκόκαλα σαν εργαλεία µέχρι και τις σηµερινές µηχανές 

που χρησιµοποιούνται για το διάβασµα των «bar-codes» των αγαθών στις 

ταµειακές µηχανές. Αυτή καθεαυτή, η τεχνολογία δεν µπορεί παρά να 

αναπτύσσεται όσο η επιστηµονική γνώση αυξάνεται, πράγµα που είναι µέσα 

στην ίδια τη φύση του ανθρώπου. ∆εν µπορούµε να αρνηθούµε την 

προσπάθεια για την αποκάλυψη της φύσης επειδή µπορεί να κάνουµε κακή 

χρήση των αποτελεσµάτων της.  
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Αν αρνηθούµε την τεχνολογική εξέλιξη και µείνουµε προσκολληµένοι 

στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής θα πρέπει να πληρώσουµε το τίµηµα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το πλήγµα που δέχτηκε η Αµερικανική 

αυτοκινητοβιοµηχανία όταν άνοιξαν τα σύνορα και τα Γιαπωνέζικα 

αυτοκίνητα, τα οποία κατασκευάζονταν από ροµπότ, ήταν καλύτερης 

ποιότητας και φθηνότερα στο κόστος. Ειδικά σήµερα µε την 

παγκοσµιοποίηση, όπου δεν υπάρχουν φραγµοί και δασµοί, πρέπει να 

προσαρµοζόµαστε στις εξελίξεις για να µην ξεπεραστούµε από τον 

ανταγωνισµό. 

Και την εποχή εκείνη οι απόψεις για τον αυτοµατισµό ήταν έντονα 

αρνητικές και οι προβλέψεις δυσοίωνες. Το 1961 ο Walter Buckingham 

προέβλεψε «υπάρχουν 160,000 άνεργοι στο Detroit που πιθανόν δεν θα 

επιστρέψουν ποτέ στην βιοµηχανία αυτοκινήτων, εν µέρει γιατί ο 

αυτοµατισµός τους πήρε τη δουλειά». Είναι ενδιαφέρον να δούµε ότι 

300,000 νέες θέσεις εργασίες δηµιουργήθηκαν σε µόλις 4 χρόνια µετά τις 

προβλέψεις αυτές. Και ο John Snyder ισχυρίστηκε το 1965 ότι « ο 

αυτοµατισµός µόνο στις ΗΠΑ θα καταργεί 40,000 θέσεις εργασίας την 

εβδοµάδα». Αυτό σηµαίνει ότι σήµερα θα έπρεπε να έχουν χαθεί περίπου 

75 εκ θέσεις! Παρόλα αυτά όχι µόνο η συνολική απασχόληση έχει αυξηθεί 

δραµατικά, αλλά και η απασχόληση στη βιοµηχανία βελτιώθηκε σταθερά. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο µακροχρόνιος οικονοµικός στόχος πρέπει 

να είναι η παραγωγή ή η αύξηση του ακαθαρίστου κατά κεφαλήν 

εισοδήµατος, µε τον ίδιο τρόπο που µια επιχείρηση θα πρέπει να έχει στόχο 

το κέρδος και όχι την αύξηση των πωλήσεων.  Αν στοχεύει στις πωλήσεις 

µπορεί εύκολα να κατεβάσει τις τιµές και να αυξήσει το κόστος διαφήµισης 

των προϊόντων, αλλά γρήγορα θα οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Έτσι και µια 

κοινωνία που στοχεύει στην απασχόληση µπορεί εύκολα να πετύχει την 

πλήρη απασχόληση καταστρέφοντας όλα τα µηχανήµατα και φτιάχνοντας 

δρόµους µε εργάτες που χρησιµοποιούν φτυάρια, αλλά θα πετύχει µια 

δραστική µείωση του βιοτικού επιπέδου. 

Όπως υποστηρίζουν οι R.H.Mabry και A.D.Sharplin οικονοµολόγοι 

καθηγητές σε Αµερικανικά Πανεπιστήµια σε µια µελέτη τους για την 

τεχνολογική ανεργία «στα τέλη του 1950 ο A. W. Phillips υπέθεσε µια 

αρνητική σχέση ανάµεσα στον πληθωρισµό και την ανεργία. Πρόσφατη 

µελέτη πάνω στην καµπύλη του Phillips, όπως των Santomero και Seater, 

συµπεραίνει ότι δεν υπάρχει τέτοια µακροχρόνια επίδραση. Ενώ ο Phillips 

είχε τουλάχιστον εµπειρικές αποδείξεις, αν και όχι τόσο ικανοποιητικό 
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θεωρητικό υπόβαθρο, για να υποστηρίξει την ιδέα του, η νέα άποψη ότι η 

τεχνολογία έχει αρνητική επίδραση στην ανεργία σε µακροχρόνιο ορίζοντα 

πρέπει να είναι τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά αστήρικτη. Αυτοί που 

υποστηρίζουν ότι η παραγωγή περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών µε 

λιγότερα µέσα θα δηµιουργήσει µακροχρόνια ανεργία έχουν άδικο και 

ευτυχώς είναι λίγοι. Στηρίζονται κυρίως σε βραχυχρόνια αποτελέσµατα τα 

οποία είναι προσωρινά µέχρι να επέλθει η προσαρµογή και η απορρόφηση 

των αλλαγών.» (βλέπε βιβλ 10) 
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4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 

Η τεχνολογική ανεργία είναι το µεγαλύτερο κοινωνικό πρόβληµα της 

σηµερινής κοινωνίας. Οι επιπτώσεις της ποικίλες και σε πολλούς τοµείς.  

Οι άνθρωποι έχουν γενικά την τάση να αντιδρούν σε οτιδήποτε 

καινούριο το οποίο έρχεται να ανατρέψει το υπάρχον καθεστώς και 

δηµιουργεί αβεβαιότητα για το µέλλον. Έτσι και µε τη χρήση της νέας 

τεχνολογίας οι αντιδράσεις πολλές φορές είναι έντονες, δηµιουργείται φοβία, 

αντιµετωπίζεται σαν την “κατάρα του αιώνα” και γενικώς δεν αποδέχονται τη 

νέα κατάσταση. Σαν τις στρουθοκαµήλους αρνούνται να δουν κατάµατα την 

πραγµατικότητα. Όσο πιο µεγάλη δε η ηλικία των ανθρώπων, τόσο πιο 

δύσκολη η προσαρµογή τους και πιο έντονη η αντίδρασή τους. ∆εν είναι 

εύκολο για κάποιον, που σε όλη του τη ζωή έµαθε να εξασκεί ένα 

παραδοσιακό επάγγελµα, να εκπαιδευτεί από την αρχή και να βγει εκ νέου 

στην αγορά εργασίας αναζητώντας νέα θέση. 

Από την άλλη µεριά οι νέες µορφές εργασίας, όπως η γενίκευση της 

τηλε-εργασίας, δεν στερούνται κινδύνων. Κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν 

υπ’ όψη είναι η εξαφάνιση των συλλογικών µορφών εργασίας, ο 

προσωρινός χαρακτήρας της εργασίας, η διαίρεση του εργατικού δυναµικού 

ανάµεσα σε έναν πυρήνα καλά αµειβόµενων εργαζοµένων µε σίγουρες 

θέσεις εργασίας και σε ένα φλοιό κακοπληρωµένων και ανασφαλών 

εργαζοµένων. Επίσης σηµαντικός κίνδυνος είναι η δηµιουργία ενός 

αισθήµατος αποξένωσης από κοινωνικές διαδικασίες σε εργαζόµενους οι 

οποίοι συστηµατικά εργάζονται αποκοµµένοι από τον επαγγελµατικό τους 

περίγυρο. 

Σήµερα πλέον δεν υπάρχει οικονοµική ασφάλεια, κανείς δεν µπορεί 

να είναι σίγουρος ότι δεν θα χάσει τη δουλειά του. Αυτό δηµιουργεί µια 

ατµόσφαιρα αγωνίας και αβεβαιότητας. 

Με τον τρόπο που ήταν οργανωµένη η κοινωνία µας το σταθερό 

επάγγελµα του κάθε ανθρώπου αποτελούσε µέρος της κοινωνικής του 

ταυτότητας. Σήµερα, ένας καλοπληρωµένος αναλυτής συστηµάτων µπορεί 

να µείνει ξαφνικά άνεργος. Ένας ικανός αρχιτέκτονας µπορεί να αναγκαστεί 

να γίνει οδηγός ταξί. Ένας µεσαίου επιπέδου µάνατζερ µπορεί να 
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ανακαλύψει ξαφνικά ότι η µόνη διαθέσιµη θέση εργασίας είναι σαν 

κατώτερος υπάλληλος γραφείου. 

Η εξειδίκευση και τα προσόντα δεν διασφαλίζουν πλέον την σίγουρη 

εργασία. Το γεγονός αυτό υποδαυλίζει και τον ρόλο των σχολείων και της 

εκπαίδευσης. Και εδώ απαιτείται µια ριζική αναπροσαρµογή στα νέα 

δεδοµένα και τις ανάγκες της αγοράς. 

Η φτώχεια, η ανεργία και η εξαθλίωση οδηγούν στην αύξηση της 

εγκληµατικότητας. Αυξάνονται οι αντιδράσεις στην κρατική εξουσία και 

δηµιουργείται αναταραχή στο κοινωνικό σύνολο. 

Πολλοί θεωρούν µια σοβαρή αιτία διόγκωσης του προβλήµατος της 

ανεργίας την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Λόγω της αλλαγής 

των κοινωνικών ρόλων όλο και περισσότερες γυναίκες βγαίνουν από το σπίτι 

(αν και κανείς δεν µοιράστηκε µαζί τους τις φροντίδες της οικιακής σφαίρας) και 

συνωστίζονται στην αγορά εργασίας. Σύµφωνα µάλιστα µε τις δικές τους 

προτεραιότητες δέχονται επισφαλείς, ευέλικτες και διακοπτόµενες εργασιακές 

υποχρεώσεις, µπαινοβγαίνουν κατά βούληση στους τόπους εργασίας,  

µορφώνονται, επιµορφώνονται και αναβαθµίζονται, ανατρέποντας το 

κατεστηµένο. 

∆εν είναι όµως ακριβώς έτσι τα πράγµατα. Κάθε µετακίνηση από το 

σπίτι στην αγορά εργασίας δηµιουργεί νέες ανάγκες και νέα ζήτηση για την 

κάλυψη αυτών των αναγκών. Κατά πόσον θα ενεργοποιηθεί αυτή η ζήτηση και 

θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για να την καλύψουν εξαρτάται από το 

κόστος παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών, και εντέλει από τις αµοιβές όσων 

εργάζονται σε αυτό τον τοµέα.  

Για να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η τεχνολογική ανεργία 

απαιτείται αναδιοργάνωση πολλών τοµέων της κοινωνικής µας ζωής, 

αλλαγή της νοοτροπίας και του κοινωνικού status quo καθώς και την 

ουσιαστική συµβολή του κράτους µε νέα πολιτική και νέο στρατηγικό στόχο. 

Σήµερα η δια βίου µάθηση είναι ο στόχος όλων των προγραµµάτων 

των χωρών του ∆υτικού ανεπτυγµένου κόσµου. Από την κούνια στον τάφο 

«from cradle to grave». Παρόλο που συζητείται εδώ και 30 χρόνια, µόλις 

τώρα έγινε αντιληπτό ότι επιβάλλεται η αλλαγή της πολιτικής που 

ακολουθούσαν µέχρι τώρα οι κυβερνήσεις στο θέµα της εκπαίδευσης. 

Έχει υπολογιστεί ότι, τα επόµενα χρόνια, το 80% των γνώσεων ενός 

αποφοίτου ΑΕΙ θα απαξιώνεται εντός µιας δεκαετίας από την απόκτηση του 

πτυχίου του. Καταλαβαίνουµε λοιπόν την αναγκαιότητα της συνεχούς επαφής 

µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της νέας πραγµατικότητας, ώστε ο 
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εργαζόµενος να είναι ενηµερωµένος και εποµένως αποδοτικός στην δουλειά 

του, βελτιώνοντας τη θέση του και τη θέση της επιχείρησης για την οποία 

εργάζεται. Πέρα από την αυτοµάθηση και το συνεχές προσωπικό διάβασµα θα 

πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα κέντρα επιµόρφωσης που θα τον 

βοηθούν να πετύχει αυτό τον στόχο και θα τον καθιστούν παραγωγικό µέλος 

της κοινωνίας. Για τον άνεργο ειδικά είναι κρίσιµο να επανεκπαιδευτεί και 

επιµορφωθεί κατάλληλα ώστε να µπορεί να απαιτήσει µια νέα θέση εργασίας 

µε αξιώσεις.  

Η ανάγκη ενθάρρυνσης των εργατών που απολύθηκαν, να 

ξαναµπούν στην αγορά εργασίας είναι εξίσου σηµαντική, ακόµη κι αν 

σηµαίνει να δεχθούν δουλειά µε χαµηλότερο µισθό από την προηγούµενη. 

Όσο περισσότερο µένει κάποιος χωρίς εργασία, τόσο πιο δύσκολο γι αυτόν 

είναι να βρει καινούρια θέση. Η επιτηδειότητά του και η ικανότητά του 

µειώνονται και αποθαρρύνεται να συνεχίσει το κυνήγι µιας νέας δουλειάς. Οι 

εργοδότες από την άλλη πλευρά γίνονται καχύποπτοι για τη διάθεσή του να 

εργαστεί. Γι αυτό το λόγο η γρήγορη επανένταξή του είναι κρίσιµη. 

Επίσης κάποια επαγγέλµατα που θεωρούνται κατώτερα και µη καλά 

αµειβόµενα πρέπει να αξιολογηθούν κάτω από διαφορετικό πρίσµα. Για 

παράδειγµα τα McDonald’s απασχολούν 45,000 εργαζόµενους στην Αγγλία. 

Σχεδόν το 60% από τους διευθυντές των εστιατορίων άρχισαν σαν 

ωροµίσθιοι εργάτες. (βλέπε βιβλ 5) Αρκεί φυσικά να δίνεται στον υπάλληλο, 

που κατέχει κάποια τέτοια θέση και αρχίζει από τα χαµηλά, η ευκαιρία να 

ανέβει µε την αξία του και την εργατικότητά του και να καταλάβει κάποια 

θέση ανάλογη των πραγµατικών προσόντων και δυνατοτήτων του. 

Απαιτείται δηλαδή αξιοκρατία και ανοιχτό µυαλό από τους υπεύθυνους. 

Ένα συχνό λάθος νοοτροπίας που οδηγεί στην σθεναρή αντίδραση 

των µεγαλύτερων σε ηλικία είναι η ωραιοποίηση του παρελθόντος. Φρένο 

λοιπόν στη νοσταλγία για το παρελθόν -η πλήρης απασχόληση ∆ΕN ήταν 

πλήρης απασχόληση αλλά σχεδόν πλήρης καθώς αφορούσε πρωτίστως (αν 

όχι και αποκλειστικά) τους άνδρες, λευκούς και συνδικαλισµένους. Με άλλα 

λόγια ήταν "πλήρης απασχόληση" για τους "εντός" της επίσηµης αγοράς 

εργασίας. Για τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες, τους άνδρες και γυναίκες  

"εκτός" τις παραγωγικής διαδικασίας δηλαδή, τα πράγµατα ήταν πολύ λιγότερο 

ειδυλλιακά και καθόλου δεν έµοιαζαν µε αυτό που έχουµε στο µυαλό µας ως 

πλήρη απασχόληση και ενιαία ευηµερία. (βλέπε βιβλ 32) 

Επίσης δεν πρέπει να παραβλέπουµε το γεγονός ότι µπορεί να 

απαξιώνονται κάποια παραδοσιακά επαγγέλµατα και να µειώνονται οι θέσεις 
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εργασίας στους τοµείς αυτούς αλλά παράλληλα δηµιουργούνται νέες 

ειδικότητες και θέσεις που µπορούν να καλυφθούν από το σχολάζον 

εργατικό δυναµικό.  

Τέλος η νέα τεχνολογία έχει και θετικές επιπτώσεις στην ανεργία που 

θα πρέπει να σηµειωθούν. ∆ηµιουργείται µια νέα αγορά εργασίας που δεν 

γνωρίζει περιορισµό στον τόπο και χρόνο. ∆εν απαιτείται πλέον µετακίνηση 

από το χώρο του σπιτιού για να εργαστεί κανείς. Μπορεί κάποιος κάλλιστα 

να απευθυνθεί στη διεθνή αγορά εργασίας και να βρει δουλειά κατάλληλη 

των προσόντων του. Αυτός ο τοµέας είναι συνεχώς αναπτυσσόµενος και 

στο µέλλον θα έχει σηµαντική επίδραση στην παγκόσµια οικονοµία. 

Ακόµα και ο τρόπος εξεύρεσης εργασίας έχει επηρεαστεί από τη νέα 

τεχνολογία. Σήµερα ο άνεργος έχει πολλές δυνατότητες να βρει δουλειά µε 

διάφορους τρόπους. Εκτός από τον ΟΑΕ∆ που µέχρι τώρα ήταν η µοναδική 

υπηρεσία που λειτουργούσε στον τοµέα αυτό, ο άνεργος µπορεί να 

απευθυνθεί σε ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, καθώς η αγορά 

ελευθερώθηκε στον τοµέα αυτό. Η χρήση του διαδικτύου είναι σηµαντική και 

δίνει νέες δυνατότητες στο να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην 

κατάλληλη θέση. Οι θέσεις εργασίας είναι καταχωρηµένες σε ειδική σελίδα 

στο διαδίκτυο για την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων και µε το κατάλληλο 

πρόγραµµα συνδυάζονται οι αιτήσεις εργασίας µε τις διαθέσιµες θέσεις. Έτσι 

γίνεται συνταίριασµα των ικανοτήτων των ανέργων και των προσόντων που 

απαιτούνται για κάθε θέση µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο.  

Βλέπουµε λοιπόν ότι η ευρύτερη χρήση της νέας τεχνολογίας δίνει 

πολλές λύσεις στα υπάρχοντα εργασιακά προβλήµατα. Υπάρχουν τρόποι 

αντιµετώπισης της ανεργίας και σηµαντικής µείωσής της. Και στον τοµέα 

αυτό η κρατική παρέµβαση είναι απαραίτητη και ουσιώδης. Η ιδιωτική 

πρωτοβουλία για να ανθίσει και να αναπτυχθεί θα πρέπει να βρεθεί στο 

κατάλληλο περιβάλλον, περιβάλλον το οποίο θα προβλέψει και θα 

καλλιεργήσει το Κράτος. Στο δεύτερο µέρος της παρούσας µελέτης θα 

επικεντρωθούµε στην υπάρχουσα κατάσταση της ανεργίας στη γειτονιά µας, 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα αναφερθούµε στον τρόπο που την 

αντιµετωπίζουν οι διάφορες χώρες και στα µέτρα που λαµβάνουν κατά της 

ανεργίας. Θα αναλύσουµε τα προγράµµατα ορισµένων ευρωπαϊκών χωρών 

και θα συγκρίνουµε τα αντίστοιχα βήµατα που πραγµατοποιούνται στην 

Ελλάδα, βλέποντας τις ιδιαιτερότητες της χώρας µας και εντοπίζοντας τυχόν 

λάθη και παραβλέψεις. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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1.Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

Η Ευρώπη συχνά χαρακτηρίζεται σαν περιοχή υψηλής ανεργίας σε 

σχέση µε την οικονοµία πλήρους απασχόλησης των ΗΠΑ. Περισσότεροι από 

15 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι είναι ακόµα άνεργοι. Αυτό είναι στατιστικά σωστό, 

δεν δίνει όµως την πλήρη εικόνα. Είναι γνωστό ότι οι χώρες της ΕΕ 

διαφέρουν µεταξύ τους ριζικά στον ορισµό και την περιγραφή της αγοράς 

εργασίας. Αυτές οι διαφορές σχετίζονται µε διαφορετικά οικονοµικά 

χαρακτηριστικά. Επίσης είναι γνωστό ότι και µέσα στις ίδιες τις χώρες 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους δείκτες της ανεργίας κατά περιοχές, 

που επηρεάζουν την γενική εικόνα του κράτους. 

Η ανεργία είναι χαµηλότερη στην Αµερική από ότι στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση εξαιτίας κάποιων σηµαντικών διαφορών στην κοινωνική τακτική και 

στο νοµοθετικό πλαίσιο. Οι Αµερικανοί τείνουν να υποτιµούν λιγότερο το 

επίπεδο εισόδου στην αγορά εργασίας και όταν χάνουν τη δουλειά τους, 

είναι περισσότερο πρόθυµοι να δεχθούν µείωση στις αποδοχές τους 

προκειµένου να αποφύγουν την µακροχρόνια ανεργία. Επίσης, ο 

Αµερικανικός νόµος µειώνει τον κίνδυνο που αναλαµβάνει ο εργοδότης όταν 

προσλαµβάνει εργάτες, δίνοντάς του µεγαλύτερη ελευθερία στην απόλυσή 

τους. 

Επειδή η Αµερικανική οικονοµία είναι τόσο ευέλικτη και αφήνει τις 

παλιές επιχειρήσεις και δουλειές να «πεθάνουν» όταν η αγορά τους 

συρρικνώνεται, ελευθερώνει κεφάλαια, χρηµατικούς και ανθρώπινους 

πόρους, ώστε να επενδυθούν σε αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες. 

Στη Λισσαβόνα το 2000 οι αρχηγοί των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να θέσουν έναν νέο στρατηγικό στόχο 

που θα πρέπει να έχει επιτευχθεί µέχρι το 2010: να γίνουµε η πιο 

ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία στον κόσµο, που βασίζεται στη 

γνώση, ικανή να συντηρήσει οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και 

καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.  
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Η καρδιά του νέου αυτού στρατηγικού στόχου είναι η επίτευξη της 

πλήρους απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό συµβούλιο έθεσε σαν δείκτη 

επιτυχίας το 2010 το ποσοστό απασχόλησης να είναι κοντά στο 70% 

συνολικά για την Ένωση και πάνω από 60% για τις γυναίκες. Η οικονοµική 

πολιτική, η πολιτική της απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική πρέπει να 

συµβαδίζουν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. (βλέπε βιβλ 2) 

Επίσης το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµπληρώνοντας αυτό το στόχο 

αποφάσισε στην Στοκχόλµη το 2001 να θέσει σαν µέσο στόχο την επίτευξη 

µέχρι το 2005 την αύξηση του δείκτη απασχόλησης στο 67% συνολικά και 

ειδικά για τις γυναίκες στο 57%, καθώς και για τους µεγαλύτερους σε ηλικία 

ανθρώπους (55-64) στο 50% µέχρι το 2010.  

Η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας και της γνώσης είναι σηµαντικός 

παράγοντας για τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 

εργασίας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Μέχρι σήµερα οι θέσεις 

που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και παραγωγικότητα είναι πολύ λίγες στα 

περισσότερα κράτη-µέλη σε σχέση µε τις ΗΠΑ και µε εκείνα τα κράτη-µέλη 

που έχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης. Στην ΕΕ υπάρχει µεγάλη 

ανισορροπία  στην απασχόληση µεταξύ των δύο φύλων καθώς και στους 

τοπικούς δείκτες απασχόλησης στις διάφορες περιοχές.  

Στις αρχές του 21ου αιώνα η απόδοση των δεικτών της απασχόλησης 

στην Ευρώπη είναι ενθαρρυντική. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν(GDP) 

στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3,3% το 2000, την υψηλότερη αύξηση από το 1990. 

Αυτό επιτεύχθηκε παρά την παρατεινόµενη κρίση στην τιµή του πετρελαίου 

που έφερε ύφεση στο δεύτερο εξάµηνο του έτους.  Την ίδια εποχή στις ΗΠΑ 

η οικονοµική ανάπτυξη συνεχίστηκε για ένατη χρονιά, µε το ΑΕΠ να αυξάνει 

κατά 5%.  

 

 

Πίνακας 1: Οικονοµικοί δείκτες της ΕΕ 
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Σχήµα 1: Η ανάπτυξη της απασχόλησης σε ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία 

 

 Το 2000 η δηµιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ ήταν υψηλότερη 

από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,8% 

το 2000 ενώ στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία οι αυξήσεις ήταν 1,3% και –0,2% 

αντίστοιχα. Περισσότερες από 3 εκ. θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν στην 

Ευρώπη. Το νούµερο για θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι λίγο 

χαµηλότερο (2,7 εκ) λόγω της συνεχιζόµενης αύξησης  της ηµιαπασχόλησης 

(part-time). 

 

Σχήµα 2:Η ελαστικότητα της ανάπτυξης της απασχόλησης σε σχέση 
µε την αύξηση του ΑΕΠ,1980-2000 

Η αύξηση στην οικονοµική δραστηριότητα έχει δηµιουργήσει περίπου 

10 εκ θέσεις εργασίας από το 1995, µια αύξηση περίπου κατά 6,8% σε 

διάστηµα πέντε χρόνων, και ίση µε µία µέση ετήσια αύξηση κατά 1,3%. 

Κατά την περίοδο 1995-2000 η αύξηση της απασχόλησης ήταν πιο 

µεγάλη για τις γυναίκες, µε 6,2 εκ θέσεων να δηµιουργούνται για αυτές, 
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συγκρινόµενο µε µόνο 4,3 εκ για άνδρες. Από τις 3 εκ θέσεις που 

δηµιουργήθηκαν το 2000, περισσότερες από 1,6 εκ καταλήφθηκαν από 

γυναίκες. Παρόλα αυτά κατά το πλείστον οι θέσεις αυτές αφορούν εργασία 

µε µειωµένο ωράριο. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το µερίδιο των θέσεων part-

time στη συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 18%, που αντιστοιχεί στο 

1/3 του συνόλου των εργαζόµενων γυναικών και το 6% των ανδρών. 

 

 
Σχήµα 3:Η ηµιαπασχόληση στην ΕΕ, 1995-2000 

 

Το 2000 για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, περισσότερες δουλειές 

πλήρους απασχόλησης δηµιουργήθηκαν από τις θέσεις ηµιαπασχόλησης 

(περισσότερες από 2 εκ). Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αποτέλεσαν 

περίπου το 70% της συνολικής δηµιουργίας θέσεων, µετά το 54% το 1998 

και το 60% το 1999. 

 

Σχήµα 4:Μεταβολή ηµιαπασχόλησης και πλήρους απασχόλησης κατά 
την περίοδο 1995-2000 
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Σχήµα 5:Εργαζόµενοι µε προσωρινά συµβόλαια εργασίας στην 
Ευρώπη κατά τα έτη 1995-2000 

Η δηµιουργία θέσεων εργασίας είναι πιο έντονη στους τοµείς της 

οικονοµίας που χαρακτηρίζονται σαν υψηλής τεχνολογίας και γνώσης. 

Αποτέλεσαν το 60% των συνολικών θέσεων που δηµιουργήθηκαν από το 

1995 έως το 2000. Ενώ οι θέσεις κυρίως αφορούν άτοµα µε υψηλή 

εξειδίκευση και µη χειρώνακτες επαγγελµατίες, στην πραγµατικότητα οι 

οικονοµικοί αυτοί τοµείς δηµιούργησαν και τις περισσότερες θέσεις για 

εργατικό δυναµικό µε χαµηλή εξειδίκευση. 

Το 2000, και το ποσοστό συµµετοχής στον οικονοµικά ενεργό 

πληθυσµό 15-64 ετών (activity rate) και ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκαν 

στην ΕΕ, κατά µέσο όρο ετήσια  69% και 63,3% αντίστοιχα. Σε σύγκριση µε 

το 1995, το εργατικό δυναµικό αυξήθηκε 1,7 ποσοστιαίες µονάδες, κυρίως 

λόγω της µεγάλης αύξησης της συµµετοχής των γυναικών, η οποία 

ξεπέρασε το 3%. Η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής είναι υψηλότερη στις 

ηλικίες 25-54 και στις µεγαλύτερες γυναίκες 55-64 ετών. Αντίθετα ο δείκτης 

παραµένει σταθερός όσον αφορά τον ανδρικό πληθυσµό.  Παρά την 

ελαφριά αύξηση της συνολικής δραστηριοποίησης των µεγαλύτερων σε 

ηλικία ανθρώπων, µετά από µια µακρά περίοδο µείωσης, θα ήταν άκαιρο να 

συµπεράνουµε ότι η θετική αυτή τάση θα διαρκέσει. Αν συγκρίνουµε τον 

δείκτη συµµετοχής της ΕΕ µε τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, θα δούµε ότι 

παραµένει σηµαντικά χαµηλότερος, παρόλο που το χάσµα µειώνεται. 

Από τα µέσα του 1990, ο δείκτης απασχόλησης αυξάνει σταθερά 

στην ΕΕ, µειώνοντας την διαφορά µε τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, παραµένει 

όµως σηµαντικά χαµηλότερος, ειδικά όσον αφορά τις γυναίκες. Την 

τελευταία πενταετία ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3,3%. Το χάσµα στους δείκτες 

των δύο φύλων µειώθηκε κατά 2%, από 20,5% σε 18,5%, λόγω της µεγάλης 
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αύξησης του δείκτη απασχόλησης των γυναικών (4,3%) σε σχέση µε των 

ανδρών (2,3%). 

 

Σχήµα 6:∆είκτες απασχόλησης σε ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία 

 

Σχήµα 7:∆είκτες απασχόλησης σε ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία το 2000 
κατά φύλο και συνολικά 

Ο δείκτης απασχόλησης της ΕΕ  αυξήθηκε περισσότερο από το 

ποσοστό συµµετοχής το 2000 οδηγώντας στη µείωση του συνολικού δείκτη 

ανεργίας. Η Ευρώπη βρίσκεται σε καλό δρόµο προς την επίτευξη του 

στόχου της Λισσαβόνας και της Στοκχόλµης. Είναι ενθαρρυντικά τα νούµερα 

και σε αυτόν τον τοµέα. Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά η µείωση του δείκτη 

ανεργίας της ΕΕ είναι µεγαλύτερη από αυτή των ΗΠΑ, ενώ στην Ιαπωνία 

µετά από µια δεκαετία συνεχούς σηµαντικής αύξησης, η ανεργία 

σταθεροποιήθηκε περίπου στο 4,5%. Μεταξύ 1999 και 2000 ο αριθµός των 

ανέργων στην ΕΕ µειώθηκε περισσότερο από 1,5 εκ, που αποτελεί την 

µεγαλύτερη ετήσια µείωση στην τελευταία δεκαετία. Τα επίπεδα του δείκτη 

ανεργίας  έπεσαν περίπου στο 9% τη χρονιά αυτή, ενώ στις ΗΠΑ µειώθηκε 

στο 4% και στην Ιαπωνία αυξήθηκε λίγο κάτω από 1%. Κατά την περίοδο 
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1995-2000, ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε από 17,8 εκ σε 14,5 εκ, που 

ισοδυναµεί στο 8,2% του εργατικού δυναµικού, φέρνοντας τον δείκτη 

ανεργίας της ΕΕ πίσω στα επίπεδα της αρχής του 1990. Παρόλα αυτά η 

ανεργία στην ΕΕ παραµένει σε υψηλά επίπεδα, διπλάσια από αυτά των 

ΗΠΑ. 

 

Σχήµα 8:∆είκτες ανεργίας σε ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία 
Η ανεργία στον γυναικείο πληθυσµό µειώθηκε από 10,8% το 1999 σε 

9,7% το 2000, ενώ στον ανδρικό µειώθηκε 0,9 ποσοστιαίες µονάδες, από 

7,9% σε 7,0% αφήνοντας µια διαφορά µεταξύ των φύλων σε 2,7 

ποσοστιαίες µονάδες. Η ανεργία των νέων µειώθηκε κατά 5% από το 1995, 

αλλά παραµένει σε αρκετά υψηλά ποσοστά, στο 16,1% το 2000. 

Παρά τις θετικές αποδόσεις των δεικτών απασχόλησης στην 

Ευρώπη, τρεις σηµαντικές προκλήσεις παραµένουν και πρέπει να 

επιτευχθούν. 

 Να µειωθεί το χάσµα µεταξύ των δύο φύλων στη συµµετοχή 

και στους δείκτες απασχόλησης 

 Οι διαφορές στη συµµετοχή και τους δείκτες απασχόλησης 

µεταξύ των διαφόρων οµάδων σε σχέση µε την ηλικία πρέπει 

να µειωθούν και ειδικά να προωθηθεί η συµµετοχή και η 

απασχόληση µεταξύ των ανθρώπων µεγάλης ηλικίας 55-64. 

 Τέλος, να µειωθεί ο υψηλός δείκτης της συνολικής ανεργίας 

και ειδικά των νέων. 
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2.Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ 

Α. Απασχόληση 
 

Μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όλα τα µέλη, εκτός από την Ιταλία 

και την Γερµανία, έχουν παρουσιάσει σηµαντική βελτίωση στο ΑΕΠ και στην 

απασχόληση από το 1995 µέχρι σήµερα. Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία 

και το Λουξεµβούργο είχαν τα υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης. Στο 

δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1990, η Φιλανδία, η Σουηδία, η Ιταλία και η 

Πορτογαλία αντέστρεψαν τις αρνητικές τάσεις που επικράτησαν στα πρώτα 

χρόνια της δεκαετίας.  

 

Σχήµα 9:Μεταβολή ΑΕΠ στα κράτη-µέλη ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία 

 
Η αύξηση της απασχόλησης ήταν πιο σηµαντική στις θέσεις πλήρους 

απασχόλησης από τις θέσεις µειωµένου ωραρίου στις περισσότερες χώρες. 

Στην περίοδο 1995-2000, οι θέσεις εργασίας full-time και part-time 

συνέβαλλαν σχεδόν το ίδιο στην παρατηρούµενη µέση ετήσια αύξηση της 

απασχόλησης κατά 1,3%. 
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Σχήµα 10:Μεταβολή απασχόλησης στα κράτη-µέλη ΕΕ, ΗΠΑ και 
Ιαπωνία 

 

Το µερίδιο όσων εργάζονται σε θέσεις µειωµένου ωραρίου αυξήθηκε 

το 2000 στις περισσότερες χώρες εκτός από τη Σουηδία. Περισσότερο από 

το 40% των εργαζόµενων στην Ολλανδία εργάζονται σε θέσεις µειωµένου 

ωραρίου, ενώ στην Αγγλία, Σουηδία και ∆ανία το ποσοστό αυτό φτάνει στο 

20-25%. Στην Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία, το µερίδιο των εργαζόµενων στις 

θέσεις αυτές βρίσκεται κάτω από το 10%. Οι περισσότεροι εργαζόµενοι σε 

θέσεις µειωµένου ωραρίου είναι γυναίκες. Πραγµατικά, µόνο στην Γαλλία, 

την Ιρλανδία και τη Σουηδία οι άνδρες αποτελούν το 1/3 των θέσεων 

µειωµένης απασχόλησης. 

Σε όλες τις χώρες παρατηρήθηκε αύξηση της απασχόλησης στις 

εποχιακές θέσεις µε την εξαίρεση των Ισπανία, ∆ανία, Ιρλανδία και Αγγλία.  

Η σηµαντικότερη αύξηση σηµειώθηκε στις Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, 

Σουηδία και Ολλανδία 

 

Σχήµα 11:Συµβολή της πλήρους και ηµιαπασχόλησης στην καθαρή 
ανάπτυξη της απασχόλησης στην ΕΕ 
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Σχήµα 12:Εργαζόµενοι µε ηµιαπασχόληση σε σχέση µε την συνολική 
απασχόληση 

 

Σχήµα 13:Εργαζόµενοι µε προσωρινά συµβόλαια σε σχέση µε τους 
συνολικούς εργαζόµενους 

Το 2000 το ποσοστό συµµετοχής (activity rate) συνέχισε να 

αυξάνεται σταθερά στα περισσότερα κράτη-µέλη. Αυξήθηκε περίπου κατά 

µία ποσοστιαία µονάδα στην Ισπανία, Ολλανδία και Ιρλανδία, ενώ 

σταθεροποιήθηκε ή µειώθηκε ελαφρά στην Αγγλία, Ελλάδα, Αυστρία και 

∆ανία. Ο δείκτης κυµαίνεται από το 80% στην ∆ανία και πάνω από το 75% 

στη Σουηδία, Αγγλία και Ολλανδία, σε λιγότερο από 65% στην Ισπανία, 

Ελλάδα και Ιταλία. Και ενώ στον ανδρικό πληθυσµό είναι αρκετά οµοιογενής 

και σταθεροποιηµένος σε όλα τα µέλη κυµαινόµενος από 80% µέχρι και 

73,5%, στο γυναικείο πληθυσµό ο δείκτης βρίσκεται ανάµεσα στο 75% στη 

∆ανία και Σουηδία και σε λιγότερο από 50% στην Ελλάδα και Ιταλία. 
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Σχήµα 14:Ποσοστό συµµετοχής ενεργού πληθυσµού στην ΕΕ 

Ο τρόπος που εξελίσσεται ο δείκτης της απασχόλησης στα κράτη-µέλη 

ποικίλλει. Από τα µέσα του 1990, η Ισπανία, Ιρλανδία και Ολλανδία 

παρουσίασαν την ισχυρότερη αύξηση στην απασχόληση. Από το 1997, ο 

δείκτης αυξήθηκε σηµαντικά και στην Ιταλία, Βέλγιο, Φιλανδία, Σουηδία και 

Πορτογαλία. Παρόλο που δεν είναι θεαµατική η βελτίωση στο δείκτη στην 

Γαλλία και την Αγγλία, παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη συµβάλλοντας 

σηµαντικά στη θετική τάση της συνολικής απασχόλησης της ΕΕ. 

  

Σχήµα 15:Μεταβολή στο ποσοστό συµµετοχής 1995-2000 

Μεταξύ του 1995 και του 2000, η γυναικεία απασχόληση αυξήθηκε 

σηµαντικά σε όλα τα µέλη, ενώ η απασχόληση στον ανδρικό πληθυσµό 

µειώθηκε ελαφρά στη Γερµανία, Αυστρία και Ελλάδα. Το χάσµα ανάµεσα στους 

δείκτες απασχόλησης των δύο φύλων στα κράτη µέλη µειώθηκε στο 18,5% σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και κυµαίνεται από 3,8% για την Σουηδία σε 30% στην 

Ελλάδα και Ισπανία. 
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Σχήµα 16:Το χάσµα στους δείκτες απασχόλησης των δύο φύλων 

  

Σχήµα 17:Μεταβολή στους δείκτες απασχόλησης κατά ηλικία 

Οι δείκτες απασχόλησης έχουν αυξηθεί σε όλες τις ηλικίες και το 2000 

έφτασαν το 40,3% για άτοµα 15-24 ετών, 76,6% για ηλικίες 25-54 και 37,7% για 

ηλικίες 55-64 ετών. Και ενώ οι διαφορές ανάµεσα στα κράτη-µέλη στους δείκτες 

απασχόλησης µικραίνουν στην κύρια οµάδα εργατικού δυναµικού ηλικίας 25-

54, οι διαφορές για τις οµάδες των νέων και των µεγαλύτερων σε ηλικία ατόµων 

επιµένουν ή αυξάνονται. Εάν συνεχιστεί αυτό, η διαφορά στο δείκτη 

απασχόλησης των νέων θα φτάσει τις 50 ποσοστιαίες µονάδες µεταξύ των 

µελών στο άµεσο µέλλον. Ειδικά για την οµάδα 55-64, ο δείκτης απασχόλησης 

στα κράτη µέλη αυξήθηκε σε όλες τις χώρες εκτός από τις Γερµανία, Αυστρία, 

Ιταλία και Ελλάδα. Μάλιστα στις χώρες αυτές ο δείκτης παρουσίασε ακόµη και 

µείωση. 
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Πίνακας 2:∆είκτες συµµετοχής και απασχόλησης για άτοµα 55-64 
ετών τα έτη 1995-2000 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναµικού, ο 

δείκτης απασχόλησης εκείνων που τελείωσαν την τριτοβάθµια εκπαίδευση, των 

ατόµων υψηλής εξειδίκευσης (high skilled), έφτασε το 82% το 2000. Για τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση ο δείκτης ήταν στο 70%, ενώ µόνο ένας στους δύο 

ανθρώπους µε εκπαίδευση κατώτερη της δευτεροβάθµιας, οι χαµηλής 

εξειδίκευσης δηλαδή εργάτες, εργαζόταν το 2000. Η εξειδίκευση και η 

εκπαίδευση φαίνεται ότι είναι πιο σηµαντική για τις γυναίκες παρά για τους 

άνδρες. Στην ΕΕ οι ανειδίκευτες γυναίκες είχαν ποσοστό απασχόλησης µόλις 

38% το 2000.  

Ενώ ο δείκτης απασχόλησης ήταν αρκετά υψηλός και η ανεργία χαµηλή 

για άτοµα µε τριτοβάθµια εκπαίδευση σε όλα τα κράτη-µέλη, η διαφοροποίηση 

στην απασχόληση και την ανεργία για ανειδίκευτους εργάτες, ειδικά για τις 

γυναίκες µε χαµηλή εξειδίκευση, ήταν σηµαντική µεταξύ των µελών. Η 

διαφοροποίηση αυτή είναι έντονη για τις µέσης εξειδίκευσης γυναίκες και τους 

ανειδίκευτους άνδρες και ειδικά για τους εργάτες µεγάλης ηλικίας. 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,2000

ER UR AR ER UR AR ER UR AR ER UR AR
A 67,9 4,7 71,3 85,8 2,3 87,8 73,7 4,2 77,0 47,8 8,2 52
B 60,9 6,6 65,2 85,4 2,7 87,8 66,0 6,8 70,9 43,4 10,4 49
D 65,3 8,0 71,0 83,0 4,3 86,8 69,9 7,9 76,0 55,3 12,7 63

DK 76,4 4,5 80,0 88,2 2,6 90,6 80,1 4,4 83,8 62,1 6,3 66
E 54,7 14,1 63,7 74,4 11,2 83,8 53,2 14,4 62,1 50,4 15,4 60

FIN 68,1 11,2 76,8 84,0 5,2 88,6 72,4 11,1 81,5 50,0 19,0 62
F 61,7 10,3 68,8 78,7 5,6 83,3 69,0 9,1 76,0 46,1 15,4 55

ΣΥΝΟΛΟ EL 55,9 11,3 63,0 80,2 7,9 87,1 56,2 15,0 66,1 48,5 9,4 54
IRL 64,5 4,3 67,5 - - - - - - - - -

I 53,4 11,0 59,9 81,0 6,2 86,3 63,5 10,7 71,1 44,1 12,2 50
L 62,7 2,4 64,2 80,3 1,2 81,3 64,3 1,9 65,5 53,7 3,7 56

NL 72,9 2,7 74,9 86,3 1,7 87,8 79,3 2,0 80,9 60,0 4,4 63
P 68,1 4,1 71,0 89,9 2,6 92,4 63,4 4,8 66,6 69,0 4,3 72
S 71,1 5,6 75,3 82,7 3,0 85,3 77,5 5,7 82,2 55,7 8,4 61

UK 71,2 5,6 75,5 87,5 2,5 89,7 77,3 5,8 82,0 51,8 10,8 58
EU 63,1 8,4 68,9 82,4 4,9 86,6 69,8 7,9 75,9 50,1 12,1 57
A 76,2 4,8 80,1 88,5 2,1 90,4 80,6 4,3 84,3 56,2 9,2 62
B 69,8 5,3 73,8 89,8 2,2 91,8 75,9 5,0 79,9 55,0 8,2 60
D 72,7 7,7 78,8 86,3 3,8 89,7 76,1 7,6 82,3 67,8 13,8 79

DK 80,7 4,0 84,0 90,2 2,6 92,7 83,4 3,8 86,8 69,0 5,0 73
E 69,6 9,7 77,1 81,5 7,2 87,9 64,0 9,0 70,3 69,8 11,0 78

FIN 71,1 10,4 79,4 87,3 4,3 91,2 76,3 10,2 85,0 53,8 17,3 65
F 68,8 8,6 75,3 82,7 5,0 87,0 75,9 7,0 81,7 53,9 13,5 62

ΑΝ∆ΡΕΣ EL 71,3 7,5 77,1 85,6 4,8 89,9 71,2 9,8 78,9 66,7 6,6 72
IRL 75,6 4,4 79,1 - - - - - - - - -

I 67,6 8,4 73,8 87,5 4,1 91,3 73,6 7,7 79,7 61,5 9,7 68
L 75,0 1,8 76,4 86,2 0,7 86,8 75,8 1,2 76,7 68,3 3,5 71

NL 82,1 2,2 83,9 90,1 1,4 91,4 86,3 1,6 87,7 74,6 3,4 77
P 76,2 3,2 78,8 92,2 2,4 94,5 69,1 2,9 71,1 77,2 3,4 80
S 72,6 6,0 77,2 82,8 3,8 86,1 79,5 5,9 84,5 58,7 8,5 64

UK 77,9 6,2 83,0 89,7 2,7 92,2 81,6 6,1 87,0 57,0 13,7 66
EU 72,4 7,3 78,1 86,3 3,9 89,9 76,8 6,8 82,4 63,4 10,4 71
A 59,7 4,6 62,5 82,0 2,5 84,1 66,1 4,0 68,9 42,2 7,3 46
B 51,9 8,3 56,6 81,3 3,1 84,0 56,2 9,1 61,9 31,0 14,3 36
D 57,8 8,3 63,0 77,9 5,2 82,2 63,8 8,3 69,6 46,3 11,5 52

DK 72,1 5,0 75,9 86,3 2,6 88,6 76,5 5,0 80,6 55,5 7,7 60
E 40,3 20,5 50,7 67,3 15,6 79,8 42,7 21,2 54,2 31,7 23,4 41

FIN 65,2 12,0 74,1 81,3 6,0 86,5 68,3 12,2 77,7 45,8 21,1 58
F 54,8 12,3 62,5 75,1 6,2 80,0 61,3 11,9 69,6 39,1 17,7 48

ΓΥΝΑΙΚΕΣEL 41,3 16,9 49,7 74,1 11,6 83,8 42,6 21,9 54,5 31,7 14,4 37
IRL 53,4 4,2 55,7 - - - - - - - - -

I 39,3 14,9 46,2 74,2 8,6 81,2 53,5 14,5 62,5 26,5 17,6 32
L 50,0 3,2 51,7 72,6 2,0 74,1 51,6 3,1 53,2 41,4 4,0 43

NL 63,4 3,5 65,7 81,4 2,1 83,2 72,1 2,6 74,0 47,0 5,7 50
P 60,4 5,1 63,6 88,4 2,8 90,9 58,5 6,7 62,7 60,1 5,5 64
S 69,7 5,1 73,4 82,7 2,3 84,6 75,3 5,5 79,7 52,0 8,4 57

UK 64,5 4,9 67,8 84,9 2,2 86,8 72,5 5,3 76,6 47,7 7,7 52
EU 53,8 9,9 59,8 77,9 6,0 82,9 62,6 9,4 69,1 37,9 14,6 44

ΠΗΓΗ: EUROSTAT, LFS 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

 

Πίνακας 3:∆είκτες απασχόλησης, ανεργίας και ποσοστού 
συµµετοχής κατά επίπεδο εκπαίδευσης το 2000 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟ 2000 (% ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 15-64)

0

5

10

15

20

25

30

ΣΥΝΟΛΟ 10,5 4,9 11,6 13,9

ΑΝ∆ΡΕΣ 5,8 3,6 7,4 12,0

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18,5 7,3 17,3 25,2

ΣΥΝΟΛΟ 3ΒΑΘΜΙΑ 2ΒΑΘΜΙΑ 1ΒΑΘΜΙΑ

 

Σχήµα 18:Μεταβολή των δεικτών απασχόλησης της ΕΕ κατά επίπεδο 
εκπαίδευσης το 2000 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟ 2000 (% ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 55-64)
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ΣΥΝΟΛΟ 29,9 13,9 30,0 42,9

ΑΝ∆ΡΕΣ 23,2 11,0 23,3 31,9

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 47,4 25,4 45,5 64,5

ΣΥΝΟΛΟ 3ΒΑΘΜΙΑ 2ΒΑΘΜΙΑ 1ΒΑΘΜΙΑ

 

Σχήµα 19: Μεταβολή των δεικτών απασχόλησης της ΕΕ κατά επίπεδο 
εκπαίδευσης σε µεγάλες ηλικίες (55-64)το 2000 

 

Β.Ανεργία  
 

Σύµφωνα µε την απόφαση του 13ου διεθνές συνεδρίου των 

στατιστικολόγων εργασίας που οργανώθηκε από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας, 

the International Labor Office (ILO), το 1982, άνεργος θεωρείται όποιο άτοµο 

άνω των 15 ετών  

1. είναι χωρίς εργασία 

2. είναι διαθέσιµο να ξεκινήσει να δουλεύει µέσα στις επόµενες δύο 

εβδοµάδες 

3. και έχει ψάξει ενεργά για εργασία κατά τις τελευταίες τέσσερις 

εβδοµάδες. 

  41 



Νέες τεχνολογίες και αγορά εργασίας: συγκριτική διερεύνηση ευρωπαϊκών και ελληνικών δεδοµένων 
ΓΑΛΕΝΤΕΡΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Παρά την θετική εξέλιξη στους δείκτες απασχόλησης και συµµετοχής, η 

ανεργία στην ΕΕ παραµένει σε ανεπίτρεπτα υψηλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό 

έχει καθοριστεί συγκεκριµένη πολιτική δράση από το Συµβούλιο της 

Λισσαβόνας και την Ευρωπαϊκή στρατηγική της απασχόλησης µε στόχο την 

ανάπτυξη της απασχόλησης. Η µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού, του 

χάσµατος των δύο φύλων και της ανεργίας, ειδικά των νέων, αποτελούν την 

πρώτη προτεραιότητα. 

Σε επίπεδο κρατών, οι χώρες που έχουν υψηλή ανεργία συνέβαλαν 

σηµαντικά στην µείωση  της ανεργίας. Ο δείκτης ανεργίας της Ισπανίας, 

Γαλλίας, Βελγίου και Ιρλανδίας, παρουσίασε την µεγαλύτερη µείωση µεταξύ 

1999-2000, από 15,9% σε 14,1% στη Ισπανία, από 11,2% σε 9,5% στη Γαλλία, 

από 8,8% σε 7% στο Βέλγιο και από 5,6% σε 4,2% στην Ιρλανδία. Μεταξύ των 

χωρών που η ανεργία παραµένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, η Γερµανία και η 

Φιλανδία παρουσίασαν την µικρότερη µείωση.  Ειδικά για τη Γερµανία, η 

µείωση αυτή οφείλεται στη διαφορά της ανεργίας ανάµεσα στην Ανατολική και 

τη δυτική περιοχή της χώρας. Το 1999-2000 η ανεργία αυξήθηκε κατά 0,2% 

στην ανατολική περιοχή. Επίσης µικρή µείωση του δείκτη παρατηρήθηκε σε 

χώρες µε χαµηλή ανεργία, όπως Λουξεµβούργο, Αυστρία, Πορτογαλία και 

Ολλανδία. Οι διαφοροποιήσεις στο δείκτη εξακολουθούν να είναι µεγάλες και να 

κυµαίνονται από 2,4% στο Λουξεµβούργο σε 14,1% στην Ισπανία. Ο δείκτης 

παραµένει πάνω από τον µέσο όρο της Κοινότητας στην Ισπανία, Ελλάδα, 

Ιταλία, Γαλλία και Φιλανδία. 

 

Σχήµα 20:∆είκτες ανεργίας 1999-2000 
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Σχήµα 21:∆είκτες ανεργίας γυναικών 

 

Σχήµα 22:∆είκτες ανεργίας κατά φύλο 

Οι δείκτες ανεργίας µειώθηκαν τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 

γυναίκες, δίνοντας ένα µέσο όρο στην Κοινότητα ανεργίας για το γυναικείο 

πληθυσµό κάτω από 10% για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία. Παρά τις 

σηµαντικές µειώσεις του δείκτη στην Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, και Φιλανδία, ο 

δείκτης παραµένει πάνω από τον µέσο κοινοτικό όρο, πάνω από το 10%, µε 

υψηλότερο αυτό της Ισπανίας στο 20,6%. Παρόλη τη µείωση του δείκτη κατά 2 

ποσοστιαίες µονάδες, σήµερα 1,4 εκ γυναίκες παραµένουν άνεργες στην 

Ισπανία. 

Η ανεργία στους άνδρες ήταν 7% µε όλες τις χώρες να έχουν δείκτη 

κάτω από το 10% για πρώτη φορά στην τελευταία 20ετία. 

Η Ισπανία παρουσιάζει και το µεγαλύτερο χάσµα στην ανεργία µεταξύ 

των δύο φύλων, µε την ανεργία στις γυναίκες να είναι διπλάσια από αυτή των 

ανδρών. Άλλες χώρες µε σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα είναι η 

Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Βέλγιο. Σε αυτές τις χώρες η ανεργία στις γυναίκες 

είναι σηµαντικά υψηλότερη από των ανδρών. 
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Στις περισσότερες χώρες η διαφορά στην ανεργία των δύο φύλων 

µειώθηκε κατά την περίοδο 1995-2000, παρόλο που αυξήθηκε ελαφρά στην 

Ισπανία και την Φιλανδία την τελευταία χρονιά. Στον αντίποδα βρίσκεται η 

Ιρλανδία και η Σουηδία όπου το χάσµα εξαφανίστηκε τελείως το 2000. Στην 

Αγγλία η ανεργία των ανδρών είναι υψηλότερη από των γυναικών. 

 

Σχήµα 23:Το χάσµα των δεικτών ανεργίας ανάµεσα στα δύο φύλα 

Περισσότεροι από τους µισούς ανέργους παρέµειναν άνεργοι για όλη τη 

διάρκεια του έτους ή εργάστηκαν για λίγο αλλά µετά από την πάροδο ενός 

χρόνου ξαναέµειναν άνεργοι. Παρόλα αυτά η µετάβαση από την ανεργία στην 

απασχόληση αυξήθηκε την τελευταία χρονιά µε το 1/3 των ανέργων του 1999 

να εργάζονται το 2000. Αυτή η µετάβαση είναι αυξηµένη στο Λουξεµβούργο, 

Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, ενώ παραµένει χαµηλή στο 

Βέλγιο, Φιλανδία και Ελλάδα. 

Όσον αφορά την ανεργία των νέων, µειώθηκε σχεδόν κατά το ¼  από 

το 1995, και κατά 1,8% το 2000 φτάνοντας το 16,1%. Με περισσότερους από 

3,5 εκ νέους άνεργους 15-24 και τον έναν στους έξι άνεργο, η υψηλή ανεργία 

των νέων αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση για την Ευρώπη στο δρόµο της 

πλήρους απασχόλησης. Η ανεργία των νέων παραµένει διπλάσια σε σχέση µε 

τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 

Ο δείκτης ανεργίας στην κατηγορία αυτή διαφέρει από χώρα σε χώρα 

στην ΕΕ. Στην Ιταλία και Ελλάδα, για παράδειγµα, σχεδόν ένας στους τρεις 

νέους 15-24 ετών είναι άνεργος. Ο δείκτης αγγίζει το 30% στις χώρες αυτές σε 

αντίθεση µε την Ολλανδία και Αυστρία που είναι µόλις 5%. Η µεγαλύτερη 

µείωση στο δείκτη κατά το 2000 παρατηρήθηκε στο Βέλγιο, Ισπανία και Γαλλία. 
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Σχήµα 24:Η αναλογία των ανέργων νέων σε σχέση µε το σύνολο των 
νέων (15-24) 

 

Σχήµα 25:∆είκτες µακροχρόνιας ανεργίας 

Η µακροχρόνια ανεργία συνέχισε να µειώνεται σε όλα τα µέλη της ΕΕ, 

φτάνοντας το 3,6% το 2000. Ελαττώθηκε κατά 1,5% κατά τη διάρκεια 1995-

2000, µε την ισχυρότερη µείωση να σηµειώνεται στην Ισπανία και Ιρλανδία, 

όπου η µακροχρόνια ανεργία µειώθηκε κατά 6,5 ποσοστιαίες µονάδες στο 

5,9% και κατά 6,1 µονάδες στο 1,7% το 2000 αντίστοιχα. 

Γ. Προβλέψεις για την περίοδο 2001/2002 
 

Με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δείκτες της 

συµµετοχής και της απασχόλησης θα αυξηθούν ακόµη περισσότερο στο άµεσο 

µέλλον, ίσως όµως σε µικρότερο βαθµό από το πρόσφατο παρελθόν. Η 

ενθαρρυντική ανάπτυξη της απασχόλησης που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια 

πρέπει να εκτιµηθεί κάτω από το πρίσµα της οικονοµικής ύφεσης και της 

αβεβαιότητας στην οικονοµική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε τα τελευταία 

δύο τρίµηνα. 
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Η συνολική απασχόληση στην ΕΕ µπορεί να πλησιάσει το 65% το 

2002, µε 73,5% για τους άνδρες και 56% για τις γυναίκες, που είναι πολύ κοντά 

στον στόχο του 2005 για συνολική απασχόληση 67% και 57% για τις γυναίκες. 

Όπως και το ποσοστό συµµετοχής (activity) έτσι και ο δείκτης απασχόλησης θα 

αυξηθεί περισσότερο στις γυναίκες µειώνοντας τη διαφορά των δεικτών στα 

δύο φύλα κατά 1 ποσοστιαία µονάδα στο 17,5% το 2002. Με τον ίδιο τρόπο η 

ανεργία στην ΕΕ αναµένεται να πέσει κάτω από τα επίπεδα του 8%. 

Η αύξηση στον δείκτη συµµετοχής θα είναι πιο σηµαντική στην Ισπανία, 

Ιταλία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Λουξεµβούργο, ενώ θα µείνει σταθερή στην 

∆ανία, Γερµανία, Αυστρία και Αγγλία. Ο δείκτης που αφορά τον γυναικείο 

πληθυσµό θα αυξηθεί σε όλα τα κράτη-µέλη, µε την εξαίρεση της ∆ανίας, 

Σουηδίας και Αγγλίας. 

Κατά τον ίδιο τρόπο ο δείκτης απασχόλησης αναµένεται να αυξηθεί 

σηµαντικά τα επόµενα χρόνια µε µεγαλύτερη αύξηση για τις γυναίκες παρά για 

τους άνδρες, µε εξαίρεση της ∆ανίας, Γερµανίας, Αυστρίας, Αγγλίας και 

Πορτογαλίας. Η απασχόληση στην Ελλάδα µοιάζει να είναι στάσιµη ή να 

βελτιώνεται µε χαµηλούς ρυθµούς. 

Η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόµο για να πετύχει τους στόχους της 

Λισσαβόνας και Στοκχόλµης. 

 

∆. Η επιρροή της νέας τεχνολογίας στην απασχόληση 
κατά τη µετάβαση στην νέα οικονοµία 

 

Στη µεταβατική αυτή περίοδο που διανύουµε προς την νέα οικονοµία 

που βασίζεται στη γνώση, διαρθρωτικές αλλαγές που σχετίζονται µε την 

εισαγωγή της νέας τεχνολογίας οδηγούν στην ραγδαία αύξηση της ζήτησης 

εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Σαν συνέπεια υπάρχει απαίτηση για 

µια ποσοτική, και πάνω από όλα ποιοτική, βελτίωση της προσφοράς 

εργασίας. 

Η τεχνολογική πρόοδος έχει αναµφίβολα θετική επίδραση στην 

ανάπτυξη αλλά η επίπτωσή της στην απασχόληση είναι περισσότερο 

αµφισβητούµενη. Οι καινοτοµίες καταστρέφουν παραγωγικές 

δραστηριότητες και δηµιουργούν νέες, ασύµµετρα. Συνήθως εξοικονοµούν 

εργασία µειώνοντας το εργατικό προσωπικό, αλλά δηµιουργούν νέους 
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τοµείς που µπορεί να έχουν θετική επίδραση στην ζήτηση για εργατικό 

δυναµικό. Στην νέα οικονοµία είναι σηµαντικό οι εργάτες να εξειδικεύονται σε 

νέα αντικείµενα για να µπορούν να προσαρµοστούν στις νέες θέσεις 

εργασίας που δηµιουργούνται. 

Στην περίοδο 1995-2000, η καθαρή δηµιουργία θέσεων στην ΕΕ 

έφτασε τα 10 εκ. Οι τοµείς µε τη µεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης ήταν οι 

υψηλής τεχνολογίας (high tech sectors) και δουλειές που χαρακτηρίζονται 

σαν ICT-related (information & communication technology) δηλαδή θέσεις 

που σχετίζονται µε την πληροφορική. Επίσης αυξήθηκαν οι θέσεις που 

απαιτούν γνώσεις (high knowledge intensity) και τριτοβάθµια εκπαίδευση 

(high educational sectors). Μόνο το 2000 αυτοί οι τοµείς δηµιούργησαν 1,6 

εκ  θέσεις εργασίας στην ΕΕ. 

 Στο τέλος του δεύτερου µέρους υπάρχουν πίνακες που αναφέρουν 

αναλυτικά τους οικονοµικούς κλάδους που αποτελούν τους τοµείς αυτούς. 

  Όπως και στα προηγούµενα χρόνια, η απασχόληση συνέχισε να 

αυξάνεται σηµαντικά στον τοµέα των υπηρεσιών και στις, υψηλής 

εξειδίκευσης, µη χειρονακτικές, οµάδες. ∆ηµιουργήθηκαν 9,8 εκ θέσεις στον 

τοµέα των υπηρεσιών και περίπου 1 εκ θέσεις (0,92 εκ) στη βιοµηχανία, από 

τις οποίες οι µισές στον κατασκευαστικό τοµέα. Από την άλλη πλευρά, η 

µείωση των θέσεων στον αγροτικό τοµέα συνεχίστηκε µε τον ίδιο έντονο 

ρυθµό, µε αποτέλεσµα την περίοδο 1995-2000 να χαθούν περισσότερες 

θέσεις από αυτές που δηµιουργήθηκαν στη βιοµηχανία (1,06 εκ). 

Η αύξηση της απασχόλησης στους τοµείς υψηλής εκπαίδευσης και 

δεξιοτήτων το 2000 ήταν σηµαντική µε αύξηση κατά 6% στους 

επαγγελµατίες, 3,5% στους τεχνικούς και 2,5% στους µάνατζερ, δικηγόρους 

και υψηλόβαθµους υπαλλήλους. Στους υπόλοιπους τοµείς, όπως 

εµπορικούς υπαλλήλους και πωλητές, η απασχόληση αυξήθηκε µε µέτριο 

ρυθµό, ενώ µειώθηκε στον αγροτικό τοµέα και στα βασικά παραδοσιακά 

επαγγέλµατα. 

Παρά τις θετικές τάσεις, η απασχόληση παραµένει διαφοροποιηµένη 

ανάµεσα στα δύο φύλα. Την τελευταία πενταετία, η διαφορά αυτή µειώθηκε 

µόνο σε µερικούς τοµείς όπως πωλήσεις και µεσίτες λιανικής ή 

χρηµατοοικονοµικών πακέτων. Οι άνδρες κυριαρχούν στους τοµείς high-

tech οι οποίοι καταλαµβάνουν τα 2/3 της συνολικής απασχόλησης των 

τοµέων. Η διαφορά στους δείκτες µεταξύ των δύο φύλων κυµαίνεται από 

25% στην Πορτογαλία µέχρι 50% στην Ελλάδα, Βέλγιο, Αγγλία και 

Ολλανδία. 
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Σχήµα 26:Ανάλυση κατά φύλο των εργαζόµενων στους high-tech 
τοµείς το 2000 

Η δηµιουργία εργασίας στους γοργά αναπτυσσόµενους τοµείς 

αποτέλεσε σχεδόν τα 2/3 της συνολικής δηµιουργίας θέσεων την τελευταία 

5ετία. Από τα 10 εκ θέσεων που δηµιουργήθηκαν αυτήν την περίοδο, 

περισσότερο από το 40% ήταν στον τοµέα της υγείας, της εκπαίδευσης και 

των κοινωνικών υπηρεσιών, περίπου 25% γενικά στις υπηρεσίες προς τις 

επιχειρήσεις και 10% στον τοµέα των Η/Υ και των σχετικών υπηρεσιών. Η 

απασχόληση στον τελευταίο τοµέα αυξήθηκε µε ρυθµό 13%, στις υπηρεσίες 

προς τις επιχειρήσεις, που περιλαµβάνουν κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες, 

ενοικιάσεις κ.α., σηµειώθηκε ρυθµός αύξησης 6% και στον τοµέα 

εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών ρυθµό 2,1%. 

 

Σχήµα 27:Η ανάπτυξη της απασχόλησης στην ΕΕ σε επιλεγµένους 
τοµείς 1995-2000 
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Σχήµα 28: Η απασχόληση στον τοµέα των υπηρεσιών 1995-2000 

Ακολουθώντας την µεγάλη αύξηση στη δηµιουργία θέσεων εργασίας 

στον τοµέα των υπηρεσιών, η συµβολή των τοµέων στην συνολική 

απασχόληση συνέχισε την εξέλιξή της προς την ανάπτυξη του τοµέα των 

υπηρεσιών σε βάρος της βιοµηχανίας και του αγροτικού τοµέα. Το 1999, 

περίπου τα 2/3 του ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού εργαζόταν στον τοµέα 

των υπηρεσιών, κυµαινόµενο από 55% στην Πορτογαλία σε 75% στο 

Λουξεµβούργο. Η αύξηση της απασχόλησης του τοµέα αυτού ήταν πιο 

έντονη στο Λουξεµβούργο, Ελλάδα, Αυστρία, Γερµανία, και Ιρλανδία, ενώ 

στην Πορτογαλία υπήρξε πραγµατική µείωση την τελευταία 5ετία. 

 

Σχήµα 29:Η ανάπτυξη της απασχόλησης στον high-tech τοµέα και 
σε άλλους τοµείς 1996-2000 

Μερικές χώρες όπως Ιρλανδία, Φιλανδία, Ισπανία και Ολλανδία 

έχουν αύξηση της εργασίας σε όλους τους τοµείς αλλά είναι πιο έντονη στον 

τοµέα υψηλής εκπαίδευσης. Σε άλλες χώρες όπως Γερµανία, Αυστρία και 

Σουηδία, η απασχόληση αυξήθηκε στον τοµέα αυτό, ενώ σε άλλους τοµείς 

υπήρξε µείωση. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η δυναµική αύξηση της 

  49 



Νέες τεχνολογίες και αγορά εργασίας: συγκριτική διερεύνηση ευρωπαϊκών και ελληνικών δεδοµένων 
ΓΑΛΕΝΤΕΡΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

απασχόλησης στον τοµέα αυτό συµβάλλει σηµαντικά στην συνολική αύξηση 

της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

Από τα 10 εκ νέων θέσεων που δηµιουργήθηκαν την τελευταία 5ετία, 

τα 2/3 καλύφθηκαν  από την αύξηση του εργατικού δυναµικού και το 1/3 από 

την µείωση των ανέργων. Το ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό αυξήθηκε κατά 

6,5 εκ την περίοδο 1995-2000, ενώ η ανεργία µειώθηκε κατά 3,5 εκ. Υπήρξε 

µεγάλη αύξηση της συµµετοχής των γυναικών σε όλες τις ηλικίες σε 

αντίθεση µε αυτή των ανδρών. Η µείωση της ανεργίας και η συµβολή της 

στην αύξηση της απασχόλησης ήταν σηµαντική συγκρινόµενη µε τη δεκαετία 

του 1980. Ειδικά το 2000, περισσότερο από τις µισές θέσεις που 

δηµιουργήθηκαν οφείλονταν στην µεγάλη µείωση της ανεργίας. 

 

Σχήµα 30:Ποσοστό συµµετοχής στον ενεργό πληθυσµό κατά φύλο 
1995-2000 

 

Σχήµα 31:Ποσοστό συµµετοχής των γυναικών το 2000 σε σχέση µε 
τον γυναικείο πληθυσµό 

  50 



Νέες τεχνολογίες και αγορά εργασίας: συγκριτική διερεύνηση ευρωπαϊκών και ελληνικών δεδοµένων 
ΓΑΛΕΝΤΕΡΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

Σχήµα 32:Το χάσµα των δεικτών συµµετοχής ανάµεσα στα δύο φύλα 
1995-2000 

 

Σηµαντική παραµένει και η βελτίωση στην συµµετοχή στην εργασία 

των µεγαλύτερων ηλικιών, ειδικά για τις γυναίκες. Η ενθάρρυνση της 

συνέχισης της τάσης αυτής θα αποτελέσει στρατηγικό στόχο για τα επόµενα 

χρόνια καθώς ο πληθυσµός της Ευρώπης γερνά και επιβαρύνει 

περισσότερο το κοινωνικό και ασφαλιστικό σύστηµα. Επίσης, η αύξηση της 

συµµετοχής στην απασχόληση αυτών των οµάδων δηµιουργεί συνθήκες 

περαιτέρω ανάπτυξης, καθώς µειώνει την οικονοµική εξάρτηση των µη 

οικονοµικά ενεργών από τους εργαζόµενους. 

Το 2000 ο συνολικός δείκτης δραστηριοποίησης στην οµάδα 55-64 

ετών έφτασε το 40,8%, αυξήθηκε δηλαδή κατά 1,5% σε σύγκριση µε το 

1995. Ο κυριότερος λόγος για την αύξηση αυτή είναι ότι άλλαξε η νοµοθεσία 

για την πρόωρη συνταξιοδότηση καθώς αυξήθηκε ο µέσος όρος ζωής από 

79,4 σε 81,1 έτη για τις γυναίκες και για τους άνδρες από 72,8 σε 74,7 έτη 

την τελευταία δεκαετία. Επίσης στην αύξηση της συµµετοχής τους βοήθησε 

το γεγονός ότι µειώθηκαν οι ώρες και βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας, 

έτσι ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της. Πραγµατικά, 

παρόλο που η ηµιαπασχόληση µειώθηκε στα περισσότερες χώρες της ΕΕ 

εκτός από τις Αυστρία, ∆ανία, Ελλάδα και Σουηδία, η ηµιαπασχόληση στην 

οµάδα των ηλικιωµένων αυξήθηκε. 
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Σχήµα 33:Ποσοστά συµµετοχής ατόµων µεγάλης ηλικίας το 2000 
(55-64 ετών) 

Από το 1997 και µετά το επίπεδο του ποσοστού συµµετοχής των 

νέων εργατών άρχισε να ανεβαίνει µετά από αρκετά χρόνια µείωσης στις 

αρχές τις δεκαετίας του 1990. Η πιο σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε στις 

ηλικίες 18-20 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες το ποσοστό συµµετοχής αυξήθηκε 

κατά 3% σε µέσο όρο κατά την περίοδο 1995-2000. 

Υπάρχουν δύο εκδοχές γι’ αυτή την άνοδο. Πρώτον, οι νέοι αφήνουν 

νωρίς την εκπαίδευση εξαιτίας την οικονοµικής ανάπτυξης και της βελτίωσης 

των επαγγελµατικών προοπτικών τους. ∆εύτερον, θα µπορούσε να υπάρχει 

αύξηση του ποσοστού εκείνων, που ενώ δεν αφήνουν την εκπαίδευση, 

επιλέγουν να συνδυάσουν τις σπουδές µε κάποιο είδος ηµιαπασχόλησης. 

Αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τη διάρκεια ολοκλήρωσης των σπουδών 

εάν η εκπαίδευση σε συνδυασµό µε παράλληλη εργασία µειωµένου 

ωραρίου αποκτούσε µεγαλύτερη σπουδαιότητα από την αποκλειστική 

εκπαίδευση(full-time). Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι νέοι που 

ολοκληρώνουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι χαρακτηρίζονται σαν 

υψηλής εξειδίκευσης, αυξάνονται µε το πέρασµα των χρόνων και αντίστοιχα 

µειώνεται το ποσοστό των ανειδίκευτων, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

οι νέοι δεν εγκαταλείπουν νωρίς τις σπουδές τους παρά τις καλύτερες 

επαγγελµατικές προοπτικές. 

Το συµβούλιο στη Λισσαβόνα αποφάσισε να βάλει τον άνθρωπο σαν 

τον κεντρικό στόχο της πολιτικής της ΕΕ. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι 

το κυριότερο θέµα στο στρατηγικό σχεδιασµό τόσο για την επίτευξη της νέας 

οικονοµίας όσο και για την διασφάλιση ότι οι ανειδίκευτοι και οι εργάτες µε 

µικρή δεξιότητα δεν θα πέσουν στην παγίδα της ανεργίας. 
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Σχήµα 34:Ποσοστά συµµετοχής των νέων ανθρώπων σε σχέση µε τον 
πληθυσµό ηλικίας 15-24 ετών το 2000 

Το 1995, περίπου το 36% του εργατικού δυναµικού είχε 

ολοκληρώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή χαµηλότερα, άρα θεωρούνταν 

ανειδίκευτοι. Στο τέλος του 2000, το ποσοστό των ανειδίκευτων µειώθηκε 

κατά 7 ποσοστιαίες µονάδες στο 29%. Σε αντίθεση, το ποσοστό των 

εργατών µε µέτρια εξειδίκευση, αυτών δηλαδή που τελείωσαν ανώτερη 

εκπαίδευση, αυξήθηκε κατά 5%. Επίσης κατά 4% αυξήθηκε το µερίδιο 

εκείνων που τελείωσαν ανώτατη εκπαίδευση. Η διαφορά αυτή είναι πιο 

έντονη στις γυναίκες. Όχι µόνο το ποσοστό των ανειδίκευτων γυναικών είναι 

πολύ µικρότερο από αυτό των ανδρών, αλλά και το ποσοστό των υψηλής 

εξειδίκευσης γυναικών υπερτερεί έναντι των ανδρών.  

Στην παρούσα ανάλυση αξίζει να αναφέρουµε και το δηµογραφικό 

πρόβληµα της Ευρώπης που επηρεάζει τις συνθήκες της αγοράς εργασίας. 

Το συµβούλιο της Στοκχόλµης τόνισε την σπουδαιότητα της µείωσης των 

φραγµών στην µετακίνηση των πολιτών µέσα στα πλαίσια της ΕΕ, ώστε να 

δηµιουργηθεί µια νέα Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ανοικτή σε όλους και να 

προωθηθεί η απόκτηση δεξιοτήτων από τους ευρωπαίους εργάτες.  

Η κυριότερη αιτία της αλλαγής του πληθυσµού στην οικονοµία της 

ΕΕ κατά την περίοδο 1995-2000 ήταν η µετανάστευση η οποία ώθησε στην 

καθαρή ετήσια αύξηση του πληθυσµού κατά 0,2%. Η µετανάστευση 

συνέβαλλε σηµαντικά στην αύξηση του εργατικού δυναµικού, αν και σε 

µικρότερη κλίµακα σε σχέση µε την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών. 

Η Γερµανία, Σουηδία και Ιταλία είχαν πραγµατική µείωση του πληθυσµού 

τους, η οποία όµως καλύφτηκε από την εισροή µεταναστών. Στις 

περισσότερες χώρες το κύµα των µεταναστών ήταν µεγαλύτερο από την 
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φυσική αύξηση του πληθυσµού εκτός από τις Γαλλία, Ιρλανδία, Φιλανδία και 

Ολλανδία.  

Σε σχέση όµως µε τις ΗΠΑ τόσο η εσωτερική µετακίνηση του 

πληθυσµού όσο και η µετανάστευση στην ΕΕ παραµένουν σε χαµηλότερα 

επίπεδα. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, η µετανάστευση στην 

ΕΕ υπολογίζεται στα 2 εκ από τα οποία το 40% αποτελείται από εσωτερική 

µετακίνηση πολιτών από τη µια χώρα-µέλος σε άλλη ή από απόδηµους που 

επαναπατρίζονται και µόνο το 60% αποτελείται από άτοµα εκτός της ΕΕ.  

Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί βλέπουµε καθαρά ότι η αύξηση 

του πραγµατικού πληθυσµού στην Ελλάδα ήταν µηδενική και ο πληθυσµός 

µας αυξήθηκε µόνο λόγω της  αύξησης των µεταναστών. 

 

Σχήµα 35:Η σύνθεση της αύξησης του πληθυσµού 1995-2000 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρέασαν και την ανεργία δηµιουργώντας 

διαρθρωτικές αλλαγές. Οι περισσότεροι άνεργοι προέρχονται από τον τοµέα 

της βιοµηχανίας, όπου το ποσοστό ανεργίας είναι αρκετά υψηλό. Το 

ποσοστό των εργαζόµενων στη βιοµηχανία είναι γύρω στο 30% ενώ το 

ποσοστό των ανέργων που προήλθαν από αυτόν τον κλάδο είναι 35%. Το 

αντίθετο συµβαίνει µε τον τοµέα των υπηρεσιών όπου το ποσοστό των 

εργαζόµενων υπερτερεί αυτό των ανέργων.  

Η ανάλυση κατά µέλος δείχνει ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ τους όσον αφορά την προέλευση των ανέργων και το ποσοστό της 

ανεργίας. Υψηλότερα ποσοστά ανεργίας προερχόµενης από τον τοµέα των 

υπηρεσιών παρατηρούµε στην Γαλλία, Ολλανδία, Φιλανδία και Σουηδία, 

όπου συνήθως επικρατούν θέσεις εργασίας µε συµβόλαια ορισµένου 

χρόνου. Σε αντίθεση, η Γερµανία και η Πορτογαλία έχουν µεγάλο ποσοστό 

ανέργων που απασχολούνταν στη βιοµηχανία, γεγονός που αποδεικνύει 

διαρθρωτικές αλλαγές των οικονοµιών τους ώστε να προσαρµοστούν στα 
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νέα δεδοµένα. Στην Ιταλία ένα µεγάλο ποσοστό, το 10% των ανέργων, 

εργαζόταν στον αγροτικό τοµέα ένα χρόνο πριν.  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
A - - - A - - -
B 0,4 35,0 64,6 B 2,5 26,2 71,3
D 4,1 41,6 54,3 D 2,9 34,7 62,4
DK 6,4 37,1 56,4 DK 3,5 27,5 69,0
E 7,2 32,7 60,1 E 7,7 30,1 62,2
FIN 3,0 27,4 69,5 FIN 6,6 28,3 65,0
F 2,5 27,2 70,4 F 4,3 26,8 68,9
EL 2,8 39,1 58,1 EL 17,6 23,0 59,4
IRL - - - IRL - - -
Ι 9,4 38,0 52,6 Ι 5,2 32,5 62,3
L - - - L - - -
NL 3,5 21,9 74,6 NL 3,2 23,0 73,8
P 6,7 44,9 48,4 P 13,3 35,5 51,2
S 1,4 26,4 72,2 S 3,6 25,2 71,3
UK 1,5 32,9 65,7 UK 1,7 26,9 71,4
EU 4,5 34,5 60,9 EU 4,5 29,8 65,6
ΠΗΓΗ: EUROSTAT,LFS ΠΗΓΗ: EUROSTAT,LFS

ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1999

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1999

(σαν µερίδιο του συνόλου των ανέργων οι 
οποίοι εργάζονταν ένα χρόνο πριν) (σαν µερίδιο της συνολικής απασχόλησης)

 

Πίνακας 4:Άνεργοι και εργαζόµενοι κατά τοµέα το 1999 

 Τέλος, οι υψηλής εξειδίκευσης εργάτες έχουν µικρή πιθανότητα να 

βρεθούν άνεργοι ενώ το 40% των ανέργων είναι άτοµα µε χαµηλού 

επιπέδου εκπαίδευση. Σχεδόν 7 εκ Ευρωπαίων υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

ήταν άνεργοι το 2000. 

 

Εικόνα 1:ΕΥΡΩ 
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Ε. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-
µέλη   
 
 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβόνας και της Στοκχόλµης 

απαιτείται µια συνδυασµένη προσπάθεια της Κοινότητας και των κρατών-

µελών. Ακόµη απαιτείται η συνεχής υλοποίηση µιας ευρείας οµάδας 

πολιτικών δράσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την µακροοικονοµική 

σταθερότητα, την αναδιάρθρωση για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της 

Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, την καινοτοµία και τον ανταγωνισµό, και την 

ευηµερία, προωθώντας την ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού, την 

συµµετοχή και συµπαράσταση. Συγκεκριµένα τα κράτη-µέλη θα πρέπει να 

προσαρµόσουν την πολιτική τους στους ακόλουθους οριζόντιους 

αντικειµενικούς σκοπούς. (βλέπε βιβλ 9) 

1. Την προώθηση των επαγγελµατικών ευκαιριών και την παροχή 

κινήτρων για όλους εκείνους που είναι πρόθυµοι να αναλάβουν 

επικερδή απασχόληση, στοχεύοντας στην πλήρη απασχόληση, 

λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορετική αρχική κατάσταση των 

διαφόρων κρατών-µελών και το γεγονός ότι η πλήρους απασχόληση 

είναι ο στόχος κάθε εθνικής οικονοµικής πολιτικής.  

2. Έχοντας σαν στόχο την αύξηση των δεικτών απασχόλησης, την 

προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της 

λειτουργικότητας της αγοράς εργασίας, τα κράτη-µέλη θα πρέπει να 

φροντίσουν ώστε οι πολιτικές σε όλους τους τοµείς να συµβάλλουν 

στην αύξηση της ποιότητας της εργασίας. Θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη  τα χαρακτηριστικά της εργασίας ( όπως πραγµατική 

ποιότητα εργασίας, δεξιότητες, δια βίου µάθηση, και ανάπτυξη 

καριέρας) καθώς και την ευρεία κατάσταση της αγοράς εργασίας 

όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες, την υγεία και την ασφάλεια στην 

εργασία, την ευελιξία, την πρόσβαση και συµµετοχή στην αγορά 

εργασίας, τον κοινωνικό διάλογο και την συµµετοχή των 

εργαζόµενων, τη διαφορετικότητα και τη µη διάκριση και τέλος την 

συνολική απόδοση και παραγωγικότητα. 

3. τα κράτη µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν ευρεία και συναφή 

στρατηγική όσον αφορά τη δια βίου µάθηση, ώστε να βοηθήσουν 
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τους ανθρώπους να αποκτήσουν και να ανανεώσουν τις δεξιότητές 

για να ανταποκριθούν στις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές καθ’ 

όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής. 

4. τα κράτη-µέλη πρέπει να αναπτύξουν συνεργασία µε τους 

κοινωνικούς εταίρους για την υλοποίηση, παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της στρατηγικής απασχόλησης. 

5. µεταφράζοντας τις κοινοτικές οδηγίες σε εθνικές πολιτικές, τα κράτη-

µέλη θα πρέπει να δώσουν  προσοχή και στους τέσσερις πυλώνες 

(βελτίωση απασχολησιµότητας, ανάπτυξη επιχειρηµατικού 

πνεύµατος και δηµιουργία θέσεων εργασίας, ενθάρρυνσης της 

προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, 

ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων) και 

στους οριζόντιους στόχους, θέτοντας προτεραιότητες µε τέτοιο  

τρόπο ώστε να υπάρχει ισορροπία. Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης 

(National Action Plans (NAP)) θα αναπτύξουν την στρατηγική της 

απασχόλησης (υιοθετώντας µια προσέγγιση προσανατολισµένη  

προς τα δύο φύλα), αναγνωρίζοντας ότι µόνο µε µια σωστά  

συνδυασµένη πολιτική προς τους τέσσερις πυλώνες και τους 

οριζόντιους αντικειµενικούς σκοπούς θα πετύχουν µακροχρόνιους 

στόχους.  

6. Τα κράτη-µέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσουν 

την ανάπτυξη κοινών δεικτών ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η 

πρόοδος των τεσσάρων πυλώνων σε σχέση µε την ποιότητας της 

εργασίας και να τεθούν σηµεία αναφοράς µετρήσεων ώστε να 

αναγνωριστεί η σωστή υλοποίηση των πολιτικών. Συγκεκριµένα τα 

κράτη-µέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν και να υποβάλλουν τις 

αναφορές τους σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών 

τους µέτρων σε σχέση µε την επίδρασή τους στην αγορά εργασίας. 

Λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου που διαδραµατίζει η έρευνα και η 

ανάπτυξη στην προαγωγή της οικονοµικής µεγένθυσης, της απασχόλησης 

και της κοινωνικής συνοχής, η Ένωση πρέπει να εργασθεί για την επίτευξη 

των στόχων που τίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής "Προς έναν 

ευρωπαϊκό χώρο έρευνας". Απαιτείται να βελτιωθούν η συνολοκλήρωση και 

ο συντονισµός των εθνικών και κοινοτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, 

ώστε να καθίστανται όσο το δυνατό περισσότερο αποτελεσµατικές και 

καινοτόµες, και να διασφαλισθεί ότι η Ευρώπη παρέχει ελκυστικές 

προοπτικές στους καλύτερους εγκεφάλους που διαθέτει. Πρέπει να 
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αξιοποιηθούν πλήρως τα µέσα που παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβόνας και 

όλα τα άλλα κατάλληλα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των εθελοντικών 

διακανονισµών, ώστε ο στόχος αυτός να επιτευχθεί κατά τρόπο ευέλικτο, 

αποκεντρωµένο και µη γραφειοκρατικό. Ταυτόχρονα, η καινοτοµία και οι 

ιδέες πρέπει να αµείβονται ικανοποιητικά στο πλαίσιο της νέας οικονοµίας 

που βασίζεται στη γνώση, ιδίως µε την προστασία των διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας. (βλέπε βιβλ 31) 

Ειδικότερα τα κράτη-µέλη θα πρέπει να ενσωµατώσουν τα παρακάτω 

µέτρα στην πολιτική τους αναλυτικά στους τέσσερις πυλώνες. 

 

I. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1) Μείωση της ανεργίας των νέων και πρόληψη της 
µακροχρόνιας ανεργίας 

Σε κάθε άνεργο θα πρέπει να προσφερθεί µια νέα δουλειά µέσα 

σε διάστηµα έξι µηνών ανεργίας στην περίπτωση νέων 

ανθρώπων, και δώδεκα µηνών για ενήλικες ανέργους, µε τη 

µορφή εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης, πρακτικής, δουλειάς, ή 

άλλου µέτρου απασχόλησης, µε σκοπό την αποτελεσµατική 

ενσωµάτωσή του στην αγορά εργασίας. 

2) Επιδόµατα, φόροι, και εκπαιδευτικά συστήµατα 

Κάθε κράτος-µέλος θα αναθεωρήσει τη φορολογική και 

κοινωνική πολιτική του µε στόχο τη µείωση της φτώχειας, 

δίνοντας κίνητρα στους άνεργους και στο µη ενεργό πληθυσµό 

να αναλάβει εργασία ή να αυξήσει την απασχολησιµότητά τους, 

και στους εργοδότες να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. 

Επίσης κάθε µέλος θα προωθήσει µέτρα για την απόκτηση ή 

ανανέωση δεξιοτήτων των ανέργων ή των µη ενεργών πολιτών, 

συµπεριλαµβανόµενων δεξιοτήτων νέας τεχνολογίας και 

τηλεπικοινωνιών, εξοπλίζοντάς τους µε προσόντα για την 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

3) Ανάπτυξη µιας πολιτικής για την ενεργοποίηση του 
εργατικού δυναµικού µεγάλης ηλικίας 

Τα κράτη-µέλη θα αναπτύξουν πολιτικές για την ενίσχυση της 

συµµετοχής στην εργασία των ανθρώπων µεγάλης ηλικίας, 

υιοθετώντας µέτρα για την µετεκπαίδευσή τους, την ευελιξία στις 

συνθήκες εργασίας και την προώθηση της ηµιαπασχόλησης, 

εφόσον συµφωνούν και οι δύο πλευρές. Επίσης θα πρέπει να 
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αναθεωρηθούν τα κοινωνικά επιδόµατα ώστε να µην 

λειτουργούν σαν αντικίνητρα για την παραµονή των 

ηλικιωµένων στην αγορά εργασίας. 

4) Ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την νέα αγορά εργασίας στο 
πλαίσιο της δια βίου µάθησης 

Τα κράτη-µέλη πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων τους και να αναπτύξουν τοπικά 

κέντρα εκπαίδευσης πολλαπλών δεξιοτήτων, καθώς και να 

προωθήσουν την εκπαίδευση και µέσα στο περιβάλλον της 

εργασίας, ώστε να εξοπλίσουν τους νέους µε κατάλληλες 

δεξιότητες σχετικές µε την αγορά εργασίας, να µειώσουν τον 

αναλφαβητισµό και την µη ολοκλήρωση του κύκλου 

εκπαίδευσης, καθώς και να προωθήσουν την καλύτερη 

πρόσβαση των ενήλικων στην δια βίου µάθηση. Επίσης όλα τα 

κράτη-µέλη πρέπει να αναπτύξουν την εκπαίδευση µέσω του 

διαδικτύου. Όλα τα σχολεία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και να χρησιµοποιούν πολυµεσικές πηγές και µέχρι το 

τέλος του 2002, θα πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί που 

χρειάζονται, να έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση των νέων αυτών 

τεχνολογιών, ώστε να παρέχουν σε όλους τους µαθητές µια 

ευρεία ψηφιακή µόρφωση. 

5) Ενεργοποίηση πολιτικών για την ανάπτυξη καλύτερου 
συνταιριάσµατος των θέσεων εργασίας και την πρόληψη 
και αντιµετώπιση στενότητας στη νέα ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας 

Τα κράτη-µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα των 

δηµοσίων υπηρεσιών τους για το καλύτερο συνταίριασµα 

θέσεων εργασίας µε ανέργους, να αποτρέψουν την έλλειψη 

ορισµένων δεξιοτήτων, να προωθήσουν την γεωγραφική 

κινητικότητα και την κινητικότητα στα διάφορα επαγγέλµατα, και 

τέλος να ενισχύσουν την λειτουργικότητα των αγορών εργασίας 

τους µε την βελτίωση των βάσεων δεδοµένων για θέσεις 

εργασίας και ευκαιρίες στην εκπαίδευση, οι οποίες θα πρέπει να 

είναι διασυνδεδεµένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιµοποιώντας 

τις νέες τεχνολογίες. 

6) Αντιµετώπιση διακρίσεων και προώθηση κοινωνικής 
ενσωµάτωσης µε πρόσβαση στην απασχόληση 
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Κάθε κράτος-µέλος θα πρέπει να εξαλείψει κάθε µορφή 

διάκρισης στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην 

εκπαίδευση. Θα πρέπει να προωθήσει την ενσωµάτωση 

ορισµένων οµάδων µε προβλήµατα, όπως τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες, για να αποφύγει την περιθωριοποίηση και την 

αποµόνωση. Θα πρέπει να υλοποιήσει συγκεκριµένα µέτρα για 

να καλύψει τις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των 

εθνικών µειονοτήτων και των µεταναστών, για την καλύτερη 

συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας και να θέσει εθνικούς 

στόχους όπου αυτό χρειαστεί. 

 

II. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7) Κάνοντας πιο εύκολη την έναρξη και λειτουργία των 
επιχειρήσεων 

Τα κράτη-µέλη θα πρέπει να µειώσουν τα βάρη διαχείρισης των 

επιχειρήσεων, ιδίως για τις νέες επιχειρήσεις ή γι αυτές που 

προσλαµβάνουν επιπλέον προσωπικό. Θα πρέπει να 

ενισχύσουν την ανάληψη ιδιωτικών πρωτοβουλιών, µειώνοντας 

τα εµπόδια που τυχόν υπάρχουν, όσον αφορά τη φορολογία και 

την κοινωνική ασφάλιση, ώστε να αυξηθούν οι 

αυτοαπασχολούµενοι και οι µικρές επιχειρήσεις. Επίσης θα 

πρέπει να προωθηθεί η εκπαίδευση των επιχειρηµατιών και να 

καταπολεµηθεί η παράνοµη εργασία µε την µετατροπή της σε 

νόµιµη κανονική θέση εργασίας, κάνοντας χρήση όλων των 

σχετικών µέτρων, των νόµων και των φορολογικών κινήτρων. 

8) Νέες ευκαιρίες για απασχόληση στην κοινωνία βασισµένη 
στη γνώση και στις υπηρεσίες 

Τα κράτη-µέλη θα πρέπει να καταργήσουν όλα τα εµπόδια για 

την ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών και την εξερεύνηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει για απασχόληση, ώστε να 

δηµιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.  

9) Περιφερειακή και τοπική δράση για απασχόληση 

Θα πρέπει τα κράτη-µέλη να λάβουν υπόψη, όπου χρειάζεται, 

τις περιφερειακές ανισότητες στην ανάπτυξη της απασχόλησης. 

Να ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές να αναπτύξουν στρατηγικές 

απασχόλησης και να ενισχύσουν τις δηµόσιες υπηρεσίες 
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απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα ώστε να αναγνωρίζονται 

τοπικές ευκαιρίες απασχόλησης και να βελτιωθεί η λειτουργία 

των τοπικών αγορών εργασίας. 

10) Αναδιαµόρφωση των φόρων για την απασχόληση και την 
εκπαίδευση 

Κάθε κράτος-µέλος θα πρέπει να θέσει στόχο, λαµβάνοντας 

υπόψη την παρούσα κατάσταση, τη προοδευτική µείωση της 

φορολογικής επιβάρυνσης, ειδικά των χαµηλόµισθων, να 

παράσχει κίνητρα και να µειώσει τα φορολογικά εµπόδια για την 

επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό και να δώσει φορολογικά 

κίνητρα για την χρήση εναλλακτικών µορφών ενέργειας. 

 

III. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ 

11) Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης της εργασίας 

Οι κοινωνικοί εταίροι θα διαπραγµατευτούν και θα υλοποιήσουν 

συµφωνίες για τον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης της 

εργασίας, συµπεριλαµβάνοντας µορφές εργασίας µε ευέλικτες 

συµβάσεις, µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, του 

ανταγωνισµού και της προσαρµοστικότητας της βιοµηχανίας 

στις αλλαγές, πετυχαίνοντας την απαραίτητη ισορροπία µεταξύ 

της ευελιξίας και της ασφάλειας και αυξάνοντας την ποιότητα 

της εργασίας. Στα αντικείµενα αυτά περιλαµβάνονται η 

εισαγωγή της νέας τεχνολογίας, νέες µορφές εργασίας και 

ωραρίου, η µείωση των ωρών εργασίας, η µείωση των 

υπερωριών, η ανάπτυξη της ηµιαπασχόλησης. Κάθε χρόνο θα 

δηµοσιεύουν ετήσιες αναφορές προόδου των στόχων τους και 

τις επιδράσεις που είχε η µέχρι τώρα πορεία τους, στην 

απασχόληση και την αγορά εργασίας. 

12) Υποστηρίζοντας την προσαρµοστικότητα στις επιχειρήσεις 
σαν ένα στοιχείο της δια βίου µάθησης 

Οι κοινωνικοί εταίροι θα συνάψουν συµφωνίες, όπου χρειάζεται, 

σχετικά µε τη δια βίου µάθηση για να διευκολύνουν την 

προσαρµοστικότητα και την καινοτοµία, ιδιαίτερα στον τοµέα της 

τεχνολογίας της  πληροφορικής και των επικοινωνιών. 

IV. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΡΕΣ 
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13) Προσέγγιση βασισµένη στα δύο φύλα 

Τα κράτη-µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να ενδυναµώσουν 

τα συµβουλευτικά συστήµατα σχετικά µε την ισότητα των δύο 

φύλων. Να αναπτύξουν δείκτες µέτρησης της προόδου προς 

την ισότητα των φύλων σε σχέση µε τις κατευθυντήριες οδηγίες. 

Για να γίνει αυτό θα πρέπει τα µέλη να σχεδιάσουν 

αποτελεσµατικά συστήµατα συλλογής δεδοµένων για την 

ανάλυση των στατιστικών απασχόλησης κατά φύλο. 

14) Μειώνοντας το χάσµα των δύο φύλων 

Τα κράτη-µέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

τη µείωση του χάσµατος των δύο φύλων στους δείκτες 

απασχόλησης, υποστηρίζοντας εµπράκτως την αύξηση της 

απασχόλησης των γυναικών. Να προωθήσουν την παρουσία 

των γυναικών σε όλους τους επαγγελµατικούς τοµείς σε 

ισορροπία µε τους άνδρες. Να υιοθετήσουν µια στρατηγική που 

να ισορροπεί τις οικονοµικές απολαβές των δύο φύλων και στον 

ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα. 

15) Συνδυάζοντας την εργασία µε την οικογένεια 

Τα κράτη-µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 

σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και προωθήσουν πολιτικές φιλικές 

προς την οικογένεια, περιλαµβάνοντας πρόσβαση σε υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών και άλλων 

προστατευόµενων µελών. Να θέσουν εθνικούς στόχους µε 

βάση την υπάρχουσα κατάσταση του κάθε µέλους για την 

αύξηση των διαθέσιµων υπηρεσιών. Να δώσουν ιδιαίτερη 

προσοχή και στα δύο φύλα σχετικά µε την επιστροφή τους στο 

ενεργό εργατικό δυναµικό µετά από αποχή και να εξαλείψουν, 

µακροχρόνια, τα εµπόδια που υπάρχουν. 

Συνεχίζοντας την παρούσα ανάλυση γίνεται αναφορά στην 

υπάρχουσα κατάσταση και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν δύο κράτη-

µέλη της ΕΕ, η Ισπανία και η Ιταλία, τα οποία έχουν ανάλογους δείκτες 

ανάπτυξης και απασχόλησης µε την Ελλάδα. 
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3. ΙΣΠΑΝΙΑ 
 

Η οικονοµία της Ισπανίας συνέχισε να αναπτύσσεται δυναµικά κατά 

το έτος 2000. Ο δείκτης ανάπτυξης ήταν κατά µία µονάδα πάνω από τον 

κοινοτικό µέσο όρο και η ανάπτυξη της απασχόλησης κατά 2 µονάδες, 

οδηγώντας σε συνεχή πρόοδο.  

Η µέση ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2000 ήταν 4,1%. ∆ηµιουργήθηκαν 

περίπου 656,000 νέες θέσεις εργασίας και ο δείκτης ανεργίας έπεσε 

περίπου κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Για το 

2001 υπολογίζεται ότι η ανάπτυξη θα συνεχίσει να δηµιουργεί απασχόληση, 

µε µια αύξηση περίπου 2,1%. Σαν αποτέλεσµα ο δείκτης ανεργίας θα 

συνεχίσει την καθοδική του πορεία. 

Σε συνέχεια της πολιτικής των προηγούµενων χρόνων, η κυβέρνηση 

της Ισπανίας έχει θέσει το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης της Απασχόλησης 

(National Employment Action Plan (NEAP)), το ανανεωµένο Πρόγραµµα 

Σταθεροποίησης (Stability Programme) για το 2000-2004 και την Αναφορά 

Προόδου (Progress Report) για την αναδιοργάνωση της αγοράς αγαθών, 

υπηρεσιών και κεφαλαίου. 

 
 

  

(a) In terms of jobs equivalent to full-time 
(b) The job creation included as an average for 2002-2004 is the 
    job creation for this period 
(c) The rate of unemployment given as an average for 2002-2004  
    refers to the year 2004 
(P) Provisional (A) Advance (F) Forecast 
(*) The forecast figures for 2002-2004 refer to the updated  
    Stability Plan 2000-2004 
Source: National Statistics Institute (INE) and the Economy  
    Ministry 

 

 

 

 
Πίνακας 5:Μακροοικονοµικά στοιχεία περιόδου 1999-2004 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, που δηµιουργήθηκε το 

1998, χαρακτηρίζεται από την προώθηση δραστικών πολιτικών. Στην 
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Ισπανία, ο κοινωνικός διάλογος έχει ενθαρρύνει τέτοιες πολιτικές δράσεις και 

έχει θέσει νέους κανονισµούς, στοχεύοντας στις διάφορες µειονεκτικές 

οµάδες της αγοράς εργασίας. Η αναδιοργάνωση της αγοράς εργασίας τα 

τελευταία χρόνια έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενισχύσει την σταθερότητα της 

απασχόλησης και την διεύρυνση της ηµιαπασχόλησης, καθώς και την 

υποστήριξη ίσων ευκαιριών στην εργασία και την αύξηση του ποσοστού 

απασχόλησης των γυναικών. 

Επίσης, συµφωνίες συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζόµενων 

υπογράφηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους και την κυβέρνηση το 

∆εκέµβριο του 2000. Με τις συµφωνίες αυτές καθόρισαν τις αρχές της 

επαγγελµατικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις και τη συµµετοχή όλων των 

εργαζόµενων, είτε είναι εργάτες είτε αυτοαπασχολούµενοι. Έτσι ενισχύεται η 

προσαρµογή στις αλλαγές των αναγκών των επιχειρήσεων και προωθείται η 

διατήρηση της απασχόλησης και η δηµιουργία νέων θέσεων. 

Με την αναδιοργάνωση που σχεδιάστηκε για το έτος 2001, ειδικά µε 

το νόµο Royal Decree-Law 5/2001, η Ισπανική κυβέρνηση συνέχισε να χτίζει 

ένα καλύτερο περιβάλλον για την αύξηση και καλυτέρευση της ποιότητας της 

απασχόλησης. Η αναδιοργάνωση της αγοράς εργασίας θεωρείται κρίσιµη 

για την οικονοµία της Ισπανίας. Στόχος είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης και 

η κοινωνική ενσωµάτωση, καθώς η αύξηση του µισθού σαν αποτέλεσµα της 

αύξησης της παραγωγικότητας. 

Το Πρόγραµµα Σταθεροποίησης έχει σαν στόχο την αύξηση της 

απασχόλησης σε συνδυασµό µε την οικονοµική ανάπτυξη. Παρόλο που η 

αύξηση θα είναι χαµηλότερη από τις προηγούµενες χρονιές, εκτιµάται ότι θα 

είναι αρκετά σηµαντική. Η παραγωγικότητα υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί σαν 

αποτέλεσµα της συνεχούς επένδυσης. Επίσης υπολογίζεται ότι τα επόµενα 

χρόνια θα αυξηθεί και το εργατικό δυναµικό, χωρίς όµως να εµποδίσει τη 

µείωση του δείκτη ανεργίας, φτάνοντας κοντά στο 9,5% το 2004 (σύµφωνα 

µε τις προβλέψεις του ανανεωµένου Προγράµµατος Σταθεροποίησης). Ο 

δείκτης απασχόλησης το τέλος του 2004 υπολογίζεται να βρίσκεται γύρω 

στο 60%.  
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Σχήµα 36 

Πηγή Employment in Europe 2000 

(*) για το έτος 2000 η πηγή είναι ΙΝΕ (Labor Force Survey) 

 

Ισπανία ΕΕ Ισπανία ΕΕ Ισπανία ΕΕ
Άντρες και γυναίκες
1997 12,862 151,443 3,351 17,851 10,8 5,3
1998 13,320 153,416 3,055 16,909 9,4 4,8
1999 13,773 155,499 2,605 15,763 7,4 4,3
2000* 14,474 2,370 6,5
Άντρες 
1997 8,332 88,011 1,580 8,982 7,3 4,3
1998 8,600 89,076 1,363 8,357 6,1 3,9
1999 8,779 89,669 1,102 7,746 4,5 3,5
2000* 9,087 981 3,9
Γυναίκες
1997 4,530 63,432 1,771 8,869 16,2 6,1
1998 4,720 64,340 1,692 8,552 14,4 5,6
1999 4,994 65,829 1,503 8,018 11,7 5,0
2000* 5,387 1,390 10,4

Απασχόληση και Ανεργία στην Ισπανία και στην ΕΕ, κατά φύλο

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ    
(σε χιλιάδες)

ΑΝΕΡΓΙΑ       
(σε χιλιάδες)

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

Πίνακας 6 Πηγή: Employment in Spain 2000  

(*)για το έτος 2000 η πηγή είναι ΙΝΕ (Labor Force Survey) 
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Το κυριότερο πρόβληµα της Ισπανικής αγοράς εργασίας είναι οι 

σηµαντικές περιφερειακές ανισότητες. Σε µερικές περιοχές, ο δείκτης 

ανεργίας είναι κάτω από το ευρωπαϊκό µέσο όρο και µπορεί να υπάρχει 

έλλειψη ειδικοτήτων, ενώ σε άλλες η ανεργία είναι ένα σοβαρό πρόβληµα. 

Για τον λόγο αυτό η πολιτική δράση δεν έχει τον ίδιο χαρακτήρα σε όλη την 

Ισπανία. Τα κεφάλαια αναθέτονται στις διοικήσεις των αυτόνοµων περιοχών 

για την υλοποίηση προγραµµάτων βοήθειας των ανέργων σύµφωνα µε τις 

ανάγκες της κάθε περιοχής. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία 

περισσότερων προγραµµάτων τοποθέτησης ανέργων σε θέσεις εργασίας 

στις πιο προβληµατικές περιοχές. Στην Ισπανία είναι ενεργή η συµµετοχή 

των τοπικών αρχών τόσο στον σχεδιασµό της Εθνικής ∆ράσης 

Απασχόλησης, όσο και στην ανάπτυξη δικών τους τοπικών προγραµµάτων. 

Στα τρία χρόνια υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης της 

Απασχόλησης οι τρεις περιοχές µε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 

(Andalusia, Extremadura, Ceuta) αύξησαν την απασχόληση πάνω από το 

µέσο όρο.(βλέπε βιβλ 7) 

Παρά τη σταθερή θετική οικονοµική ανάπτυξη και την αύξηση της 

απασχόλησης τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε την ΕΕ, κάποια σοβαρά 

προβλήµατα παραµένουν άλυτα: 

 Η ανεργία είναι ακόµη σε υψηλά επίπεδα, στο 14,1%, παρά 

τη σηµαντική µείωση από το 1996 και µετά. Η µακροχρόνια 

ανεργία επίσης µειώθηκε, αλλά εξακολουθεί να πλήττει 

σοβαρά τις γυναίκες 

 Ο δείκτης απασχόλησης (55%), παρόλη την ανοδική πορεία, 

βρίσκεται ανάµεσα στους πιο χαµηλούς της ΕΕ και αρκετά 

κάτω από τα κριτήρια της Λισσαβόνας. Επίσης και η 

γυναικεία απασχόληση παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε στο 

40,3%, εξακολουθεί να είναι χαµηλή για την ΕΕ. Η διαφορά 

των δεικτών των δύο φύλων και στην απασχόληση και στην 

ανεργία (29,6% και 10,8% αντίστοιχα) είναι από τις πιο 

υψηλές στην κοινότητα 

 Στην εκπαίδευση δεν υπάρχει ακόµη κατάλληλο υπόβαθρο 

για την ανάπτυξη της δια βίου µάθησης 
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 Μεγάλο µερίδιο της απασχόλησης καταλαµβάνει η εποχιακή 

εργασία, ειδικά στις γυναίκες και τους νέους, µε συµβάσεις 

µικρής χρονικής διάρκειας 

 Οι περιφερειακές ανισότητες είναι ευρείες, ενώ η γεωγραφική 

µετακίνηση του πληθυσµού πολύ µικρή. 

Για τους παραπάνω λόγους η Ισπανία θα πρέπει: 

 Να ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισµό των δηµόσιων 

υπηρεσιών απασχόλησης ώστε να βελτιώσει την 

αποτελεσµατικότητά τους και να επιταχύνει την υλοποίηση 

των προγραµµάτων πρόληψης, ειδικά όσον αφορά τους 

ηλικιωµένους άνεργους, ώστε να καλύψει όλους τους 

δικαιούχους. Αυτές οι ενέργειες θα περιλαµβάνουν και την 

ολοκλήρωση της στατιστικής παρακολούθησης των δεικτών 

 Να λάβει αποτελεσµατική και ευρεία δράση για να αυξήσει 

την απασχόληση και να µειώσει το χάσµα ανάµεσα στους 

δείκτες των δύο φύλων στην απασχόληση και την ανεργία. 

 Να αναδιοργανώσει την επαγγελµατική κατάρτιση, 

ενσωµατώνοντας τη δια βίου µάθηση και ελέγχοντας την 

υλοποίηση των στόχων, µε σκοπό την αύξηση της 

συµµετοχής στην ανώτερη εκπαίδευση και τη συµµετοχή των 

ενηλίκων στην κατάρτιση και µετεκπαίδευση, µειώνοντας το 

ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό. 

 Να εκσυγχρονίσει την αγορά και την οργάνωση της εργασίας 

µε την ενεργό συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, µε σκοπό 

να µειώσει το µεγάλο µερίδιο της εργασίας µε συµβόλαια 

σταθερών όρων και να αυξήσει την ηµιαπασχόληση. 

 Να µειώσει τις περιφερειακές ανισότητες στην απασχόληση 

και στην ανεργία ενθαρρύνοντας την δηµιουργία θέσεων 

εργασίας σε περιοχές υψηλού θύλακα ανεργίας και 

µειώνοντας τα εµπόδια στην κινητικότητα του εργατικού 

δυναµικού. (βλέπε βιβλ 1) 
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4. ΙΤΑΛΙΑ 
 
 

Το 2000 ήταν εξαιρετικά καλή χρονιά για την Ιταλία µε θετικά 

οικονοµικά αποτελέσµατα. Η αύξηση της απασχόλησης που άρχισε στα τέλη 

της δεκαετίας του 1990 επιταχύνθηκε σηµαντικά στην περίοδο από τον 

Ιανουάριο του 2000 µέχρι τον Ιανουάριο του 2001, µε ρυθµό 3,2% (περίπου 

656.000 νέες θέσεις) σαν αποτέλεσµα ενός ενισχυµένου κατά 3% ΑΕΠ, 

καθώς και γενικά σηµαντικών θεσµικών αλλαγών: ηµιαπασχόληση, 

προσωρινή εργασία, νέοι τρόποι πρακτικής, φορολογικά κίνητρα, µείωση 

έµµεσου κόστους εργασίας. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί η µεγάλη αύξηση 

στην γυναικεία απασχόληση, ειδικά στη Νότια Ιταλία. Αυτά τα θετικά 

αποτελέσµατα οδήγησαν το δείκτη της ανεργίας να πέσει, για πρώτη φορά 

στην τελευταία δεκαετία, κοντά στο 10%. 

 Ο κοινωνικός διάλογος συνέχισε να αναπτύσσεται τόσο σε εθνικό 

επίπεδο, σύµφωνα µε την εθνική οικονοµική πολιτική, όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο. Ενώ η διαπραγµάτευση των µισθών, σε εθνικό 

επίπεδο, είχε σαν στόχο την διατήρηση της αγοραστικής δύναµης σε σχέση 

µε τον πληθωρισµό, στο επίπεδο των επιχειρήσεων, σκοπό είχε τον 

καθορισµό των µισθών, λαµβάνοντας υπόψη την παραγωγικότητα, τις 

συνθήκες της αγοράς, και τις καινοτοµίες στην τεχνολογία και στην 

οργάνωση. Εξάλλου, ο κοινωνικός διάλογος παραµένει ένα θεσµικό 

εργαλείο για την προσαρµοστικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και του 

εργατικού δυναµικού, για την επίτευξη µιας ισορροπίας ανάµεσα στις 

απαιτήσεις για  ευελιξία και την προστασία των εργατών.  

Η οικονοµική ανάπτυξη που άρχισε δειλά-δειλά το 1995, συνέχισε 

την ανοδική πορεία της το 2000. Η µέση αύξηση το έτος αυτό ήταν 1,9%, σε 

αντιπαράθεση µε το 1,2% που πραγµατοποιήθηκε το 1998-1999 και 0,5% το 

1996-1997. Συνολικά δηµιουργήθηκαν 1.494.000 νέες θέσεις εργασίας από 

το 1995 µέχρι το 2000.  

Ειδικά για τις γυναίκες τα αποτελέσµατα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. 

Τον Ιανουάριο του 2001 η αύξηση της απασχόλησης ήταν 5,1%, σε αντίθεση 

µε το 1,7% των ανδρών, και ο µέσος δείκτης απασχόλησης το 2000 (15-64 

ετών) έφτασε το 39,6% (το 1995 ήταν 35,4%). Παρόλο που τα επίπεδα 

συµµετοχής των γυναικών παραµένουν χαµηλά, ειδικά στην Νότιο Ιταλία, 

υπάρχει µια σαφή τάση µείωσης αυτού του χάσµατος. Μια µικρή αλλά 
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σηµαντική αντιστροφή της τάσης σηµειώθηκε στο δείκτη απασχόλησης 

µεγάλης ηλικίας (55-64), όπου το 2000 ήταν 27,7% κατά µέσο όρο, µετά τη 

µείωση που είχε παρατηρηθεί την περίοδο 1993-1999 από 30,4% σε 27,6%. 

Η αύξηση αυτή αναµένεται να σταθεροποιηθεί µε τη νέα πολιτική για 

µισθούς και συντάξεις. 

1995 1999 2000
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

15-64 ετών
Κέντρο-
Βορράς 70,0 42,3 56,2 71,1 46,3 58,7 71,9 48,0 59,9
Νότος 58,4 23,1 40,6 58,6 24,1 41,2 59,5 24,6 42,0
Ιταλία 65,9 35,4 50,6 66,7 38,3 52,5 67,5 39,6 53,5

55-64 ετών
Κέντρο-
Βορράς 42,2 13,5 27,3 38,1 15,6 26,5 37,3 15,8 26,2
Νότος 50,1 13,6 30,9 48,3 13,7 30,3 48,8 14,2 30,8
Ιταλία 44,7 13,5 28,5 41,2 15,0 27,6 40,9 15,3 27,7  

Πίνακας 7:∆είκτες απασχόλησης κατά φύλο και γεωγραφική περιοχή 
Σηµαντική ήταν και η βελτίωση της γενικής κατάστασης στη Νότιο 

Ιταλία. Κατά την περίοδο Ιανουάριο 2000 µε Ιανουάριο 2001, οι νότιες 

περιοχές παρουσίασαν την υψηλότερη αύξηση απασχόλησης (3,7% σε 

σχέση µε 3% της Κεντρικής και Βόρειας Ιταλίας). Αυτά τα νούµερα σαφώς 

συσχετίζουν την βελτίωση της οικονοµίας µε την αύξηση της απασχόλησης. 

Το ΑΕΠ αυξήθηκε το 2000 κατά 2,9% µετά από χρόνια στασιµότητας, 

ωθώντας την απασχόληση σε ανώτερα επίπεδα. 

Παρόλα αυτά οι ρυθµοί ανάπτυξης δεν επιτρέπουν στην Ιταλία να 

φτάσει εγκαίρως στα επίπεδα των στόχων της Λισσαβόνας και Στοκχόλµης. 

Γι αυτό και η Ιταλική κυβέρνηση ζήτησε από τη ΕΕ να λάβει υπόψη την 

αρχική κατάσταση κάθε χώρας και τις διαφορές που υπάρχουν και να τεθεί 

συγκεκριµένος στόχος για κάθε χώρα, στόχος που να είναι ρεαλιστικός και 

να µπορεί να επιτευχθεί (παρόλο που η νέα κυβέρνηση που προήλθε από 

τις εκλογές στις 13 Μαΐου 2001 υποστηρίζει ότι µπορεί να πετύχει τους 

ευρωπαϊκούς στόχους  και ότι από 53,5% που είναι η απασχόληση το 2000 

να φτάσει  στο 58,5% το 2005 και 61,3% το 2010). 

Η Ιταλία έχει µια ιδιαιτερότητα καθώς η ανάπτυξή της παρουσιάζει 

µεγάλες διαφορές ανάµεσα στο Κεντρικό και Βόρειο τµήµα σε σχέση µε το 

Νότιο. Ο Βορράς και η Κεντρική Ιταλία είναι πολύ ανεπτυγµένες περιοχές και 

οι δείκτες ανάπτυξης είναι κοντά στο µέσο ευρωπαϊκό όρο. Αλλά η Νότια 

Ιταλία έχει σηµαντική καθυστέρηση. Ακόµα κι αν το Νότιο τµήµα αναπτυχθεί 

µε τους γοργούς αυτούς ρυθµούς που παρουσίασε το 2000, το χάσµα που 
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υπάρχει θα µειωθεί ελαφρώς αλλά θα εξακολουθήσει να είναι σηµαντικό. Για 

τον λόγο αυτό, το νότιο τµήµα χρειάζεται ειδικά µέτρα ανάπτυξης και 

διατήρησης του θετικού αυτού κλίµατος. 

Από την άλλη πλευρά ο Βορράς και το Κέντρο είναι  αρκετό να 

διατηρήσουν απλά τον σηµερινό ρυθµό ανάπτυξης της τελευταίας 

πενταετίας προκειµένου να πετύχουν τα επίπεδα δεικτών της Λισσαβόνας 

και Στοκχόλµης. Τα µακροοικονοµικά µεγέθη είναι ιδιαίτερα θετικά, καθώς η 

διαρθρωτική βελτίωση του ισολογισµού και η συνεχής µείωση του εθνικού 

χρέους, αφήνουν ελεύθερα κεφάλαια που επενδύονται σε προγράµµατα  

ανάπτυξης, τεχνολογικές καινοτοµίες και φορολογικές ελαφρύνσεις. 

Μέχρι σήµερα στα πλαίσια υλοποίησης της πολιτικής απασχόλησης 

προωθήθηκε ένα πρόγραµµα κατάρτισης κοινών δεικτών σε ολόκληρη τη 

χώρα. Επίσης δόθηκε βάση στην ποιοτική βελτίωση της εργασίας παρά 

στην ποσοτική αύξηση των δεικτών,  ειδικά στον τοµέα πρόληψης 

ατυχηµάτων και την επιθεώρηση των συνθηκών εργασίας. Αναθεωρήθηκαν 

νόµοι που αφορούν την δηµόσια διοίκηση, την αποχή από την εργασία λόγω 

απόκτησης παιδιού ή µετεκπαίδευσης, τον καθορισµό του κατώτερου 

εισοδηµατικού επιπέδου και άλλες διατάξεις, µε σκοπό την καταπολέµηση 

της φτώχειας και την προώθηση προγραµµάτων για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες και ίσες ευκαιρίες. 

93-
95(a)

95-
98(a)

98-
00(a)

00-
01(a)

95-
01(a)

Επίπεδο 
2001(b)

Μεταβολή της απασχόλησης -2,8 1,9 2,6 2,6 7,3 100,0
Σύνθεση της µεταβολής
Αυτοαπασχολούµενοι -0,3 0,2 0,2 0,5 0,9 27,9
Πλήρης απασχόληση -0,4 0,3 -0,1 0,5 0,7 25,8
Μερική απασχόληση 0,1 -0,1 0,2 0,0 0,2 2,1

Εργαζόµενοι -2,5 1,7 2,4 2,1 6,4 72,1
Μόνιµοι πλήρους απασχ. -3,4 0,1 0,1 1,6 1,9 60,8
Υπόλοιπα συµβόλαια 0,9 1,6 2,3 0,5 4,5 11,3
Από τα οποία
Μόνιµοι ηµιαπασχόλ. 0,4 0,6 0,8 0,5 2,0 4,5
Προσωρινοί µε ηµιαπασχ 0,6 0,6 1,0 0,0 1,6 4,6
Προσωρινοί µε πλήρη απ. 0,0 0,5 0,4 0,0 0,9 2,2

(a) ποσοστιαία µεταβολή σχετική µε το µέσο όρο των δεδοµένων του Ιανουαρίου και του Απριλίου

(b) ποσοστιαία µεταβολή της συνολικής απασχόλησης µε βάση τον µέσο όρο των δεδοµένων του 
Ιανουαρίου και του Απριλίου 2001

Σύνθεση της % µεταβολής της απασχόλησης

 

Πίνακας 8:Σύνθεση της µεταβολής της απασχόλησης 
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Η Ιταλική κυβέρνηση σε συνεργασία µε το ESF (European Social 

Fund) (Ευρωπαϊκά κοινωνικά κονδύλια) συγχρηµατοδοτούν µια στρατηγική 

για την απασχόληση που καθορίζεται σε 5 κατευθυντήριες γραµµές: 

1. συνεισφορά στην απασχολησιµότητα των ατόµων που βρίσκονται σε 

ηλικία εργασίας (15-64) 

2. προώθηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας οµάδων που 

αντιµετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισµό 

3. ανάπτυξη της εκπαίδευσης, θεωρητικής και πρακτικής, και την 

καθοδήγηση των υπηρεσιών που συντελούν στη ανάπτυξη της δια 

βίου µάθησης 

4. υποστήριξη πολιτικών που προωθούν την ευελιξία της αγοράς 

εργασίας, τον ανταγωνισµό και την επιχειρηµατικότητα 

5. βελτίωση της πρόσβασης και της θέσης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας.(βλέπε βιβλ 6) 

Παρόλη την συνέχιση της αύξησης της απασχόλησης και τη µείωση 

της ανεργίας, σύµφωνα µε την ΕΕ, η Ιταλική αγορά εργασίας έχει σηµαντικά 

διαρθρωτικά προβλήµατα: 

 Το χαµηλό ποσοστό απασχόλησης του 53,5% είναι ακόµη 

µακριά από το µέσο ευρωπαϊκό δείκτη και τον στόχο της 

Λισσαβόνας. Ο δείκτης απασχόλησης των γυναικών είναι ο 

χαµηλότερος της ΕΕ όπως και ο δείκτης των µεγάλων ηλικιών 

ένας από τους πιο χαµηλούς. 

 Χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω η αγορά εργασίας. Η 

γενική αναθεώρηση του συστήµατος επιδοτήσεων 

αναβλήθηκε για δεύτερη χρονιά. 

 Η ανεργία έπεσε στο 10,5% αλλά παραµένει περίπου 2 

ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το µέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι 

περιφερειακές ανισότητες είναι σηµαντικές µε το δείκτη 

ανεργίας να κυµαίνεται από 5-20%, παρά τη ταχύτερη 

ανάπτυξη του νότου. 

 Ένα χαρακτηριστικό της Ιταλικής αγοράς εργασίας είναι τα 

µεγάλα ανοίγµατα στους δείκτες απασχόλησης των δύο 

φύλων (27,9%), ειδικά στον νότο. Η γυναικεία ανεργία 14,4% 

είναι σχεδόν διπλάσια από την ανδρική 8%. 

 Απαιτείται βελτίωση στην προσέγγιση της δια βίου µάθησης, 

καθώς το ποσοστό συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο 
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επίπεδο και η συµµετοχή σε µετεκπαίδευση βρίσκονται σε 

χαµηλά επίπεδα. 

Για το λόγο αυτό η Ιταλία θα πρέπει να συντονίσει τις προσπάθειές 

της στο να πετύχει τους παρακάτω στόχους. Θα πρέπει να: 

1. επιδιώξει την αναθεώρηση της πολιτικής της, ώστε να αυξήσει την 

απασχόληση, ειδικά των γυναικών. Θα πρέπει να βελτιώσει τις 

περιφερειακές ανισότητες ενισχύοντας την δηµιουργία νέων θέσεων 

και µειώνοντας την παράνοµη, αδήλωτη, εργασία. 

2. συνεχίσει να αυξάνει την ευελιξία της αγοράς εργασίας µε στόχο την 

καλυτέρευση του συνδυασµού προστασίας και προσαρµογής, 

διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία. Να επιδιώξει την 

υλοποίηση της αναθεώρησης των συντάξεων και των άλλων 

επιδοµάτων ώστε να ενισχύσει την παραµονή στο ενεργό εργατικό 

δυναµικό, καθώς και να µειώσει τα φορολογικά βάρη ειδικά των 

χαµηλόµισθων και ανειδίκευτων εργατών. 

3. δραστηριοποιηθεί περαιτέρω στην αποτροπή αύξησης της 

µακροχρόνιας ανεργίας των νέων και µεγάλων σε ηλικία ατόµων. Στα 

πλαίσια αυτά θα πρέπει να συµπεριλάβει: την αναδιοργάνωση των 

δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης σε όλη τη χώρα, την ταχύτερη 

εισαγωγή του πληροφοριακού συστήµατος απασχόλησης και την 

συνέχιση των προσπαθειών αναβάθµισης του συστήµατος 

στατιστικής παρακολούθησης. 

4. βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών ενεργούς αγοράς 

εργασίας και την υλοποίηση συγκεκριµένων µέτρων για τη µείωση 

των διαφορών των δεικτών των δύο φύλων στην απασχόληση και 

ανεργία, θέτοντας στόχους για την καλυτέρευση παροχής υπηρεσιών 

φροντίδας των παιδιών και άλλων προστατευόµενων µελών. 

5. ενισχύσει τις προσπάθειες προς την υιοθέτηση και υλοποίηση 

ολοκληρωµένης στρατηγικής σχετικά µε τη δια βίου µάθηση, 

θέτοντας εθνικούς στόχους. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 

συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για παροχή περισσότερων 

ευκαιριών εκπαίδευσης του εργατικού δυναµικού. (βλέπε βιβλ 1) 
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5. ΕΛΛΑ∆Α 
 

Α. Η κατάσταση σήµερα 
 
 Η απασχόληση στην Ελλάδα σηµείωσε σηµαντική άνοδο τα τελευταία 

χρόνια. Μεταξύ 1993-2000, παρά την πολιτική σταθεροποίησης που 

εφαρµόστηκε, παρά τη µείωση του αγροτικού τοµέα και της µεταποίησης, 

καθώς και την είσοδο σηµαντικού αριθµού οικονοµικών µεταναστών και την 

πολύ ισχυρότερη ροπή εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

δηµιουργήθηκαν 226 χιλ. νέες θέσεις εργασίας σε καθαρή βάση. 

 Η αύξηση της απασχόλησης όµως δεν ήταν αρκετή για να καλύψει την 

αύξηση του εργατικού δυναµικού. Η ανεργία παραµένει υψηλή, ενώ για πρώτη 

φορά, τα τελευταία χρόνια εµφανίζονται βάσιµες ενδείξεις για µείωση του δείκτη 

ανεργίας. Η ανεργία στην Ελλάδα δεν οφείλεται στις απολύσεις, αλλά στην 

πάγια αδυναµία της ελληνικής οικονοµίας σε όλη την µεταπολεµική περίοδο, να 

δηµιουργήσει τόσες θέσεις απασχόλησης, όσες απαιτούνται ώστε να υπάρξει 

ισορροπία στην αγορά εργασίας. 

 Ρίχνοντας µια µατιά στους δείκτες βλέπουµε ότι σχεδόν το 60% των 

ανέργων είναι γυναίκες και σχεδόν οι µισοί είναι νέοι µέχρι 29 ετών. Περίπου το 

50% των ανέργων είναι νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας. Το 57% των 

ανέργων είναι µακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή παρέµειναν άνεργοι πάνω από 12 

µήνες. Περίπου το 1/3 αυτών είναι άτοµα που δεν έχουν εργαστεί ποτέ.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι το 

πρόβληµα της Ελλάδας στην ανεργία αφορά την µετάβαση των νέων από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα στην απασχόληση. Υπάρχει τάση καθυστέρησης της 

εισόδου, συχνά είναι ατελής ή ανεπιτυχής και αποκρυσταλλώνεται σε 

διαρθρωτικό πρόβληµα. 

 Παράλληλα υπάρχει και έλλειψη συγκεκριµένων δεξιοτήτων, όπως 

φαίνεται από τον αριθµό των κενών θέσεων εργασίας που αυξήθηκε από 1645 

το 1996 σε 4696 το 1999. Επικεντρώνονται κυρίως ελλείψεις σε ειδικότητες 

αιχµής που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της νέας οικονοµίας, τις νέες 

τεχνολογίες και τις ανάγκες οργάνωσης των επιχειρήσεων. 

 Σε αντίθεση µε την τάση στην ΕΕ για αύξηση της ηµιαπασχόλησης, οι 

νέες θέσεις που δηµιουργήθηκαν αφορούν πλήρη απασχόληση.  Ο δείκτης 

απασχόλησης αυξήθηκε από 53,7% το 1994 σε 55,9% το 2000. Συγκεκριµένα 

στη βιοµηχανία υπάρχει τάση ενίσχυσης της πλήρους απασχόλησης και 
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κάµψης της µερικής. Η µεγαλύτερη όµως πηγή δηµιουργίας νέων θέσεων είναι 

οι υπηρεσίες. Από αυτές το 91% το έτος 1999 ήταν πλήρους απασχόλησης και 

αφορούσαν εξειδικευµένα άτοµα. Η κατάσταση όµως αυτή αρχίζει να αλλάζει 

καθώς το 1999 αναγγέλθηκαν στον ΟΑΕ∆ 190.311 συµβάσεις εργασίας µε 

όρους νέων µορφών απασχόλησης, οι οποίες στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία  ήταν µερικής απασχόλησης. (βλέπε βιβλ 18) 

 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
1994 1999 1999 1999 2000 2000 2000

Συµµετοχή στην αγορά εργασίας (% 
επί του πληθυσµού 15-64 ετών) 61,0 62,9 76,9 49,7 63,0 77,1 49,7
Απασχόληση (% επί του πληθυσµού 
15-64 ετών) 53,7 55,4 70,9 40,7 55,9 71,3 41,3

Ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης 
(% επί του πληθυσµού 15-64 ετών) 53,6 54,8

Εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης 
(% επί της συνολικής απασχόλησης) 4,8 6,1 4,3 2,3 7,6
Εργαζόµενοι µε συµβάσεις ορισµένου 
χρόνου (% επί της συνολικής 
απασχόλησης) 10,3 12,8

Ανεργία (% επί του εργατικού 
δυναµικού 15-64 ετών) 12,0 7,7 18,2 11,3 7,6 16,9
Ανεργία (% επί του εργατικού 
δυναµικού 15 και άνω) 11,7 7,6 17,9 11,1 7,3 16,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.∆είκτες απασχόλησης στην Ελλάδα 1994,1999-2000 (άνδρες, γυναίκες)

Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού

 

Πίνακας 9:∆είκτες απασχόλησης 

 
Παρά την αύξηση στο εργατικό δυναµικό, το ποσοστό συµµετοχής στην 

αγορά εργασίας είναι σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό της ΕΕ, 63% στην 

Ελλάδα µε 69% στην ΕΕ. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην περιορισµένη 

συµµετοχή των γυναικών και στη µικρή έκταση της µερικής απασχόλησης. 

Έτσι, ενώ το ποσοστό συµµετοχής των ανδρών είναι 77,1% και βρίσκεται πολύ 

κοντά στον ευρωπαϊκό µέσο όρο 78,4%, το ποσοστό συµµετοχής των 

γυναικών είναι µόλις 49,7% σηµαντικά κάτω από το µέσο όρο της ΕΕ 59,5%. 

 Το ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης της Ελλάδας βρίσκεται πολύ 

κοντά στο µέσο κοινοτικό όρο, 54,8% µε 56,2% αντίστοιχα. Το ποσοστό των 

απασχολούµενων µε ηµιαπασχόληση είναι πολύ χαµηλό για την Ελλάδα (το 

1999 ήταν µόλις 6,1% σε σχέση µε το 17,7% της ΕΕ) µε ακόµη µεγαλύτερη 
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απόκλιση στην περίπτωση των γυναικών (10,2% στην Ελλάδα, ενώ στην ΕΕ 

είναι 33,5%). 

 Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας επηρεάζονται σηµαντικά από τις 

τάσεις του µη-αστικού τοµέα, ο οποίος στην Ελλάδα έχει αναλογικά µεγαλύτερο 

ειδικό βάρος. Το κυριότερο χαρακτηριστικό σήµερα είναι η σταθεροποίηση της 

απασχόλησης και του πληθυσµού της υπαίθρου µετά το παρατεταµένο 

φαινόµενο της αγροτικής εξόδου. Σήµερα το 50% των νοικοκυριών της 

υπαίθρου εµπλέκεται σε εµπορικές και τουριστικές δραστηριότητες καθώς και, 

σε λιγότερο βαθµό, στη µεταποίηση. Παρατηρείται µια ισχυροποίηση των 

τάσεων ευελιξίας εργασίας, κυρίως των γυναικών, σε συνδυασµό µε τις 

αλλαγές στους παραδοσιακούς ρόλους.  

 Όσον αφορά τους οικονοµικούς µετανάστες, στην Ελλάδα 

υπολογίζονται στις 700.000 ενώ πράσινη κάρτα έχει χορηγηθεί σε 201.662 

άτοµα. Παρά τους κραδασµούς που προκαλούν στην αγορά εργασίας, 

συνολικά ασκούν ευεργετική επίπτωση στην απασχόληση τονώνοντας την 

οικονοµική δραστηριότητα (κυρίως µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

παρά την υποκατάσταση εντόπιων εργαζόµενων σε θέσεις που προϋπήρχαν) 

τόσο στον αστικό τοµέα όσο και στην ύπαιθρο. Επιπλέον τονώνουν την 

προσφορά εργασίας µε δεξιότητες που ήταν σε ανεπάρκεια, αλλά και 

διατηρώντας παραδοσιακά επαγγέλµατα που είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. 

Παράλληλα συµβάλλουν στον απεγκλωβισµό τµήµατος εργατικού δυναµικού 

από ευθύνες παραδοσιακών ρόλων και έτσι ενισχύουν τη συµµετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας. 
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Βασικοί ∆είκτες Απασχόλησης 2000
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Γράφηµα 1 

 

 

 

Απασχόληση κατά οικονοµικό τοµέα
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Απασχόληση κατά φύλο και οµάδα ηλικίας, 
2000
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Γράφηµα 3 

 

Ανεργία κατά φύλο και οµάδα ηλικίας,2000
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Γράφηµα 4 

 
 

Β. Σύγκριση Ελλάδας-Ευρώπης 
 

Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, η Ελλάδα κατέχει την 

πρώτη θέση στη µακροχρόνια ανεργία. Το 35,5% των ανέργων στη χώρα 

µας βρίσκεται στην ανεργία για διάστηµα µεταξύ 24-47 µηνών. Πρόκειται για 

το υψηλότερο ποσοστό στην EE, µε την Ιταλία να ακολουθεί µε 18,3%. 
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Στους ανέργους ηλικίας 15-24 ετών, η Ελλάδα έρχεται τρίτη µε 

ποσοστό 29,7%, αµέσως µετά την Ισπανία και την Πορτογαλία. Από την 

άλλη µεριά, οι άνεργοι ηλικίας 50-64 ετών δεν υπερβαίνουν το 4,3%, τη 

στιγµή που στη Γερµανία το ποσοστό είναι 12% και ο µέσος κοινοτικός όρος 

είναι 7,6%. 

Ανά περιφέρεια, πρώτη στην ανεργία νέων ηλικίας 15-24 ετών 

έρχεται η Ήπειρος (48,3%) και ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα (40,4%), η 

∆υτική Μακεδονία (37,2%), η δυτική Ελλάδα µε τη Θεσσαλία (34,7%), το 

Βόρειο Αιγαίο (31,4%), η Αττική (30,2%), η Κεντρική Μακεδονία (29,6%), η 

Πελοπόννησος (28,3%), η Κρήτη (22%) και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 

(16%).(βλέπε βιβλ 4) 

Το 23% των ανέργων στην Ελλάδα είναι εργάτες ή µικροί βιοτέχνες 

και το 20,9% εντάσσεται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών και των             

πωλήσεων. Το 4,9% είναι υψηλά στελέχη επιχειρήσεων (Μ. Βρετανία: 

7,9%). 

Είναι ενδεικτικό ότι µόνο το 11,2% των ανέργων στην Ελλάδα 

αναζητεί εργασία µέσω των γραφείων του ΟAE∆. Πρόκειται για το µικρότερο 

ποσοστό στην ΕΕ, στην οποία το 74,5% των ανέργων (κατά µέσο όρο) 

απευθύνονται για την εξεύρεση εργασίας στα Γραφεία των             

αντίστοιχων µε τον ΟAE∆ εθνικών οργανισµών. Το 25,5% των Ελλήνων             

ανέργων αναζητεί εργασία µέσω γονέων και συγγενών και το 17,3% µέσω            

των µικρών αγγελιών στις εφηµερίδες. 

Γενικά στην Ελλάδα, στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, το 28,1% 

εργάζεται, το 11,9% βρίσκεται στην ανεργία και το 60% δεν εντάσσεται στον 

ενεργό πληθυσµό. Όσον αφορά την ηλικία µεταξύ 25-49 ετών, εργάζεται το 

71,8%, το 7,5% είναι άνεργοι και το 20,7% δεν αποτελεί µέρος του ενεργού 

πληθυσµού. Τα υψηλότερα ποσοστά ανενεργού πληθυσµού κατέχουν οι 

µεσογειακές χώρες. 

Από τους εργαζόµενους στην Ελλάδα, 441.000 δηλώνουν 

επιχειρηµατίες ή υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων. Ο αντίστοιχος αριθµός 

στην Ιρλανδία είναι 122.000, στην Αυστρία 293.000, στην Πορτογαλία 

346.000 και στη Σουηδία 200.000. Από τους Έλληνες επιχειρηµατίες 1 

στους 5 έχει τελειώσει πανεπιστήµιο. 

Επίσης, το 65% αυτών που ασκούν ελεύθερα επαγγέλµατα στη 

χώρα µας έχουν και µία δεύτερη εργασία, πάλι σε ελεύθερο επάγγελµα. 

Στην κατηγορία αυτή η Ελλάδα έρχεται τρίτη µετά την Πορτογαλία και την  

Ιταλία. Αντιθέτως, έχει το χαµηλότερο ποσοστό ελεύθερων επαγγελµατιών 
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που έχουν και µία δεύτερη εργασία ως µισθωτοί (16,8% έναντι 41,2% του 

µέσου κοινοτικού όρου). 

Από την άλλη πλευρά, το 53,3% των µισθωτών στην Ελλάδα έχουν 

και δεύτερη εργασία σε ελεύθερο επάγγελµα. Εδώ, οι Έλληνες έρχονται  

τέταρτοι στην Ευρώπη µετά τους Ιταλούς, τους Ιρλανδούς και τους 

Πορτογάλους. Οι µισθωτοί που έχουν δεύτερη εργασία πάλι µισθωτού δεν 

υπερβαίνουν το 21,3% (χαµηλότερο ποσοστό µετά την Πορτογαλία). 

Τέλος ένας ακόµη µύθος ότι οι Έλληνες δεν αγαπούν την εργασία και 

δουλεύουν λιγότερο σαν λαός καταρρίπτεται. Οι Έλληνες εργαζόµενοι, 

έχουν την πρωτιά στην EE στις ώρες εργασίας. Οι Έλληνες εργάζονται 45 

ώρες την εβδοµάδα και οι Ελληνίδες 40 ώρες. Οι Γερµανοί, για σύγκριση, 

εργάζονται 42 ώρες και οι Γερµανίδες 32 ώρες. (βλέπε βιβλ 25) 

 

 

Γ. Πολιτική ∆ράση Αντιµετώπισης της Ανεργίας 
 

Η Ελληνική κυβέρνηση επιδιώκοντας την ενίσχυση των λειτουργικών 

και θεσµικών προϋποθέσεων αποτελεσµατικής άσκησης της πολιτικής της για 

την απασχόληση, το φθινόπωρο του 2000 ψήφισε σχετικό νόµο (Ν 2874/2000) 

που επικεντρώνεται στην αποδυνάµωση µηχανισµών που αποθαρρύνουν τη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, δυσχεραίνουν την έξοδο από την ανεργία 

και προκαλούν την αύξηση του αριθµού των ανέργων και την επιµήκυνση του 

χρόνου παραµονής τους στην ανεργία. Έτσι θα υπάρξει αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας και την 

παραπέρα ανάπτυξή τους. 

Στόχος του νέου νόµου είναι η δηµιουργία συνθηκών για το 

µετασχηµατισµό της οικονοµίας µε τη διαµόρφωση ευνοϊκότερων όρων για 

την ενίσχυση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας σε συνδυασµό µε την 

ασφάλεια που έχει ανάγκη ο εργαζόµενος. Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για το 

ευέλικτο υπόδειγµα παραγωγής έχει τρεις επιδιώξεις: (βλέπε βιβλ 16) 

 βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων 

 αύξηση των θέσεων απασχόλησης 

 τόνωση της ανταγωνιστικότητας 

Τα βασικά συστατικά του νέου θεσµικού πλαισίου που τέθηκε σε 

εφαρµογή από 1 Απριλίου 2001 και θα χαρακτηρίζουν πλέον τις νέες 

εργασιακές σχέσεις είναι: (βλέπε βιβλ 26) 
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 Ο δραστικός περιορισµός της υποχρέωσης των εργαζοµένων για 

πρόσθετη εργασία και η αύξηση της τιµής των υπερωριών. Ο νόµιµος 

εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας µειώνεται στις 43 ώρες, µαζί µε τις 

υπερωρίες. 

 Ο ετήσιος χρόνος εργασίας µειώνεται κατά 92 ώρες σε όσες 

επιχειρήσεις εφαρµοστεί η διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης χωρίς 

µείωση των αµοιβών. Σε ετήσια βάση, η διευθέτηση του εργάσιµου 

χρόνου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 138 ώρες, χρόνος ο οποίος 

επιστρέφεται µε άδεια, ρεπό ή αντίστοιχη µείωση των ωρών εργασίας. 

 Η µείωση του µη µισθολογικού κόστους εργασίας για τους 

χαµηλόµισθους. Συγκεκριµένα οι εισφορές που καταβάλλουν οι 

επιχειρήσεις για τους εργαζόµενους µε µισθό κάτω των 200.000 δρχ 

µειώνονται σε 11,67% από 13,67%. Επίσης καταργούνται οι 

συνταξιοδοτικές εισφορές για τους µισθωτούς που πληρώνονται µε το 

ελάχιστο ηµεροµίσθιο (αύξηση περίπου 10.000 δρχ το µήνα), που 

αντιστοιχεί σε πρόσθετη αύξηση του εισοδήµατός τους κατά περίπου 

7,5%. 

 Κίνητρα προώθησης της µερικής απασχόλησης και επανένταξη των 

µακροχρόνια ανέργων. Προωθείται το ευέλικτο ωράριο και η ενίσχυση 

µε µηνιαία επιδόµατα των µακροχρόνιων ανέργων. 

Εξορθολογισµός των ορίων των οµαδικών απολύσεων. Οι επιχειρήσεις 

που απασχολούν από 20-200 άτοµα θα µπορούν να απολύουν 

τέσσερα άτοµα το µήνα. 

Επιπλέον η ζήτηση εργασίας τονώνεται µε τρία ακόµα µέτρα: 

 Τη µείωση της φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (µείωση 

φορολογικού συντελεστή από 35% σε 25%) 

 Τη µείωση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων από 40% 

σε 35% 

 Την απλούστευση των ρυθµιστικών προαπαιτούµενων για ίδρυση 

ΜΜΕ(µικροµεσαίων επιχειρήσεων) 

Με τον νέο νόµο ανοίγει και ο δρόµος για τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεων 

εργασίας. Το υπουργείο επιδιώκει να κατοχυρώσει τα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων και να νοµιµοποιήσει όσα ιδιωτικά γραφεία πληρούν τις 

προϋποθέσεις του νόµου, προκειµένου να µπορεί να ελέγξει το παράνοµο 

κύκλωµα. Παράλληλα, στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να 

δηµιουργήσει συνθήκες συνεργασίας, και όχι ανταγωνισµού, µε τον ΟΑΕ∆ 

και µε τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς, όπως ΓΣΕΕ και ΟΤΑ , οι οποίοι 
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έχουν αρχίσει ήδη να δραστηριοποιούνται στον τοµέα ευρέσεως εργασίας 

ιδρύοντας δικά τους γραφεία. Στη νέα αυτή απελευθερωµένη αγορά 

εργασίας, κύριο πλεονέκτηµα του ΟΑΕ∆ και των δηµόσιων γραφείων είναι 

ότι ο ιδιώτης που θα απευθυνθεί σε αυτά δεν θα είναι υποχρεωµένος να 

καταβάλλει καµία αµοιβή προκειµένου να προσλάβει ανέργους. (βλέπε βιβλ 

22) 

Οι µακροχρόνιοι στόχοι για την απασχόληση εντάσσονται σε µια 

ευρύτερη πολιτική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας µε την αναβάθµιση 

του ανθρώπινου δυναµικού ως συστατικού µιας βιώσιµης και ποιοτικά 

προσανατολισµένης ανάπτυξης. Στο επόµενο διάστηµα µέχρι το 2004 ο 

στόχος της κυβέρνησης είναι να δηµιουργηθούν 300.000 νέες θέσεις 

εργασίας (ως καθαρό αποτέλεσµα). Επίσης θα δηµιουργηθούν 300.000 

θέσεις κατάρτισης. Τέλος θα παρασχεθεί ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση σε 

300.000 εργαζόµενους προκειµένου να ενισχυθούν οι δεξιότητές τους. 

Συνεκτιµώντας τους γοργούς και συνεχιζόµενους ρυθµούς 

οικονοµικής µεγέθυνσης, την θετική δηµοσιονοµική εικόνα αλλά και τις 

διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, το προβλεπόµενο από το 

Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Πηγή:ΥΠΕΘΟ) ποσοστό 

ανεργίας θα µειωθεί από το 11,3% το 2000 σε 7,5% το 2004. Η αντίστοιχη 

πρόβλεψη της ΕΕ είναι για ποσοστό ανεργίας 9,1% το 2005 και 6,1% το 

2010. Όσον αφορά τα ποσοστά συµµετοχής στην αγορά εργασίας θα 

πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν κοντύτερα στον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 

Ειδικά για τις γυναίκες είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι όσο µεγαλώνει η 

συµµετοχή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τόσο θα αυξάνει δυναµικά η 

παρουσία τους στην απασχόληση και εν γένει στη δηµόσια σφαίρα. 

Για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε αναδυόµενους δυναµικούς 

τοµείς και επαγγέλµατα σε ζήτηση η πολιτεία προωθεί παρεµβάσεις µε 

ρυθµιστικό και επενδυτικό χαρακτήρα: 

 Απευθείας υποστήριξη νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 

εστιασµένων στις νέες τεχνολογίες µέσω κινήτρων και παροχής τεχνικής 

βοήθειας, 

 ∆ιαµόρφωση πρόσφορων συνθηκών για επενδύσεις µε την ανάπτυξη 

επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (venture capital) και την 

προσέλκυση ξένων επενδυτών, 

 ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας µέσω της απελευθέρωσης των υποδοµών 

και των υπηρεσιών στις τηλεπικοινωνίες (µε χαρακτηριστικό παράδειγµα 
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την κινητή τηλεφωνία) και την ανάπτυξη της πληροφορικής στο δηµόσιο 

τοµέα, της ενίσχυσης νέων υποκλάδων της βιοµηχανίας πληροφορικής, 

της ενθάρρυνσης της εισαγωγής πληροφορικής σε όλους τους κλάδους 

της οικονοµίας κλπ., 

 Παρεµβάσεις στο φορολογικό σύστηµα και στο σύστηµα ασφάλισης µε 

τη δηµιουργία κινήτρων για νέες θέσεις εργασίας. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις της εισαγωγής νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών συνήθως επικεντρώνονται σε 

συγκεκριµένους τοµείς και επαγγέλµατα, ενώ συχνά έχουν και γεωγραφική 

διάσταση.  Είναι συνεπώς απαραίτητες καλά εστιασµένες δράσεις:  

 Προγράµµατα για την κατάρτιση του εργατικού δυναµικού µε δράσεις 

παροχής συµβουλών, υπηρεσιών επανειδίκευσης και ενίσχυσης της 

απασχόλησης κατά θύλακα ανεργίας, 

 Κίνητρα για αναζωογόνηση περιοχών και κλάδων σε ύφεση µέσω 

φορολογικών απαλλαγών και άλλων ευνοϊκών ρυθµίσεων στα 

πλαίσια  του αναπτυξιακού νόµου του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονοµίας, 

 Προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης για εργαζόµενους µεγαλύτερης 

ηλικίας οι οποίοι δύσκολα εντάσσονται σε νέα προγράµµατα 

κατάρτισης.   

Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση και τη χρηµατοδότηση των 

προγραµµάτων κατάρτισης πρέπει να παίξει ο ιδιωτικός τοµέας, ο οποίος 

άλλωστε µπορεί να προσαρµόσει καλύτερα τα προγράµµατα στις 

πραγµατικές του ανάγκες.  Από την πλευρά της η πολιτεία στοχεύει στην  

ικανοποίηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης ενός πληθυσµού 

που περιλαµβάνει άτοµα εκτός του εργατικού δυναµικού καθώς και άτοµα 

που απασχολούνται αλλά η θέση τους είναι επισφαλής εξαιτίας της έλλειψης 

πρόσβασης σε δυνατότητες κατάρτισης.  

Στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και των εποπτευόµενων φορέων του, εντάσσεται σειρά δράσεων 

που αφορούν άµεσα την απασχόληση στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Ο Οργανισµός Απασχόλησης του Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) 

εκσυγχρονίζει και αναµορφώνει τις επαγγελµατικές του δοµές, εισάγει στα 

προγράµµατά του καινοτόµες µεθόδους παροχής γνώσης, κυρίως πολυµέσα 
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και εισαγωγή της πληροφορικής, είτε ως αυτοτελές αντικείµενο είτε ως εργαλείο 

για τις βασικές ειδικεύσεις. 

Στην κατάρτιση, προτεραιότητα δίνεται στα προγράµµατα  που 

προβλέπουν την προσαρµογή στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

Αξιοποιούνται Κοινοτικά προγράµµατα όπως το NOW, HORIZON, 

YOUTHSTART, ADAPT, τα οποία δίνουν την ευκαιρία εξοικείωσης 

εργαζοµένων και ανέργων µε τις νέες τεχνολογίες. Επίσης στο σχεδιασµό των 

προγραµµάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού 

Ταµείου (ΕΚΤ) µεγάλο µέρος καλύπτουν οι τεχνολογίες πληροφορικής. 

Για τα προγράµµατα απασχόλησης, ο ΟΑΕ∆ µελετά την πιλοτική 

εφαρµογή επιδότησης νέων θέσεων εργασίας ή και αυτοαπασχόλησης µε τηλε-

εργασία. 

Συγκεκριµένα, σειρά δράσεων αφορούν τη δηµιουργία καλύτερης 

υποδοµής και διοικητικής υποστήριξης για εύρεση εργασίας µε τη χρήση νέων 

τεχνολογιών. Ο ΟΑΕ∆ επεκτείνει το µηχανογραφικό σύστηµα εγγραφής και 

έκδοσης αποφάσεων επιδότησης ανέργων, αναπτύσσει ηλεκτρονικό σύστηµα 

για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε τοπικά Γραφεία Εργασίας, 

δηµιουργείται µηχανογραφικό σύστηµα «κάρτας εργασίας» στα Κέντρα 

Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), και επεκτείνεται το Ολοκληρωµένο Σύστηµα 

Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας (ΟΣΠΑΕ) στο Εθνικό Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης. 

Ίσως η πλέον ορατή επίδραση των νέων τεχνολογιών στην αγορά 

εργασίας να αφορά τη µείωση της ζήτησης για εργαζόµενους µε χαµηλές 

δεξιότητες και την αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης και των αποδοχών 

ειδικευµένου εργατικού δυναµικού.  Αυτή η έµφαση στις δεξιότητες 

δηµιουργεί την ανάγκη για νέα προγράµµατα κατάρτισης και δια βίου 

µάθησης, εφόσον η γνώση και οι δεξιότητες που αφορούν τις νέες 

τεχνολογίες µεταβάλλονται διαρκώς. 

Όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραµµα, στην Ελλάδα η συµµετοχή 

των ατόµων ηλικίας 25 και άνω είναι αµελητέα, µόλις 1%. 
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Γράφηµα 5 

Πηγή ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, β’ τρίµηνο 2000 
 

Για τον λόγο αυτό, οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης θα 

πρέπει κυρίως να παράσχουν βασικές δεξιότητες για ενήλικες µε χαµηλά 

επίπεδα εκπαίδευσης και να υποστηρίξουν την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση του υπόλοιπου πληθυσµού. Μία σειρά πρωτοβουλιών της 

πολιτείας στοχεύει σε αυτή την κατεύθυνση:  

 Νέα προγράµµατα σπουδών µε έµφαση στη χρήση, αξιοποίηση και 

ανάπτυξη πληροφοριακών υπηρεσιών / προϊόντων, 

 Προγράµµατα δια βίου κατάρτισης σε κοινωνικές οµάδες που 

χρειάζονται νέες ή βελτιωµένες ικανότητες, 

 Ενίσχυση του εξειδικευµένου προσωπικού πληροφορικής του 

οποίου οι απαιτούµενες ικανότητες συνεχώς µεταβάλλονται, σε 

συνεργασία µε τη βιοµηχανία και τους εκπαιδευτικούς φορείς για την 

αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και την προώθηση της 

ευρωπαϊκής δοµής ικανοτήτων επαγγελµατιών πληροφορικής. 

 Από την άλλη πλευρά, η στρατηγική της προώθησης της 

ανταγωνιστικότητας µε ταυτόχρονη ενίσχυση της απασχόλησης δεν µπορεί 

παρά να είναι συνολική και να αγκαλιάζει όλες τις παραµέτρους που 

επηρεάζουν την οικονοµική και επιχειρηµατική δραστηριότητα. Επίσης, ο 

σχεδιασµός και η εφαρµογή µιας τέτοιας στρατηγικής αποτελεί ευθύνη όλων 

των εµπλεκοµένων στην αναπτυξιακή διαδικασία. Αφορά τις επιχειρήσεις ως 
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µέγιστο θέµα κοινωνικής ευθύνης τους, ιδιαίτερα όταν απολαµβάνουν 

άµεσων κρατικών ενισχύσεων ή έµµεσων διευκολύνσεων για την ανάπτυξη 

της δραστηριότητάς τους. Αφορά, προφανώς τους εργαζόµενους αλλά και 

τους ανέργους και τους εκπροσώπους τους. Αφορά, ασφαλώς τους φορείς 

του «δηµοσίου χώρου» (κράτος, κόµµατα, µη κυβερνητικές οργανώσεις, 

µέσα ενηµέρωσης) και ιδίως την κυβέρνηση. 

 Στον τοµέα αυτό έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για την απελευθέρωση 

των αγορών, τον ανταγωνισµό και την εξυγίανση της αγοράς. Ήδη, η αγορά 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και η κεφαλαιαγορά έχουν απελευθερωθεί 

πλήρως µε θετικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στον 

ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς έχουν δηµιουργηθεί 20 χιλιάδες νέες θέσεις 

εργασίας κατά την τελευταία πενταετία. Η αγορά κινητής τηλεφωνίας λειτουργεί 

επίσης σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας 

ξεπερνούν τις 6,5 χιλιάδες. 

Εκτιµάται ότι και στους τοµείς ενέργειας και τηλεπικοινωνιών θα 

υπάρξουν σηµαντικές θετικές επιπτώσεις µε ενίσχυση των επενδύσεων, εισροή 

ξένων κεφαλαίων και αύξηση της απασχόλησης. Ήδη, ένας σηµαντικός 

αριθµός τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων (πάνω από 250) δραστηριοποιείται 

ενόψει της απελευθέρωσης, ενώ η ∆ΕΗ κινείται επίσης για την επέκτασή της 

στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών. 

Όσον αφορά την εξυγίανση των δηµόσιων επιχειρήσεων, από το 1998 

έχουν πραγµατοποιηθεί 18 µετοχοποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις. Αντλήθηκαν 

σηµαντικά ιδιωτικά κεφάλαια από δηµόσιες επιχειρήσεις, επιταχύνθηκε ο 

εκσυγχρονισµός τους και η προσαρµογή τους σε συνθήκες ανταγωνισµού. Από 

τις ιδιωτικοποιήσεις αυτές το δηµόσιο άντλησε σηµαντικούς πόρους (πάνω από 

2 τρις δραχµές) οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν για τη µείωση του χρέους µε 

αποτέλεσµα να µειωθούν αντίστοιχα και οι δαπάνες εξυπηρέτησης του και να 

απελευθερωθούν πόροι για άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Οι ιδιωτικοποιήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Σε όλες 

τις περιπτώσεις υπήρξε ειδική µέριµνα για την προστασία των δικαιωµάτων 

των εργαζοµένων. 

Η απασχόληση θα ενισχυθεί από την ανάπτυξη µιας νέας 

επιχειρηµατικότητας που θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία στη λειτουργία, 

αποτελεσµατική διοίκηση µε ισχυρά κίνητρα και άρτια εκπαιδευµένο 

εργατικό δυναµικό. Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

  85 



Νέες τεχνολογίες και αγορά εργασίας: συγκριτική διερεύνηση ευρωπαϊκών και ελληνικών δεδοµένων 
ΓΑΛΕΝΤΕΡΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

επιχειρηµατικότητας είναι η απλούστευση των διαδικασιών έναρξης 

δραστηριοτήτων, η ύπαρξη επαρκούς χρηµατοδότησης µε κεφάλαια, ένα 

σταθερό πλαίσιο αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων και ένα ευέλικτο 

και αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα που θα εξοπλίζει µε νέες 

δεξιότητες το ανθρώπινο δυναµικό.  

Στην υλοποίηση των παραπάνω πολιτικών πρωτοβουλιών, ο ρόλος 

του Γ’ ΚΠΣ θα είναι σηµαντικός, τόσο για την καταπολέµηση της ανεργίας, 

όσο και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης τόσο άµεσα όσο και έµµεσα. 

Το συνολικό κόστος των δράσεων για το Ανθρώπινο ∆υναµικό στο Γ’ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΚΤ και εθνικοί πόροι) αυξάνεται περίπου κατά 

67% σε σύγκριση περίοδο και φτάνει στο ποσό των 2,14 τρις δραχµές. 

(βλέπε βιβλ 19) 

Για την περίοδο 2000-2006 η χώρα θα ωφεληθεί από µια 

διαρθρωτική παρέµβαση ύψους 17.5 τρις. δρχ, δηµοσίων και ιδιωτικών 

πόρων. Σε όρους αναπτυξιακούς-επενδυτικούς η σηµασία του Γ' ΚΠΣ είναι τεράστια :  

       Το 2006 το ΑΕΠ θα είναι σηµαντικά υψηλότερο από αυτό που θα ήταν 

χωρίς τις δράσεις του ΚΠΣ.  

       Αφορά ουσιαστική εντατικοποίηση της κατά κεφαλή αναπτυξιακής 

προσπάθειας (δηλ. 1,7 εκ. δρχ. επενδυτικής δαπάνης ανά Έλληνα για το 

διάστηµα 2000-6 συνολικά, αύξηση που προσεγγίζει το 50% σε σχέση µε 

την προηγούµενη επενδυτική περίοδο).  

       Καθώς θα ολοκληρώνεται το Γ' ΚΠΣ, το χάσµα που µας χωρίζει από τις 

άλλες χώρες θα έχει περιοριστεί αποφασιστικά. Σε όρους αγοραστικής αξίας 

το κατά κεφαλήν εισόδηµα στην Ελλάδα αναµένεται να προσεγγίσει το 80% 

το 2006 του µέσου όρου των 15 χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

από το 69% το 1999.  

       Στηρίζει µία ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς το 80% των 

πόρων του Γ' ΚΠΣ κατευθύνεται στην ελληνική περιφέρεια.  

Συνοψίζοντας, οι στόχοι και τα εργαλεία για την περίοδο 2000-2006 

αφορούν 13 πεδία : 

1.   Μείωση της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών και των 

µακροχρόνια άνεργων κάθε ηλικίας.  

2.   Μείωση της ανεργίας στις περιοχές µε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανεργίας, 

µέσα από την κινητοποίηση των τοπικών παραγωγικών δυνάµεων µε τη 
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δηµιουργία συνθηκών αυξηµένης κινητικότητας του εργατικού 

δυναµικού.  

3.   Αύξηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των γυναικών, ώστε να συγκλίνει 

προς τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

4.   Ένα πιο ουσιαστικό περιεχόµενο στην κατάρτιση, µε ενδυνάµωση και 

συντονισµό των φορέων που την παρέχουν, µε αναβάθµιση της 

ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων, µε 

ανάπτυξη ενός συστήµατος δια βίου µάθησης, στο όποιο να έχει 

δυνατότητα πρόσβασης ο κάθε πολίτης.  

5.   Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα των νέων.  

6.   Προσανατολισµός της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες που 

πραγµατικά χρειάζεται η αγορά, και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες 

της χώρας, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες απασχόλησης.  

7.   Αναβάθµιση του ρόλου των νέων τεχνολογιών, της γνώσης και της 

πληροφόρησης στις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

8.   Ανάπτυξη πολιτικών που εξασφαλίζουν στον άνεργο εργασιακή εµπειρία 

και διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση.  

9.   Ανάπτυξη πολιτικών που εξασφαλίζουν ισότητα ευκαιριών για όλους στην 

αγορά εργασίας, µε στόχο να αυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην 

απασχόληση των ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού, ώστε να 

αποτραπεί ο κίνδυνος του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας και ο 

κοινωνικός αποκλεισµός.  

10. Βελτίωση των ερευνητικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, 

σύνδεση της έρευνας µε τις επιχειρήσεις, και ανάπτυξη της καινοτοµίας 

στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  

11. Υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών και των τοπικών συµφώνων 

απασχόλησης.  

12. Βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας ιδιαίτερα για την 

παιδική ηλικία, και ανάπτυξη ευρύτερων πολιτικών που εναρµονίζουν 

την προσωπική και οικογενειακή µε την επαγγελµατική ζωή των 

πολιτών.  

13. Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών 

Απασχόλησης. (βλέπε βιβλ 29) 
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∆. Κριτική  
 

Πολλοί είναι όµως αυτοί που διαφωνούν µε την αποτελεσµατικότητα 

της συγκεκριµένης πολιτικής δράσης. Σύµφωνα µε τη ΓΣΕΕ οι πολιτικές 

εκπαίδευσης – κατάρτισης και επανακατάρτισης των ανέργων εξαντλούνται 

στα προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης, τον επιµορφωτικό χαρακτήρα 

των προσφερόµενων υπηρεσιών και δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των αγορών εργασίας για επαγγέλµατα και ειδικότητες, λόγω της µη 

σωστής λειτουργίας και του συντονισµού των µηχανισµών διαπίστωσης, 

ανάλυσης και πρόβλεψης των αναγκών κατάρτισης της οικονοµίας και  την 

κατά περίπτωση σύνδεσή τους µε την παραγωγή και τις επιχειρήσεις. 

Ταυτόχρονα λειτουργούν κυρίως ως υποκατάστατο των πολιτικών 

προστασίας από την ανεργία και όχι ως πολιτική ενίσχυσης των ευκαιριών 

απασχόλησης. Τέλος, όλες οι πολιτικές επαγγελµατικής κατάρτισης είτε είναι 

αρχική, είτε συνεχιζόµενη, είτε κατάρτιση ανέργων, δεν εφαρµόζουν ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης και παρακολούθησης των 

αποτελεσµάτων τους που να επιτρέπει τη διαρκή ανατροφοδότηση και 

αναπροσαρµογή, αλλά λειτουργούν ως κλειστά συστήµατα όπου ο 

καθοριστικός παράγοντας για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών 

είναι η προσφορά και όχι η ζήτηση των σχετικών επαγγελµάτων και 

ειδικεύσεων.(βλέπε βιβλ 30) 

Θα πρέπει λοιπόν να αντιµετωπιστεί άµεσα και αποτελεσµατικά το 

πρόβληµα της σύνδεσης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σ΄ αυτή τη βάση είναι αναγκαίο να 

ενεργοποιηθούν και να λειτουργήσουν θεσµοί και µέτρα κοινωνικού ελέγχου 

(π.χ. Περιφερειακές Εκπαιδευτικές Επιτροπές στα ΚΕΤΕΚ, εφαρµογή της 

περιοδικής εξέτασης της απορροφητικότητας των ειδικοτήτων των ΙΕΚ και 

επανασχεδιασµού τους, δηµιουργία νέων τµηµάτων στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση µόνο εφόσον προηγείται έρευνα τεκµηρίωσης της 

αναγκαιότητας τους σε σχέση, είτε µε τη ζήτηση της αγοράς εργασίας είτε µε 

τις ανάγκες της επιστηµονικής προόδου). 

Επιπλέον είναι αναγκαία: 

 Η δηµιουργία µηχανισµών παρακολούθησης της εξέλιξης των 

επαγγελµάτων, ανανέωσης και εµπλουτισµού των επαγγελµατικών 

προφίλ και αντίστοιχης αναµόρφωσης των αναλυτικών 

προγραµµάτων µε συστηµατικό τρόπο. 
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 Η δηµιουργία µηχανισµών (Παρατηρητήρια Απασχόλησης) 

παρακολούθησης των εξελίξεων στην αγορά εργασίας και 

πρόβλεψης των ειδικοτήτων µε ενίσχυση της περιφερειακής τους 

διάρθρωσης. Επιπλέον σύνδεση και τροφοδότηση µε τους 

µηχανισµούς προσδιορισµού της προσφοράς εκπαίδευσης (Εθνικό 

Συµβούλιο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής  

Έρευνας, ΟΕΕΚ, ΟΑΕ∆). 

Η ΓΣΕΕ τέλος προτείνει ορισµένα µέτρα για τη συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική κατάρτιση και την επανακατάρτιση των ανέργων. 

      α) Ενίσχυση της δια βίου κατάρτισης και αυτοµάθησης των 

εργαζοµένων µέσω της δηµιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων 

(µείωση του χρόνου εργασίας, ειδικά κίνητρα για την προώθηση της 

αυτοµάθησης του εργαζοµένου, όπως είναι η θέσπιση µέρους του 

ελεύθερου χρόνου ως εργάσιµου χρόνου, θέσπιση εκπαιδευτικής άδειας των 

εργαζοµένων, κατοχύρωση του δικαιώµατος ελεύθερης πρόσβασης στη 

συνεχιζόµενη κατάρτιση και της υποχρέωσης της πολιτείας να την παρέχει 

σε ανάλογα πλαίσια όπως τη γενική εκπαίδευση). 

      β) ∆ηµιουργία µηχανισµών σύνδεσης της συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων µε τις πολιτικές απασχόλησης 

(Πρόβλεψη και διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, Λειτουργία Εθνικού 

Συµβουλίου Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΕΣΕΚΑ) και 

αναβάθµιση του ρόλου των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΠΕΕΚΑ) και των Νοµαρχιακών Επιτροπών 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΝΕΕΚΑ). 

      γ) Τη θέσπιση ενός Ενιαίου Συστήµατος Πιστοποίησης και 

Αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων και δεξιοτήτων που 

αποκτούν οι εργαζόµενοι ανεξάρτητα από τη µαθησιακή διαδικασία που 

ακολούθησαν για την απόκτηση τους. Η δηµιουργία ενός Ενιαίου 

Συστήµατος Πιστοποίησης και Αναγνώρισης των επαγγελµατικών 

προσόντων καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρη στα πλαίσια της κινητικότητας των 

εργαζοµένων και µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην αναβάθµιση του 

Εργατικού ∆υναµικού τόσο των ανέργων όσο και των εργαζοµένων. Αυτή τη 

διαδικασία αφορά πρώτιστα την παραγωγή και του φορείς της, οι οποίοι 

είναι αρµόδιοι σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα παραγωγικά Υπουργεία να 

αναπτύξουν τα στάνταρ που πρέπει να καλύπτει ένα ειδικευµένο άτοµο, για 

να πιστοποιηθεί επαγγελµατικά, σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο. Για το σκοπό 

αυτό, προτείνεται η δηµιουργία Εθνικού συστήµατος και Φορέα 
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Πιστοποίησης Επαγγελµατικών Προσόντων. Ο Φορέας αυτός πρέπει να       

έχει τριµερή διοίκηση και να είναι τελείως διακριτός από υπάρχοντες φορείς       

πιστοποίησης δοµών και διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης εφόσον ο       

ρόλος του είναι τελείως διαφορετικός. 

      δ) Συντονισµός των πολιτικών της αρχικής και των άλλων 

µορφών εκπαίδευσης µε τη θέσπιση ή και ενεργοποίηση ∆ιυπουργικών και 

άλλων σχηµάτων για το σχεδιασµό και τη χάραξη ενιαίας πολιτικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

      Το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ) παρά την πολύ 

µεγάλη σηµασία του, δεν θέτει τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές καθώς 

επίσης δεν παίζει τον πολύ σηµαντικό του ρόλο στην περιφερειακή του 

διάσταση. Είναι επιτακτική ανάγκη η άµεση ενίσχυση της παρακολούθησης 

των εξελίξεων στις τοπικές και περιφερειακές αγορές εργασίας µε την 

προώθηση των περιφερειακών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης. Τα 

περιφερειακά Παρατηρητήρια θα πρέπει σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα 

ΚΠΑ να αναλύουν διαρκώς τις εξελίξεις των τοπικών αγορών εργασίας µε τη 

διεξαγωγή σχετικών µελετών σε εξαµηνιαία βάση. 

      Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΕΙΕ), πρέπει να ενισχύσει το 

ρόλο του και σε µηχανισµό παρακολούθησης – αξιολόγησης προγραµµάτων 

και να τροφοδοτεί από την µεριά του το ΕΠΑ έτσι ώστε αυτό να εξειδικεύσει 

σε συγκεκριµένες ειδικότητες και σε συγκεκριµένες γεωγραφικές 

περιφέρειες. Επιπλέον, θα µπορούσε να διαδραµατίσει κρίσιµο ρόλο στη 

διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης των 

αποτελεσµάτων της κατάρτισης.  

      Ανάµεσα στους παραπάνω φορείς υφίσταται έντονη η ασάφεια 

των ρόλων τους µε αποτέλεσµα να διαπιστώνονται επικαλύψεις, δυσκολίες 

συµπληρωµατικότητας και συνεννόησης που έχουν ως αντίκτυπο την 

περιορισµένη αποτελεσµατικότητα στην βελτίωση του συστήµατος 

επαγγελµατικής κατάρτισης - προώθησης της απασχόλησης και 

καταπολέµησης της ανεργίας. Επίσης η αποσπασµατικότητα των     

επιµέρους δοµών και µηχανισµών µειώνουν την αποτελεσµατικότητα και       

αποδοτικότητα των παρεµβάσεων. 

Είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας - αλληλοτροφοδότησης 

και χρησιµοποίησης του έργου των φορέων που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της παρακολούθησης και έρευνας αγοράς εργασίας από τους φορείς 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κατάρτισης µε σκοπό η µετάβαση 

από τα συστήµατα κατάρτισης στην αγορά εργασίας να γίνεται µε τον πλέον 
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αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο για τους νέους και γενικότερα για όλους τους 

ανέργους και εργαζοµένους.  

Από την πλευρά του ο ΣΒΒΕ (Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Βορείου 

Ελλάδος) δήλωσε ότι οι διατάξεις του νέου εργασιακού νόµου 2874/2000 

αντί να ευνοούν την πραγµατοποίηση νέων βιώσιµων προσλήψεων, µάλλον 

θα οδηγήσουν σε συρρίκνωσή τους. Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ ∆ηµήτρης 

Συµεωνίδης πρόσφατα υποστήριξε µεταξύ των άλλων ότι η υπερωριακή 

εργασία (νόµιµη ή παράνοµη) απασχολεί έντονα τις επιχειρήσεις µε τον 

τρόπο που ρυθµίζεται στο νέο νόµο, καθώς το κόστος της είναι δυσανάλογο 

των προσφερόµενων υπηρεσιών. Επίσης ούτε και µε αυτόν τον νόµο 

λύνεται ουσιαστικά το πρόβληµα της αύξησης του ορίου των απολύσεων. Η 

ευεργετική µείωση κατά 2% των ασφαλιστικών εισφορών των 

χαµηλόµισθων τείνει να αδρανοποιηθεί, καθώς οι περισσότερες 

περιπτώσεις των εποχικών εργαζόµενων απασχολούνται µε µειωµένο 

ωράριο. Αλλά ακόµη µια φορά επισηµάνθηκε η άµεση ανάγκη διασύνδεσης 

της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της παραγωγής. (βλέπε βιβλ 17) 

Τέλος, σύµφωνα µε την Αντιγόνη Λυµπεράκη, θα πρέπει να 

επισηµανθούν ορισµένα θέµατα που αφορούν την απασχόληση και την 

οικονοµική ανάπτυξη. Όποια κι αν ήταν η κατάσταση στις πρώτες 

µεταπολεµικές δεκαετίες, σήµερα αυτή έχει αλλάξει. Άρα χρειάζεται να 

επινοηθεί ένα νέο οπλοστάσιο πολιτικών για την αντιµετώπιση των νέων 

καταστάσεων και φαινοµένων. Και επειδή, όπως είπε ο γάτος στην Αλίκη (της 

Χώρας των Θαυµάτων) όταν αυτή τον ρώτησε ποιο δρόµο να πάρει, "εξαρτάται 

από το πού θέλεις να πας", έτσι και οι Έλληνες δεν µπορούν να συζητούν για 

πολιτικές απασχόλησης αν δεν προσδιοριστεί πρώτα σε τι τύπου κοινωνία 

στοχεύουν. Εκτός πια κι αν δεν ενδιαφέρει (όπως και την Αλίκη άλλωστε) το 

πού θέλουν να καταλήξουν, οπότε δεν έχει και τόση σηµασία ποιο δρόµο θα 

τραβήξουν.  

Προκειµένου λοιπόν να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας είναι απαραίτητο 

τόσο οι ενεργητικές όσο και οι παραδοσιακές πολιτικές για την απασχόληση: 

α. να µην εµποδίζουν την οικονοµική δραστηριότητα. Απασχόληση για 

όσους και όσες την επιθυµούν δεν συµβιβάζεται ούτε µε οικονοµική 

στασιµότητα ούτε µε υποχώρηση των οικονοµικών επιδόσεων. Η πραγµατική 

πλήρης απασχόληση είναι επιλογή πολυτελείας, που προϋποθέτει δυναµικές 

οικονοµικές επιδόσεις. 

β. να µην προσανατολίζουν την κατεύθυνση που παίρνει η οικονοµική 

δραστηριότητα σε µια κατάσταση µεγέθυνσης χωρίς αύξηση της απασχόλησης 
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(jobless growth). Με άλλα λόγια να µην απαγορεύουν στην οικονοµία να 

δηµιουργήσει (και να δηµιουργεί συνεχώς) νέες θέσεις εργασίας. Αυτό σηµαίνει 

ότι είναι ευπρόσδεκτες οι νέες θέσεις εργασίας ακόµα και µε χαµηλή αµοιβή, 

ακόµα και µε επισφαλές περιεχόµενο, ακόµα και McDonalds Jobs (αρκεί να 

υπάρχουν προοπτικές για επαγγελµατική άνοδο). 

Αναµφίβολα, επιχειρώντας αναδιανοµή απασχόλησης, εισοδηµάτων και 

ευκαιριών, αποσταθεροποιούνται οι βάσεις του κοινωνικού οικοδοµήµατος και 

σηµειώνονται αναπόφευκτα απώλειες κεκτηµένων δικαιωµάτων µε τη στενή και 

την ευρεία έννοια. Ένα από τα προβλήµατα που προκύπτουν σε κάθε 

αναδιανοµή επί το δικαιότερον είναι ότι οι επωφελούµενοι (εξ ορισµού) δεν 

έχουν ούτε πολύ δυνατή φωνή ούτε ισχυρή διαπραγµατευτική δύναµη. Για το 

λόγο αυτό δεν αποτελούν "καλούς πελάτες" του κοµµατικού συστήµατος. 

Αντίθετα, µεταξύ των «αδικηµένων» δεν λείπουν ούτε η φωνή ούτε η δύναµη, 

και σίγουρα αποτελούν καλούς πελάτες της κοµµατικής και κυβερνητικής 

εξουσίας. Χρειάζεται λοιπόν εκτός από ψυχραιµία στη διάγνωση και κάτι 

περισσότερο: γενναιότητα στην εφαρµογή (ανεξαρτήτως "πολιτικού 

κόστους").(βλέπε βιβλ 32) 
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Καθορισµός τοµέων υψηλής τεχνολογίας (high-tech) 
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ιοµηχανία µηχανών γραφείου  
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αχυδροµείο και τηλεπικοινωνίες 

/Υ και παρεµφερείς δραστηριότητες 

ρευνα και ανάπτυξη 

Οι βιοµηχανικοί τοµείς που περιλαµβάνονται σε αυτή την

δα αναφέρονται ως βιοµηχανίες εντατικής έρευνας, ενώ οι

ρεσίες ως υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. Όλοι αυτοί οι

είς έχουν σαν κοινό γνώρισµα την ένταση των ερευνητικών

ς δράσεων. 

11,7% των ευρωπαίων εργαζόµενων ή 17 εκ άνθρωποι

σχολήθηκαν στους τοµείς υψηλής τεχνολογίας, κυµαινόµενο

 3,9% στην Ελλάδα µέχρι 14,3% στη Γερµανία. Στο Βέλγιο,

ία, Φιλανδία, Σουηδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία και Αγγλία,

ισσότερο από το 1/10 των εργαζοµένων εργάστηκε στους

είς αυτούς, οι οποίοι δηµιούργησαν 570,000 καθαρές θέσεις

ασίας το 2000, που αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής

ησης της απασχόλησης στην ΕΕ. 

 

Απασχόληση σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας, 2000 (σαν 
µερίδιο της συνολικής απασχόλησης)
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ηµα 6: Απασχόληση σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας, 2000 
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Καθορισµός τοµέων υψηλής εκπαίδευσης 
30 Βιοµηχανία µηχανών γραφείου και εξοπλισµού 

72 Η/Υ και παρεµφερείς δραστηριότητες 

73 Έρευνα και ανάπτυξη 

74 Λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

80 Εκπαίδευση 

85 Υγεία και κοινωνική εργασία 

91 ∆ραστηριότητες µελών οργανισµών 

99 Λοιποί περιφερειακοί οργανισµοί και σώµατα 

 Οι τοµείς 30,72,73 και 74 είναι κοινοί στους τοµείς υψηλής

τεχνολογίας και εκπαίδευσης. 

 Το ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού το

2000 εργάστηκε σε τοµείς υψηλής εκπαίδευσης, κυµαινόµενο από

15,7% στην Πορτογαλία µέχρι 38,3% στη Σουηδία. Στην Ολλανδία,

Σουηδία, Αγγλία και Ιρλανδία το 1/10 εργάστηκε σε αυτούς τους

τοµείς, σε αντίθεση µε την Πορτογαλία και την Ελλάδα όπου το

ποσοστό βρισκόταν κάτω από το 5%. Η αύξηση της απασχόλησης

στους τοµείς αυτούς το 1999-2000 συνέβαλε στο 35% της

συνολικής αύξησης στην ΕΕ, µε τη δηµιουργία σχεδόν 1εκ

καθαρών νέων θέσεων στον τοµέα αυτό το 2000. 

 
 

Απασχόληση σε τοµείς υψηλής εκπαίδευσης, 2000 (σαν 
µερίδιο της συνολικής απασχόλησης)
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Γράφηµα 7: Απασχόληση στους τοµείς υψηλής εκπαίδευσης,2000 
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Οι τοµείς 72,73,74,80 και 85 είναι κοινοί στους τοµείς 

ς εκπαίδευσης και έντασης της γνώσης. 

32 εκ Ευρωπαίοι, σχεδόν το ¼ του εργατικού δυναµικού, 

ηκαν στους τοµείς αυτούς, κυµαινόµενο από 19,7% της 

γαλίας µέχρι 45,9% της Σουηδίας. Η ανάπτυξη της 

όλησης στους τοµείς αυτούς το 1999-2000 δηµιούργησε 

νέες θέσεις, σχεδόν το 50% της συνολικής αύξησης στην 
Απασχόληση σε τοµείς έντασης της γνώσης, 
2000 (σαν µερίδιο της συνολικής 

απασχόλησης)
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 8: Απασχόληση στους τοµείς έντασης της γνώσης,2000 
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ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 
 
 
Activity rate Ποσοστό συµµετοχής στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό (15-

64 ετών) 

FSE ESF-European Social Fund – Ευρωπαϊκά Κοινωνικά 

Κονδύλια 

GDP   Gross Domestic Product – Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ICT Information&Communication Technologies – Τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών 

LFS             Quarterly Survey of the Labor Force- τριµηνιαία ανασκόπηση 

του εργατικού δυναµικού  

NAP   National Action Plan – Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης 

ΝΤ  Νέα Τεχνολογία 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Council Recommendation on the Implementation of Member States’ 

Employment Policies  

 http://europa.eu.int/eur-ex/en/com/pdf/2001/com2001_0512en01.pdf 

2. Employment in Europe 2001-Recent Trends and Prospects  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/docs/empleu

rope2001_en.pdf 

3. Gary North’s Y2K Links and Forums “Unemployment and a 

Collapsing Division of Labor” 

http://www.garynorth.com/y2k/detail_cfm/3471  

4. H Ελλάδα πρώτη στην µακροχρόνια ανεργία 

http://www.euroidea.gr/gr/gr15.htm 

5. Irwin M.Stelzer «Lessons of the U.S. Job Machine» 

http://www.aei.org/oti/OTI7673.HTM  

6. ITALY-2001 National Action Plan for Employment 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/may/nap20

01it_en.pdf  

7. Kingdom of Spain-National Action Plan for Employment 2001 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/may/nap20

01es_en.pdf  

8. Philip Atkinson «Technology Making it worse» 

http://www.ourcivilisation.com/signs/chap7.htm  

9. Proposal for a Council Decision on Guidelines for Member States’ 

Employment Policies for the year 2002  

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/dat/2001/en_501PC0511.html 

10. R.H.Mabry and A.D.Sharplin  «Does more Technology create 

unemployment?» http://www.cato.org/pubs/pas/pa068.html  

11. Ranjith Jayaram «What business does Technology have in 

business» 

http://stuact.tamu.edu/stuorgs/ibtc/newsletter/vol1no1/no1ranjith.html  

12. Social trends: technology and unemployment  

http://knet.compulink.gr/taseis/pantzou/pa06.htm 
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13. Speech by Hans-Olaf Henkel Hans-President Federation of German 

Industries (BDI) “Challenges for a competitive Europe“ 

http://www.fgi.org.gr/general/sinel98/he-en.htm  

14. Technological Unemployment in the Information Economy 

http://distance-ed.bcc.ctc.edu/econ/kst/BriefReign/Brwebversion.htm  

15. The Social Situation in the European Union 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/mar/online

_en.pdf  

16. Αλλαγές στο εργασιακό:Η δηµιουργία θέσεων εργασίας φιλοσοφία 

του νέου νόµου http://www.in.gr/news/narticle.asp?nid=62914 

17. Αλλαγές στο εργασιακό:Σε συρρίκνωση της απασχόλησης θα 

οδηγήσει ο νέος εργασιακός νόµος, εκτιµά ο ΣΒΒΕ 

http://www.in.gr/news/narticle.asp?nid=75371 

18. Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση στην Ελλάδα 2001 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/may/nap20

01el_el.pdf  

19. Επένδυση 1,3 τρις.δρχ. από το Γ’ ΚΠΣ για την αύξηση της 

απασχόλησης έως το 2006 

http://www.in.gr/news/narticle.asp?nid=53831 

20. Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας  

http://www.primeminister.gr    

21. Ηµερίδα ΣΕΒ για την απασχόληση:Οι επιχειρήσεις θα 

δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, όχι το κράτος 

http://www.in.gr/news/narticle.asp?nid=56937 

22. Ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας:∆όθηκαν οι πρώτες 11 άδειες 

λειτουργίας http://www.in.gr/news/narticle.asp?nid=57376 

23. Ιωάννης Σ. Κατσουλάκος «Τεχνολογική αλλαγή, απασχόληση και 

ευελιξία στην αγορά εργασίας» 

http://www.add.gr/news/samizdat/97-06-04.dir/art6.htm 

24. Κοµισιόν για την απασχόληση:Πρόγραµµα ύψους 1,42 δις.ευρώ 

ενέκρινε η Επιτροπή για την Ελλάδα 

http://www.in.gr/news/narticle.asp?nid=59364 

25. Κώστας Μοσχονάς «H Ελλάδα πρώτη στην µακροχρόνια ανεργία και 

3η στις ηλικίες 15-24» http://www.enet.gr/past/2000/08/10/on-

line/keimena/world/world1.htm 
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26. Νέες εργασιακές σχέσεις:Σε εφαρµογή τίθεται από 1ης Απριλίου το 

νέο µοντέλο οργάνωσης της εργασίας 

http://www.in.gr/news/narticle.asp?nid=60520 

27. ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ,Καθηγητής ΕΜΠ "Τεχνολογία, ανάπτυξη και 

ανεργία" http://www.markatos.gr/ekl2k/nm_txt_13.htm 

28. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας και οι 

ευκαιρίες για την Ελλάδα» 

http://www.papaconstantinou.gr/speech/230100.html 

29. Πολιτικές για την Απασχόληση και την καταπολέµηση της Ανεργίας  

http://www.labor-ministry.gr/sos_dial.htm#547  

30. Προτάσεις ΓΣΕΕ Θέσεις της ΓΣΕΕ για την εκπαίδευση και την 

επαγγελµατική κατάρτιση www.inegsee.gr/thesis-gsee-τεκ.htm 

31. Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Λισσαβόνας 23 και 24 Μαρτίου 2000 

http://www.fgi.org.gr/what-new/proedria.htm 

32. Το µέλλον της Εργασίας  http://www.paremvassi.gr/art45.htm 
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