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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ανάλυση της παρούσας μελέτης στηρίζεται τόσο σε θεωρητική όσο και
σε εμπειρική διερεύνηση. Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι
να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την απασχόληση και
την ανεργία των «νέων» ανθρώπων και να εντοπίσει τον τρόπο με τον
οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν το φαινόμενο της ανεργίας.
Επίσης, στόχος της είναι να διερευνήσει τις σημερινές διαστάσεις του
φαινομένου της ανεργίας με τη βοήθεια της δειγματοληπτικής έρευνας, η
οποία πραγματοποιήθηκε το χειμώνα του 2012 με ερωτηματολόγιο που
μοιράστηκε σε εκατό (100) άνεργα άτομα ηλικίας 18 χρόνων και άνω.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια θεωρητική παρουσίαση του
φαινομένου της ανεργίας, αναλύονται και παρουσιάζονται τα είδη της, τα
αίτια, οι συνέπειες και οι τρόποι αντιμετώπισής της. Το δεύτερο κεφάλαιο
αναφέρεται

στην

απασχόληση

και

την

ανεργία

στην

Ελλάδα.

Παρουσιάζονται η απασχόληση και η ανεργία κατά ηλικία, φύλο,
επάγγελμα,

κλάδο

και

επίπεδο

εκπαίδευσης

ώστε να δοθεί

μια

ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της ανεργίας στη χώρα μας.
Επιπλέον γίνεται αναφορά και στη μακροχρόνια ανεργία στην Ελλάδα
αλλά και στο διαρκώς αυξανόμενο φαινόμενο της μερικής απασχόλησης.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το φαινόμενο της ανεργίας των νέων στην
Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις.
Παρουσιάζονται οι οικονομικές ερμηνείες της ανεργίας των νέων, τα αίτια
του φαινομένου και οι τρόποι αντιμετώπισης του. Επιπλέον τονίζεται ο
ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στην ανεργία των νέων και τα
προβλήματα μετάβασης των νέων στην αγορά εργασίας.

Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας εντοπίζει τη σχέση της οικονομικής
κρίσης που έχει οδηγήσει τη χώρα μας σε βαθιά ύφεση και της ανεργίας
των νέων.

Συγκεκριμένα γίνεται

αναφορά στα αποτελέσματα της

2

οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας που οδηγούν στην αύξηση του
ποσοστού

ανεργίας

των νέων

στη

χώρα

μας,

ενώ

ταυτόχρονα

προτείνονται και εφικτά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των
νέων.

Το

πέμπτο

κεφάλαιο

είναι αφιερωμένο

στην

ανάλυση

της

δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε και στην μεθοδολογία
που ακολουθήθηκε. Συγκεκριμένα γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των
απαντήσεων

του

ερωτηματολογίου

των

30

ερωτήσεων

που

συμπληρώθηκε από 100 άνεργους. Μέσα από αυτό γίνεται ανάλυση των
Δημογραφικών,

Οικονομικών,

Κοινωνικών

και

Ψυχολογικών

Χαρακτηριστικών των ερωτώμενων.

Τέλος το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμπεράσματα που προκύπτουν
από την ανάλυση των παραπάνω κεφαλαίων καθώς και από την έρευνα
που διεξήγαμε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας αλλά και
η Ευρώπη είναι το πρόβλημα της ανεργίας. Η κρίση του παγκόσμιου
οικονομικού συστήματος δημιουργεί τη μαζική ανεργία και τον αποκλεισμό
εκατομμυρίων ανθρώπων από την απασχόληση. Τα τελευταία είκοσι
περίπου χρόνια η ανεργία όχι μόνο αυξήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς,
αλλά παρουσιάζει μια ανθεκτικότητα η οποία διατηρείται σε υψηλά
επίπεδα. Παράλληλα, έχει αυξηθεί η μέση διάρκεια της ανεργίας. γι’ αυτό
παρατηρείται μια διαρκής ανησυχία, ειδικότερα στις ανεπτυγμένες χώρες,
για τα επίμονα υψηλά επίπεδα της ανεργίας και τη συνεχή προσπάθεια
εξεύρεσης τρόπων για τη μείωσή της.

Η διεθνής και η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει στην χώρα
μας αλλά και στις άλλες Μεσογειακές χώρες τις πιο δυσμενείς συνθήκες
κοινωνικοοικονομικής αβεβαιότητας και ανασφάλειας για τον κόσμο της
μισθωτής εργασίας, των ανέργων και των συνταξιούχων. Στην Ευρώπη
και την Ελλάδα οι εφαρμοζόμενες πολιτικές κατά την τελευταία τριετία δεν
κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στον κόσμο της
μισθωτής εργασίας, με τις απολύσεις, την αύξηση της ανεργίας (800.000
περίπου άτομα στο τέλος του β' τριμήνου του 2011), την μείωση του
εισοδήματος (-20%), την μείωση των συντάξεων (-25% μέχρι -50%), την
διεύρυνση

των

κοινωνικών ανισοτήτων

και

την συρρίκνωση

των

κοινωνικοασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων γενικότερα. Αποτελεί
κοινή διαπίστωση ότι, το επερχόμενο κραχ στην αγορά εργασίας στην
Ελλάδα τροφοδοτείται από την σημαντική αύξηση της ανεργίας, 95%
αύξηση της ανεργίας την περίοδο από τον Μάρτιο 2008 μέχρι τον Μάρτιο
2011, (Έκθεση ΙΝΕΕ/ΓΣΕΕ, 2011) καθώς και από την μείωση της
απασχόλησης (πρώτη φορά από το 1991) η οποία υπερβαίνει ακόμα και
αυτή της συνολικής μείωσης της απασχόλησης. Με αυτά τα δεδομένα θα
απαιτηθούν αρκετά χρόνια (όχι νωρίτερα από το 2020) για να επανέλθει το
επίπεδο της ανεργίας σ’ αυτό (7,8%) πριν την εκδήλωση της οικονομικής
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κρίσης

(φθινόπωρο

2008).

Μια

τέτοια

προοπτική

κρίσης

της

απασχόλησης, θα πλήξει ιδιαίτερα τους νέους , τους ανειδίκευτους, τους
μετανάστες και τους εργαζόμενους σε ευέλικτες και προσωρινές μορφές
απασχόλησης, επιφυλάσσοντάς τους την ένταξή τους στην κατηγορία της
μακροχρόνιας ανεργίας και της σταδιακής περιθωριοποίησης από το
εργατικό δυναμικό ή της επιλογής της μετανάστευσής τους στο εξωτερικό
αφού η απασχόλησή τους στο εσωτερικό θα είναι περιορισμένη.

Η ανάσχεση αυτής της προοπτικής κρίσης της απασχόλησης, σε
βραχυχρόνιο επίπεδο, προϋποθέτει την άμεση ένταξη των ανέργων στην
απασχόληση, τόσο για την εξασφάλιση εισοδήματος, όσο και για τη
διατήρηση των δεξιοτήτων τους που θα τους επιτρέψει να ενταχθούν σε
παραγωγικές θέσεις εργασίας όταν επιταχυνθεί η διαδικασία
ανάκαμψης.

Θα πρέπει

λοιπόν να αποτελέσει

της

στόχο επείγουσας

προτεραιότητας η ανάσχεση παράτασης της ύφεσης και αύξησης της
ανεργίας (ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων), αποσύνθεσης του συστήματος
των εργασιακών σχέσεων και του συστήματος κοινωνικής προστασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση της Ανεργίας

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ως άνεργος θεωρείται αυτός
που δεν εργάζεται, είναι διαθέσιμος να εργαστεί και βρίσκεται σε
αναζήτηση εργασίας. Πιο συγκεκριμένα ο πληθυσμός μπορεί να διακριθεί
σε οικονομικά ενεργό και σε οικονομικά μη ενεργό. Ο οικονομικά
ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και
περιλαμβάνει τα άτομα που είναι ικανά για εργασία και ταυτόχρονα θέλουν
να εργαστούν. Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός περιλαμβάνει τα
άτομα που δεν μπορούν (μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς, στρατιώτες)
και που δεν θέλουν (άεργοι) να εργαστούν.

Το εργατικό δυναμικό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, σ' εκείνους οι οποίοι
εργάζονται και ονομάζονται απασχολούμενοι και σ' εκείνους οι οποίοι
δεν

εργάζονται

και

είναι

άνεργοι.

Δηλαδή

το

άθροισμα

των

απασχολουμένων και των ανέργων ισούται με το εργατικό δυναμικό:
Εργατικό δυναμικό = Άνεργοι + Απασχολούμενοι

Το φαινόμενο της ανεργίας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και υπόκειται
σε διαφορετικές αιτιώδεις σχέσεις καθώς μεταβάλλονται τα πρότυπα
οργάνωσης της κοινωνικής εργασίας. Ταυτοχρόνως, η κατανόησή του
οριοθετείτε από τις κυρίαρχες αντιλήψεις της εποχής. Στην αρχή του αιώνα
οι Αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν την λέξη «out of work» και όχι
«unemployed», ενώ ο γαλλικός όρος «chomer» προέρχεται από το
λατινικό «cauma» που σημαίνει παύση δραστηριοτήτων. Στις στατιστικές
του τέλους του προηγούμενου αιώνα δεν υπάρχει πραγματική διάκριση
μεταξύ ανέργων και περιθωριακών. Δεν σημαίνει όμως ότι η ανεργία δεν
υπήρχε εκείνη την εποχή, εφόσον είχαμε μεταβολές των οικονομικών
κύκλων που επηρέαζαν τον όγκο της προσφερόμενης εργασίας, αλλά
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απλούστατα οι αντιλήψεις της εργασίας και της φτώχειας ήταν δομημένες
διαφορετικά και δεν απομόνωναν την ανεργία σαν ξεχωριστό φαινόμενο.

Η ανεργία γίνεται σημαντική στο βαθμό που η εξασφάλιση μιας θέσης
μισθωτής απασχόλησης αποτελεί τη μόνη ή τη σημαντικότερη δυνατότητα
αυτών των ομάδων να αποκτήσουν τους αναγκαίους πόρους (εισοδήματα)
που επιτρέπουν την επιβίωση (Δεδουσόπουλος, 2000). Παρόλα αυτά, η
κοινωνική πραγματικότητα δεν είναι η ανεργία όπως την ορίζουν και την
αντιλαμβάνονται οι στατιστικοί και οι οικονομολόγοι, αλλά όπως την
βιώνουν οι ίδιοι οι άνεργοι. Η έννοια της εργασίας είναι πρακτικά
συνδεδεμένη με την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Παίρνοντας
δυο διαφορετικές διαστάσεις η απασχόληση εκτελείται σε πλήρες ωράριο
αλλά όχι συνεχώς (εποχιακή ή προσωρινή εργασία) ή εκτελείται με
μειωμένο ωράριο.

Στην πρώτη περίπτωση το άτομο βρίσκεται μεταξύ

εργασίας και ανενεργούς κατάστασης, ενώ στην δεύτερη μεταξύ εργασίας
και ανεργίας (Γαβρόγλου και Κικίλιας, 2001).

Το μέγεθος της ανεργίας μπορεί να μετρηθεί ως απόλυτο μέγεθος, για
παράδειγμα, χιλιάδες άνεργοι. Η σημασία όμως του αριθμού αυτού
εξαρτάται από το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, γι’ αυτό η ανεργία
μετράτε ως ποσοστό επί τοις εκατό (%)του εργατικού δυναμικού.

π
'
'
Αριθμός Ανέργων
Ποσοστό ανεργίας = —
----- —-----100
Εργατικό Δυναμικό

Το ποσοστό της ανεργίας μπορεί να διαφέρει από περίοδο σε περίοδο,
καθώς μεταβάλλεται το απόλυτο μέγεθος της ανεργίας ή του εργατικού
δυναμικού ή και των δύο (αλλά με διαφορετικό ρυθμό).
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1.2 Είδη Ανεργίας

Τα διάφορα είδη ανεργίας, τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά από όλες τις
σχολές οικονομικής σκέψης είναι πέντε και διακρίνονται ανάλογα με τα
αίτια της και το χρονικό ορίζοντα της εκδήλωσής της. Τα πέντε αυτά είδη ή
κατηγορίες της ανεργίας είναι : η εποχιακή ανεργία, η ανεργία τριβής, η
διαρθρωτική, η κυκλική και η καλυμμένη ανεργία, τα οποία αναλύουμε
παρακάτω.

1.2.1 Εποχιακή Ανεργία

Πολλές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα οι αγροτικές και οι τουριστικές,
παρουσιάζουν

συστηματικές

μεταβολές

στην

παραγωγική

τους

δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους. Οι μεταβολές της παραγωγής
συνοδεύονται από αντίστοιχες μεταβολές της απασχόλησης

εργατικού

δυναμικού και, συνεπώς, από μεταβολές της ανεργίας. Αυτή η ανεργία
ονομάζεται εποχιακή. Οι διακυμάνσεις αυτές δεν έχουν σχέση με τον
οικονομικό κλάδο αλλά εμφανίζονται συστηματικά κάθε χρόνο ανάλογα με
την εποχή και άρα είναι προβλέψιμες (Πετρινιώτη, 1999). Χαρακτηριστικά
της εποχιακής ανεργίας είναι ότι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και είναι
προσωρινή και μικρής σχετικά διάρκειας.

Η εποχική ανεργία δεν θεωρείται ως σοβαρό οικονομικό πρόβλημα γιατί
μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εύρεση συμπληρωματικής απασχόλησης
ώστε να μην μένουν άνεργοι για μεγάλη περίοδο (Κώττη-Πετράκη, 2000).

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις οι εποχιακά εργαζόμενοι έχουν
μεγαλύτερες αποδοχές τους

μήνες που

απασχολούνται

ώστε να

καλύπτονται εισοδηματικά κατά την περίοδο της εποχικής ανεργίας, όπως
συμβαίνει για παράδειγμα σε ορισμένες τουριστικές εργασίες.
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1.2.2 Ανεργία Τριβής

Ανεργία τριβής είναι εκείνη η οποία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς
να απορροφήσει άμεσα ανέργους, παρότι υπάρχουν κενές θέσεις
εργασίας, για τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και
επαγγελματική εξειδίκευση. Η ανεργία τριβής οφείλεται στην αδυναμία των
εργατών να εντοπίσουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις και
στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τους άνεργους εργάτες.
Επίσης, μπορεί να οφείλεται στη γεωγραφική απόσταση μεταξύ της
περιοχής όπου υπάρχει ανεργία και αυτής όπου υπάρχουν κενές θέσεις
εργασίας.

Γενικότερα οφείλεται

στην έλλειψη ενός επαγγελματικού

συστήματος πληροφοριών για ύπαρξη ανέργων και επιχειρήσεων με κενές
θέσεις εργασίας.

Οι εργαζόμενοι μπορεί να εγκαταλείπουν την εργασία τους προς εξεύρεση
άλλης, προς αναζήτηση διαφορετικών συνθηκών εργασίας, γεωγραφικής
περιοχής, μισθού ή θέσης. Στην κινητικότητα μεταξύ διαφόρων θέσεων
εργασίας προστίθεται και η κινητικότητα μεταξύ ανενεργού και ενεργού
πληθυσμού. Όσο μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα των εργαζομένων τόσο
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τους, που διέρχεται από την αγορά εργασίας
προς αναζήτηση νέας και ως εκ τούτου μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός
εισόδου στην ανεργία.

Η ανεργία τριβής είναι ηθελημένη ανεργία, η οποία καλυτερεύει τελικά τη
θέση του ατόμου, αλλά κι εκείνη της εθνικής οικονομίας γιατί αυξάνει την
παραγωγικότητα κατευθύνοντας τους εργαζομένους προς τις εργασίες για
τις οποίες έχουν τα περισσότερα κίνητρα (Μ 8 Π ^, 2002). Σε κατάσταση
πλήρους απασχόλησης υπάρχει ανεργία τριβής, η οποία συμβάλλει στην
βέλτιστη χρησιμοποίηση του συντελεστή εργασίας.
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1.2.3 Διαρθρωτική Ανεργία

Όταν σε μια οικονομία υπάρχουν άνεργοι και κενές θέσεις εργασίας, αλλά
οι άνεργοι δεν μπορούν να απασχοληθούν στις υπάρχουσες κενές θέσεις,
επειδή δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα

στα προσόντα και την

εξειδίκευση των ανέργων και σε αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των
κενών θέσεων, η ανεργία αυτή ονομάζεται διαρθρωτική. Οφείλεται σε
τεχνολογικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέα επαγγέλματα και
αχρηστεύουν άλλα, και σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης, οι οποίες
αυξάνουν τη ζήτηση ορισμένων προϊόντων και ταυτόχρονα μειώνουν τη
ζήτηση άλλων. Όποιες και να είναι τελικά οι αιτίες, οι διαρθρωτικές
μεταβολές της παραγωγής προκαλούν αναπόφευκτα αύξηση της ανεργίας
αφού

επιχειρήσεις

στους

τομείς

σε

παρακμή

σταματούν

τις

δραστηριότητες ή μειώνουν τον όγκο παραγωγής και κατά συνέπεια τις
θέσεις εργασίας. Παράλληλα, οι προερχόμενοι άνεργοι από τους τομείς σε
κρίση

διαθέτουν

ανεπαρκή

προσόντα

ακατάλληλα

για

τις

νέες

δραστηριότητες σε ανάπτυξη.

Άλλοι διαρθρωτικοί παράγοντες που επιδρούν στην προσφορά και τη
ζήτηση εργασίας είναι η δημογραφική σύνθεση του ενεργού πληθυσμού, οι
διάφορες ρυθμίσεις και θεσμικά μέτρα που επηρεάζουν τη λειτουργία της
αγοράς εργασίας και ειδικά η σχετική νομοθεσία προστασίας της εργασίας
και τα συστήματα αποζημίωσης και παροχών ανεργίας (Δόθί, ΒθγπβΚθ,
2002). Επίσης, η υποκατάσταση εργασίας από κεφάλαιο, μπορεί να
αποτελέσει πηγή διαρθρωτικής ανεργίας.
Όπως είναι φανερό, η διαρθρωτική ανεργία δημιουργείται από την
δυσαναλογία που υπάρχει προσφοράς και ζήτησης των διαφόρων
ειδικεύσεων. Η μείωσή της απαιτεί επανεκπαίδευση των ανέργων, ώστε να
αποκτήσουν τις ειδικεύσεις στις οποίες υπάρχει έλλειψη, διαφορετικά, η
διαρθρωτική ανεργία μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας.
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1.2.4 Κυκλική Ανεργία

Η

κυκλική

ανεργία

ακολουθεί

δραστηριότητας,

δηλαδή

δραστηριότητας,

ενώ

είναι

τις

μεταπτώσεις

μικρή

αυξάνει

όσο

σε
η

της

περιόδους

οικονομική

οικονομικής
αυξημένης

δραστηριότητα

επιβραδύνεται στις φάσεις της καθόδου και της ύφεσης του οικονομικού
κύκλου.

Ονομάζεται

και

ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης

καθώς και

κεϋνσιανή ανεργία, παίρνοντας το όνομά της από τον μεγαλύτερο ίσως
οικονομολόγο του εικοστού αιώνα τον Τζων Μ. Κέυνς (1883-1946) ο
οποίος ανάλυσε το φαινόμενο των οικονομικών διακυμάνσεων της
οικονομικής δραστηριότητας και υποστήριξε ότι βραχυχρόνια μπορεί να
υπάρξει

υποαπασχόληση

λόγω

ανεπαρκούς

ζήτησης.

Πρόκειται,

ουσιαστικά, για αδυναμία της συνολικής ζήτησης της οικονομίας να
απορροφήσει τη συνολική προσφορά του εργατικού δυναμικού. Η ανεργία
αυτή έχει κυκλικό χαρακτήρα, δηλαδή επαναλαμβάνεται, και η διάρκειά της
εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου.

1.2.5 Καλυμμένη Ανεργία

Είναι η ανεργία που υπάρχει όταν οι εργαζόμενοι υποαπασχολούνται ή
εργάζονται χωρίς να καταβάλλονται οι μισθοί τους για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Οι εργαζόμενοι θέλουν αλλά δεν βρίσκουν πλήρη απασχόληση,
γι’ αυτό αναγκάζονται να απασχολούνται μερικώς, κάτι που τα τελευταία
χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος.

1.3 Κριτήρια Διάκρισης της Ανεργίας

Η ανεργία ταξινομείται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το χρόνο που
διαρκεί,

τα

αίτια

που

την

προκαλούν,

τις

πολιτικές

που

την

αντιμετωπίζουν, και την ομάδα στην οποία ανήκει ο άνεργος, δηλαδή τη
διάρθρωσή της. Το βασικό κριτήριο βάσει του οποίου ταξινομείται η
ανεργία είναι ανάλογα με τα αίτια που την προκαλούν, ενώ τα υπόλοιπα
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τρία είναι δευτερεύοντα ή συμπληρωματικά κριτήρια (Δεδουσόπουλος
2000).

1.3.1 Διάκριση ανάλογα με τη διάρκειά της

Η διάκριση αυτή της ανεργίας έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα που
παραμένουν τα άτομα άνεργα (διάρκεια ανεργίας). Σημασία δεν έχει μόνο
η διάρκεια των διαστημάτων στην ανεργία, αλλά και η συχνότητα
εμφάνισης της ανεργίας. Πολλά άτομα αντιμετωπίζουν μικρά σχετικά
διαστήματα ανεργίας, αλλά η συχνότητα εμφάνισής της είναι σχετικά
μεγάλη. Επίσης έχει σημασία εάν τα ίδια άτομα παραμένουν άνεργα για
πολλές συνεχείς περιόδους, ενώ άλλα δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο
ανεργίας.

Επιπλέον έχει σημασία και ο τρόπος που τερματίζεται το

διάστημα της ανεργίας. Για παράδειγμα, πολλοί άνεργοι αποσύρονται από
το εργατικό δυναμικό απογοητευμένοι από την προσπάθεια να βρουν μια
θέση εργασίας (Δεδουσόπουλος, 2000).

Σύμφωνα με το κριτήριο της διάρκειάς της, η ανεργία διακρίνεται σε
βραχυχρόνια και σε μακροχρόνια ή χρόνια ανεργία. Ως βραχυχρόνια
θεωρείται η ανεργία η οποία διαρκεί έως έξι μήνες, ενώ μακροχρόνια ή
χρόνια η ανεργία που διαρκεί από δώδεκα και άνω μήνες.
Πίνακας 1.1.: Διάκριση της ανεργίας ανάλογα με την διάρκειά της
Διάρκεια Ανεργίας
Έως 6 μήνες
6 έως 12 μήνες
12 και άνω
Άνω των 24 μηνών

Είδος Ανεργίας
Βραχυχρόνια Ανεργία
Ανεργία Μέσης Διάρκειας
Μακροχρόνια ή Χρόνια Ανεργία
Μεγάλη Μακροχρόνια Ανεργία

Πηγή : Δεδουσόπουλος, (2000)
Υπάρχουν διαφορές στη διάρκεια της ανεργίας μεταξύ ανδρών και
γυναικών, με τις γυναίκες να εμφανίζουν υψηλότερη συγκέντρωση στη
μακροχρόνια ανεργία σε σχέση με τους άνδρες. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι
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νέοι στην ηλικία εμφανίζουν χαρακτηριστικά υψηλότερη μακροχρόνια
ανεργία από τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

1.3.2 Διάκριση βάσει των αιτιών που την προκαλούν

Η πιο σημαντική διάκριση μεταξύ ειδών ανεργίας είναι εκείνη μεταξύ της
ηθελημένης ή εκούσιας ανεργίας και της αθέλητης ή ακούσιας ανεργίας.
Εκούσια άνεργος είναι αυτός που ενώ του έχει προσφερθεί μια εργασία
που μπορεί να αναλάβει, συνεχίζει να ψάχνει για μια καλύτερη δουλειά με
υψηλότερο μισθό, χωρίς να αποδεχθεί την προσφορά που του έγινε
(Παυλόπουλος Π, 2000). Ακούσια άνεργος είναι αυτός που θα ήταν
πρόθυμος να εργασθεί σε μια εργασία για την οποία έχει τα κατάλληλα
προσόντα και με τον τρέχοντα μισθό ή και με χαμηλότερο μισθό, αλλά δεν
μπορεί να βρει μια τέτοια δουλειά.

Η διάκριση αυτή βασίζεται στην άποψη ότι ένας αριθμός ανέργων
παραμένει στην κατάσταση της ανεργίας και καταγράφεται στις στατιστικές
των ανέργων παρά την έλλειψη επιθυμίας να βρει εργασία κατά τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια, η εγγεγραμμένη ανεργία
υπερεκτιμά το μέγεθος της πραγματικής ανεργίας κατά τον αριθμό των
ανέργων που προτιμούν να παραμείνουν άνεργοι για διάφορους λόγους
παρά να εργασθούν.

1.3.3 Διάκριση βάσει των πολιτικών αντιμετώπισής της

Η ταξινόμηση βάσει των πολιτικών διαχωρίζει την ανεργία σε ανεργία
τριβής, διαρθρωτική και κυκλική ή εποχική ανεργία, την ανάλυση των
οποίων κάναμε στην προηγούμενη ενότητα (ενότητα 1.2) του παρόντος
κεφαλαίου.
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1.3.4 Διάκριση βάσει της διάρθρωσή της

Η διάκριση βάσει της διάρθρωσης της ανεργίας αναφέρεται στον τρόπο με
τον οποίο επιμερίζεται η ανεργία μεταξύ διακριτών κοινωνικών ομάδων
που αποτελούν το εργατικό δυναμικό. Τέτοιες ομάδες αποτελούν το φύλο,
η φυλή και η εθνικότητα, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο
εκπαίδευσης, η εργασιακή ένταξη και η εργασιακή εμπειρία. Το επίπεδο
της ανεργίας έχει αυξηθεί εξαιτίας της αύξησης της συμμετοχής στο
εργατικό δυναμικό

κοινωνικών ομάδων,

που

χαρακτηρίζονται

από

σταθερά υψηλά ποσοστά, όπως οι γυναίκες, οι νέοι, οι χαμηλής
εκπαίδευσης,

οι

μετανάστες από τρίτες χώρες κ.α..

Συνεπώς,

οι

προσπάθειες μείωσης της ανεργίας πρέπει να εστιάζονται στην μείωση
της ανεργίας αυτών των ομάδων με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και το
συνολικό ποσοστό ανεργίας (Πηλαβάκη, 2006).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
(ΕΛΣΤΑΤ), για το β’ τρίμηνο του 2011, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών
φτάνει στο 20,0% και είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών που
είναι 13,7%. Επίσης στους νέους ηλικίας 15-29 ετών το ποσοστό της
ανεργίας είναι 32,9%, το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 38,3%.
Επίσης υψηλά ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας καταγράφουν όσοι δεν
έχουν πάει καθόλου σχολείο, όπου οι άνεργοι ανέρχονται στο 34,5%,
ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού με
24,9% ανεργία και οι απόφοιτοι ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης με 19,0% ανεργία. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται
σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό με ποσοστό 9,7% και στους
πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό ανεργίας 11,6%.

1.4 Οικονομικές Θεωρίες για την ανεργία
Τα κοινωνικά φαινόμενα, σε αντίθεση, ίσως, προς τα φαινόμενα των
φυσικών επιστημών, δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά παρά μόνο με
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αναφορά σε μια θεωρητική κατασκευή που τα καθιστά, όχι κατ' ανάγκη
ερμηνεύσιμα, αλλά, ίσως, απλώς αναγνωρίσιμα.
Τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανεργία αποδεικνύονται ως ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα της αρχής αυτής. Οι θεωρίες που έχουν
διατυπωθεί κατά καιρούς για την ανεργία, όχι μόνον δεν διακρίνονται από
μια προοδευτικά εξελικτική πορεία, αλλά χαρακτηρίζονται κυρίως από
επαναλήψεις και ανακυκλώσεις ελαφρά τροποποιημένων παραδοχών και
επιχειρημάτων. Το ίδιο το φαινόμενο προς διερεύνηση, το επίπεδο και το
ποσοστό ανεργίας, μετράται και αποτυπώνεται ως πραγματολογικό υλικό
βάσει

ορισμών που

μεταβάλλονται

αντανακλώντας

τις

κυρίαρχες,

εκάστοτε, θεωρητικές αναζητήσεις. Παρακάτω αναλύονται οι κυρίαρχες
θεωρήσεις για την ανεργία και αποτυπώνονται και οι σύγχρονες διαστάσεις
τους.
Η θεώρηση της Κλασικής Οικονομικής Σχολής για την ανεργία

Σύμφωνα με τους κλασικούς οικονομολόγους όλες οι αγορές(προϊόντων,
χρήματος,

κεφαλαίου

και

εργασίας)

διέπονται

από

τους

νόμους

προσφοράς και ζήτησης και ισορροπούν, μακροχρόνια, χωρίς κρατικές
παρεμβάσεις. Η προσφορά εργασίας από τους εργαζόμενους βρίσκεται σε
θετική συσχέτιση με τον πραγματικό μισθό, ενώ η ζήτηση εργασίας από τις
επιχειρήσεις, βρίσκεται σε αρνητική συσχέτιση με τον πραγματικό μισθό.
Στην ισορροπία της αγοράς εργασίας η προσφορά ισούται με τη ζήτηση
και έτσι διαμορφώνεται πάντα ένας μισθός ισορροπίας.
Οι επιχειρήσεις που βασική τους επιδίωξη είναι η μεγιστοποίηση του
κέρδους, προσλαμβάνουν εργαζομένους μέχρι να εξισωθεί η οριακή
παραγωγικότητα της εργασίας με τον πραγματικό μισθό. Οι εργαζόμενοι
που βασική τους επιδίωξη είναι η επίτευξη του κατάλληλου συνδυασμού
μεταξύ πραγματικού εισοδήματος και ωρών ανάπαυσης που του δίνει τη
μέγιστη χρησιμότητα, προσφέρει την εργασία του μέχρι εκείνο το σημείο
που η αγοραστική δύναμη της αμοιβής του ανταμείβει την προσπάθεια του
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(Δόθί, Βθγπ8Κθ, 2002). Σύμφωνα με τα παραπάνω θα υπάρχει πάντα ένα
σημείο ισορροπίας στην αγορά εργασίας και η οικονομία δεν θα πρέπει να
γνωρίζει ανεργία διαρκείας, γιατί λόγω της ευκαμψίας των μισθών προς τα
πάνω και προς τα κάτω η προσαρμογή τους θα συνεχίζεται μέχρι την
ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Σύμφωνα με την κλασική θεώρηση η ανεργία εξακολουθεί να υφίσταται
γιατί απλά υπάρχουν κανονισμοί και ρυθμίσεις που εμποδίζουν την
ελεύθερη διαπραγμάτευση των μισθών. Η δύναμη των συνδικάτων, η
καθιέρωση ενός ελάχιστου μισθού(κατώτατος μισθός, ημερομίσθιο), οι
συλλογικές συμβάσεις, και γενικά το δίκαιο εργασίας, περιορίζουν τις
δυνατότητες στιγμιαίας προσαρμογής των μισθών. Η ακαμψία των μισθών
είναι

η πρωταρχική αιτία της ανεργίας,

γιατί μη μπορώντας να

διαπραγματευτούν τους μισθούς τους, οι επιχειρήσεις επιλέγουν την
προσαρμογή των θέσεων εργασίας για να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες
ύφεσης. Επιπλέον η ακαμψία των μισθών αυξάνει και την ανεργία των
νέων, αφού οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταβάλουν το κατώτατο
ημερομίσθιο και στους νέους που δεν έχουν ιδιαίτερα προσόντα και
εμπειρία με αποτέλεσμα ο πραγματικός μισθός να υπερβαίνει την
παραγωγικότητά τους.

Η Μαρξιστική θεώρηση για την ανεργία

Σύμφωνα με τον Μαρξ υπάρχει διαρκώς ένας εφεδρικός βιομηχανικός
στρατός εργαζομένων (ανεργία) που προέρχεται από την απώλεια θέσεων
εργασίας λόγω αύξησης της παραγωγικότητας, από την εξαφάνιση των
μικρών ιδιοκτησιών, εμπορικών και βιοτεχνικών, από τον ανταγωνισμό,
καθώς και από τους ανέργους των κυκλικών οικονομικών κρίσεων.

Το μέγεθος του βιομηχανικού εφεδρικού στρατού βρίσκεται σε θετική
συσχέτιση με τον πλούτο και το προλεταριάτο, δηλαδή όσο μεγαλύτερος
είναι ο κοινωνικός πλούτος και το απόλυτο μέγεθος του προλεταριάτου,
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τόσο

μεγαλύτερος

είναι

και

ο

βιομηχανικός

εφεδρικός

στρατός

(Ιωακείμογλου Η, 1999). Επιπλέον η πίεση που ασκείται στους μισθούς
και η εξαθλίωση του ενεργού βιομηχανικού στρατού είναι ανάλογη του
μεγέθους του εφεδρικού στρατού. Η ανάκαμψη μπορεί να μειώσει τον
όγκο αυτού του εφεδρικού στρατού, δεν μπορεί όμως να τον εξαφανίσει
τελείως.

Η κεϋνσιανή θεώρηση για την ανεργία

Η κεϋνσιανή προσέγγιση δέχεται ότι το κλειδί του προβλήματος της
ανεργίας βρίσκεται στο επίπεδο της συνολικής ζήτησης και αμφισβητεί την
κλασική θεώρηση ότι η ευκαμψία των μισθών μπορεί να απορροφήσει την
αυξανόμενη ανεργία καθώς και ότι επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η
ευκαμψία των μισθών (Κρητικός, 2010). Οι επιχειρήσεις έχουν συμφέρον
να παραχωρούν μισθούς αρκετά ανεξάρτητους από τις διακυμάνσεις του
οικονομικού κύκλου, όπως και οι εργαζόμενοι είναι συχνά διατεθειμένοι να
δεχτούν έναν μικρότερο μισθό, εφόσον θα παραμένει σταθερός σε
οποιεσδήποτε συνθήκες.

Σύμφωνα με την κεϋνσιανή προσέγγιση η ακαμψία των μισθών αποτελεί
για τις επιχειρήσεις και ένα μέσο ελάττωσης του κόστους εργασίας και
αύξησης των κερδών. Σε περιόδους ύφεσης οι επιχειρήσεις αποφεύγουν
να

απολύουν

έμπειρους

εργαζόμενους

ώστε

να

αποφύγουν

τις

αποχωρήσεις που θα είχαν ως συνέπεια την απώλεια των επενδύσεών
τους σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιπλέον οι επιχειρήσεις αποφεύγουν τη
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μείωση των μισθών εάν εκτιμούν ότι αυτή διακινδυνεύει να αποθαρρύνει
τους εργαζόμενους και να προκαλέσει πτώση της παραγωγικότητας.
Η πτώση των μισθών, δεν οδηγεί σε πτώση της ανεργίας γιατί δημιουργεί
αρνητικές

επιπτώσεις

στην

ενεργό

ζήτηση.

Εάν

οι

επιχειρήσεις

αντιδρούσαν, όταν υπάρχει ύφεση, με γενική πτώση των μισθών, θα
ακολουθούσε αισθητή μείωση των καταναλωτικών δαπανών που θα
ανάγκαζε τις επιχειρήσεις να μειώσουν ακόμη περισσότερο την παραγωγή
και τη ζήτηση εργασίας, επιβαρύνοντας κατά συνέπεια την ύφεση και την
ανεργία. Συνεπώς η οικονομία θα έμπαινε σε ένα φαύλο κύκλο πτώσης
μισθών και ζήτησης που θα βάθαινε την ύφεση.

Οι κεϋνσιανοί θεωρούν ως το κλειδί του προβλήματος της ανεργίας το
επίπεδο της ενεργούς ζήτησης, εφόσον το κόστος εργασίας δεν είναι ο
κύριος υπεύθυνος της ανεργίας. Οι επιχειρήσεις για δεδομένο κόστος
εργασίας, θα δεχόντουσαν να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό εάν
η πώληση των προϊόντων τους ήταν αυξημένη. Η λύση της κυκλικής
ανεργίας (κεϋνσιανή ανεργία) βρίσκεται στην αύξηση της ζήτησης η οποία
σε συνθήκες ύφεσης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις παρεμβατικές
πολιτικές του κράτους, όπως η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και
των κοινωνικών παροχών, η μείωση της φορολογίας και των επιτοκίων
κ.α.
Σύγχρονες θεωρήσεις για την ανεργία

Οι σύγχρονες θεωρήσεις δέχονται την ταυτόχρονη ύπαρξη τύπων
ανεργίας, όπως της κλασικής ανεργίας που συνδέεται με υψηλό κόστος
εργασίας για μερικές κατηγορίες εργαζομένων, και της κεϋνσιανής
ανεργίας που συνδέεται με την ανεπαρκή ενεργό ζήτηση.

Μια σημαντική σύγχρονη θεώρηση για την ανεργία, υιοθετεί την ακριβώς
αντίθετη υπόθεση από αυτήν της κλασικής θεωρίας της ισορροπίας,
δηλαδή αυτήν της ανελαστικότητας των τιμών για μια βραχεία περίοδο. Οι
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τιμές δεν προσαρμόζονται αρκετά γρήγορα ώστε να επιτευχθεί ισορροπία
προσφοράς και ζήτησης κάθε φορά, γι’ αυτό
πραγματοποιείται,

με την προσαρμογή

η ισορροπία δεν

των τιμών,

αλλά

με την

τροποποίηση των ποσοτήτων. Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή της
ανισορροπίας υπάρχει συνύπαρξη κλασικής και κεϋνσιανής ανεργίας, γιατί
η κεϋνσιανή ανεργία είναι αποτέλεσμα της

ανεπάρκειας της ζήτησης

αγαθών προς τις επιχειρήσεις, ενώ η κλασική ανεργία, προέρχεται από
την ηθελημένη μείωση της παραγωγής και συνεπώς της απασχόλησης,
από τις επιχειρήσεις που θεωρούν ότι η απόδοση του κεφαλαίου είναι
ανεπαρκής (Δόθί, ΒθγπβΚθ, 2002). Ο συνδυασμός μικρού κόστους
εργασίας και μιας αυξημένης ζήτησης μπορεί να περιορίσει ταυτόχρονα
και την κλασική και την κεϋνσιανή ανεργία. Παράλληλα μια πολιτική
επαγγελματικής

κατάρτισης

και

προσαρμογής

του

εκπαιδευτικού

συστήματος μπορεί να αντιμετωπίσει μακροχρόνια, την διαρθρωτική
ανεργία.

Μία άλλη σύγχρονη θεώρηση για την ανεργία πρεσβεύει ότι η αγορά
εργασίας είναι εκείνη που λειτουργεί λιγότερο μέσα στην νεοκλασική
λογική της ισορροπίας. Οι μηχανισμοί της ελεύθερης διακύμανσης των
μισθών, η ισότητα στην πρόσβαση, η διαφάνεια στην πληροφόρηση ή η
ενότητα της αγοράς δεν ισχύουν στην πράξη. Ο μισθός δεν είναι
αποτέλεσμα της απλής αντιπαράθεσης προσφοράς και ζήτησης εργασίας,
αλλά βρίσκεται σε συσχέτιση με την εξέλιξη της ανισορροπίας που
παρατηρείται

στην αγορά εργασίας.

Ο πληθυσμός διακρίνεται

σε

ευνοούμενο και εύθραυστο, όπου για τον πρώτο οι ανισορροπίες είναι
περαστικές

και

συνδέονται

με

τις

δυσκολίες

προσλήψεων

των

επιχειρήσεων και την κοινωνικό-γεωγραφική κινητικότητα του ενεργού
πληθυσμού, οπότε η ανεργία είναι βραχυχρόνια, ενώ για τον εύθραυστο
πληθυσμό(νέοι, γυναίκες, ανειδίκευτοι, ηλικιωμένοι εργαζόμενοι) η ανεργία
τείνει να γίνει υποτροπιάζουσα και επιμηκύνει τις λίστες αναμονής, ενώ
μέρος αυτού μπορεί να αποκλειστεί εντελώς από την αγορά εργασίας
δημιουργώντας τον αποκλεισμένο πληθυσμό (Παγκαρλιώτας, 1999).
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Μια τελευταία σχολή αντιλαμβάνεται την ανεργία ως το αποτέλεσμα της
κρίσης του τρόπου οργάνωσης εργασίας σύμφωνα με το μοντέλο του
Φορντ. Η δυσλειτουργία στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας δεν
επιτρέπει πλέον την αύξηση της παραγωγικότητας, όπως στο παρελθόν,
και το υπόδειγμα γίνεται το ίδιο αντιπαραγωγικό. Η κατάκτηση των
παγκοσμίων ανταγωνιστικών αγορών,

διέρχεται

από την σταθερή

αναζήτηση οφέλους από την αύξηση της παραγωγικότητας, παρά από την
ποσοτική επέκταση της παραγωγής. Επιπλέον η ικανοποίηση κοινωνικών
αναγκών(παιδεία, υγεία, κτλ) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από την
μαζική παραγωγή. Αυτή η αποσύνθεση της παραγωγικής μηχανής και η
μείωση των λιγότερο εξειδικευμένων θέσεων εργασίας αποτελούν τις
πηγές αύξησης της χρόνιας ανεργίας.

1.5 Οι Αιτίες της Ανεργίας

Η τεχνολογία, η παγκοσμιοποίηση, οι ακαμψίες στην αγορά εργασίας, ο
ανταγωνισμός με τρίτες χώρες, η έλλειψη προσαρμογής στους χώρους
εργασίας και οι δημογραφικές αλλαγές είναι παράγοντες που οφείλονται
στην αύξηση της ανεργίας. Εάν αναλύσουμε τους παραπάνω παράγοντες
μπορούμε να διαπιστώσουμε τα παρακάτω:

•

Όταν η αύξηση της ανεργίας συμπίπτει με την εμφάνιση και
εφαρμογή νέων τεχνολογιών, επιχειρείται να θεωρηθεί η
τεχνολογική

πρόοδος

ως

πηγή

ανεργίας.

Πολλοί

οικονομολόγοι πιστεύουν ότι υπάρχει μια έντονη στροφή προς
τη ζήτηση για ειδικευμένους εργάτες με αποτέλεσμα να
μειώνονται οι μισθοί των λιγότερο ειδικευμένων εργαζομένων
και αυξάνεται η ανεργία για τους ανειδίκευτους εργαζομένους
(Μ8π^ ,

2002).

Συνεπώς η τεχνολογία καταργεί θέσεις

εργασίας χαμηλού κόστους και χαμηλής παραγωγικότητας και
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δημιουργεί άλλες πιο παραγωγικές, εξειδικευμένες και με
υψηλότερο μισθό.

•

Η αύξηση του μεγέθους του διεθνούς εμπορίου και η
εντατικοποίηση

του

διεθνούς

ανταγωνισμού,

αποτελούν

σημαντικό παράγοντα αρνητικής επιρροής της απασχόλησης.
Τα εισαγόμενα προϊόντα από τις αναπτυσσόμενες χώρες με
ιδιαίτερα χαμηλό κόστος εργασίας υποβαθμίζουν τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα

των

ευρωπαϊκών

αποτέλεσμα το κλείσιμο των

προϊόντων με

βιομηχανιών των Δυτικών

χωρών (Ευρώπη, ΗΠΑ) και της αύξησης της ανεργίας τους
(Παπαβασιλείου, 2000).

•

Η φυσιολογική αύξηση του γενικού πληθυσμού είχε ως
αποτέλεσμα

να

εισέλθει

στην

αγορά

εργασίας

ένα

αυξανόμενος ενεργός πληθυσμός ηλικίας 15 έως 65 ετών.
Παρόλα αυτά, η μείωση του ποσοστού απασχόλησης των
ανδρών αντανακλά εν μέρει την αύξηση του ποσοστού
ανεργίας αλλά και το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο
εργατικό δυναμικό (Πηλαβάκη, 2006).

•

Οι

Ευρωπαϊκές κυρίως οικονομίες χαρακτηρίζονται

από

συνεχή τροποποίηση των δομών της απασχόλησης όπως
είναι οι μεταβολές των εξειδικεύσεων από την επίδραση των
τεχνολογικών αλλαγών, η αναδιανομή κατά κλάδο και η
γεωγραφική αναδιανομή της οικονομικής δραστηριότητας
μεταξύ περιοχών ή σε διεθνές επίπεδο (Παπαβασιλείου,
2000). Υπεύθυνο για την ανισότητα μεταξύ εξειδικεύσεων των
εργαζομένων σε σχέση με τις απαιτήσεις των προσφερόμενων
θέσεων εργασίας, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα.
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Συμπερασματικά, η βραδύτητα των Δυτικών οικονομιών και κυρίως της
Ευρώπης στους τομείς των επενδύσεων, της συσσώρευσης κεφαλαίου,
της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και της δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας, έχει οδηγήσει την ανεργία σε υψηλά επίπεδα μέχρι και σήμερα.

1.6 Οι Επιπτώσεις της Ανεργίας

Η ανεργία έχει τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες:

1ο. Αποτελεί απώλεια παραγωγικών δυνάμεων , δηλαδή της εργασίας των
ανέργων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική
διαδικασία.

2ο. Σημαίνει απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένειά του.

3ο. Επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω της παροχής των
επιδομάτων ανεργίας προς τους ανέργους.

Φυσικά οι συνέπειες της ανεργίας είναι ευρύτερες , γιατί η κατάσταση της
ανεργίας μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνη για τον άνεργο και την
οικογένειά του αφού, εκτός από την έλλειψη εισοδήματος, μειώνει την
κοινωνική θέση, δημιουργεί προβλήματα αυτοσεβασμού, οικογενειακών
τριβών κ.α. Με άλλα λόγια, πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, η ανεργία
δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.

Η ανάδειξη και καταμέτρηση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων της
ανεργίας έχει σαν αποτέλεσμα την διερεύνηση παραγόντων (θετικών ή
αρνητικών)

και

την

συναγωγή

κάποιων

πορισμάτων.

Υπάρχουν

κατηγορίες ανέργων που ζουν την ανεργία διαφορετικά από τους άλλους,
είτε με καθημερινές στερήσεις, είτε με το αίσθημα ντροπής απέναντι στο
κοινωνικό σύνολο και άγχος για το απρόβλεπτο μέλλον.
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Κοινωνιολογικές έρευνες αποδεικνύουν και εμπειρικά ότι η άμεση
εργασιακή διαδικασία βιώνεται ως πηγή αισθημάτων αδυναμίας, απουσίας
νοήματος και αποξένωσης. Το ανεκπλήρωτο των στόχων, η κατάπνιξη της
ανάγκης

για

ενδιαφέρουσα

εργασία

ως

πεδίο

εκδήλωσης

δημιουργικότητας και ανεξαρτησίας, επιδρά αρνητικά τόσο στην στάση
προς εργασία, όσο και στην ψυχική διάθεση και στον αυτοσεβασμό των
εργαζομένων (Καμπέρης, 2001). Ο χαρακτήρας της εργασίας και η σχέση
του εργαζομένου προς αυτήν, επιδρά στην σωματική και ψυχική υγεία.

Οι άνεργοι παρουσιάζουν πολύ κακή ψυχική υγεία και είναι περισσότερο
επιρρεπείς σε κατάθλιψη, σε αυτοκτονίες και στον αλκοολισμό. Γενικά, η
ανεργία

προκαλεί

ισχυρή

αίσθηση

αγωνίας,

άγχος,

απώλεια

αυτοπεποίθησης και μνήμης, ανικανότητα συγκέντρωσης, υπνηλία, μερική
σεξουαλική

ανικανότητα,

απογοήτευση

και

απαισιοδοξία,

υψηλή

ερεθιστικότητα και διαταραχές στο επίπεδο σχέσεων.

Οι διάφορες

έρευνες απασχόλησης

έχουν δείξει ότι η απώλεια

εισοδήματος παίζει πιο σημαντικό ρόλο στην ψυχική υγεία απ’ ότι η
έλλειψη εργασίας, αυξάνοντας τα ποσοστά αυτοκτονιών σε όσους
ανήκουν στη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία και δημιουργώντας
κατάθλιψη και αγχωτικές διαταραχές στους υπόλοιπους. Βέβαια η έλλειψη
εργασίας δεν είναι αμελητέος παράγοντας, όμως έχει δευτερεύουσα
σημασία σε σχέση με την έλλειψη εισοδήματος. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες
αντιδρούν λιγότερο νοσηρά στην απώλεια της εργασίας απ’ ότι οι άνδρες,
εκτός από τις περιπτώσεις που είναι η κεφαλή της οικογένειας. Επίσης, οι
γυναίκες αντιμετωπίζουν πιο ψύχραιμα την απώλεια της εργασίας των
ανδρών τους.. Όσον αφορά τον παράγοντα εκπαίδευση αποδεικνύεται ότι
τα παιδιά των φτωχών νοικοκυριών εμφανίζουν μεγαλύτερη εκπαιδευτική
στασιμότητα απ’ ότι τα παιδιά των μη φτωχών, «κληρονομώντας», κατά
κάποιο τρόπο το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονιών τους.
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Τέλος το πρόβλημα της ανεργίας είναι αλληλένδετο με το ευρύτερο
πρόβλημα της φτώχειας χωρίς όμως να ταυτίζεται με αυτό (Ρομπόλης,
2010). Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των φτωχών είναι η
έλλειψη μόνιμης απασχόλησης, η συχνή αλλαγή στον τομέα απασχόλησης
και η αβεβαιότητα στην απασχόληση. Πάντως, τα μέχρι σήμερα διεθνή
στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι κάθε αύξηση της ανεργίας κατά 3%
συνοδεύεται όχι μόνο από αύξηση της φτώχειας και καταστροφή του
κοινωνικού ιστού μιας χώρας αλλά, όπως προαναφέραμε, επιβαρύνει
σοβαρά την ψυχική και σωματική υγεία των ανέργων (καταθλιπτικά
συμπτώματα,

αύξηση

των ισχαιμικών καρδιακών και

εγκεφαλικών

επεισοδίων, απόπειρες αυτοχειρίας). Τα αμέσως επόμενα χρόνια, λόγω
της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που έχει επιβληθεί στη χώρα μας,
το πρόβλημα της ανεργίας θα αναδειχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα
κοινωνικά μας προβλήματα.

1.7 Μέτρα και Πολιτικές για την Καταπολέμηση της Ανεργίας

Η καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας είναι επιτακτική καθώς
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα κοινωνικού αποκλεισμού. Η
καταγραφή της έκτασης του φαινομένου μέσα από έρευνα και στατιστική
ανάλυση είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για να υπάρξει σωστός
σχεδιασμός. Στη συνέχεια, χρειάζεται ενίσχυση των υπαρχόντων θεσμών
εκπαίδευσης και κατάρτισης, υποστήριξη του ανέργου μέσα από νέες
δομές αλλά και προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες κυβερνήσεις για την καταπολέμηση
της ανεργίας είναι δύο γενικών κατηγοριών, δηλαδή μέτρα αύξησης της
συνολικής

ζήτησης

και

μέτρα

επαγγελματικής

επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού. Τα
συνολικής

ζήτησης

είναι

δημοσιονομικά

δημοσιονομικά μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως

κατάρτισης

και

μέτρα αύξησης της

και

νομισματικά.

Τα

αύξηση των κρατικών

δαπανών για δημόσια έργα και προώθηση μεγάλων επενδυτικών έργων.
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Σκοπός αυτών των έργων είναι η άμεση αύξηση της απασχόλησης και των
εισοδημάτων. Τα νομισματικά μέτρα αποβλέπουν στη

μείωση του

επιτοκίου, με σκοπό την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, της
παραγωγής και, συνεπώς της απασχόλησης. Τα δημοσιονομικά και τα
νομισματικά μέτρα αποβλέπουν στην αύξησης της συνολικής ζήτησης και,
συνεπώς, στη μείωση της ανεργίας που οφείλεται στην ανεπάρκεια της
ζήτησης, δηλαδή της κεϋνσιανής ανεργίας.

Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης έχουν σκοπό
να διευκολύνουν τους ανέργους στην απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων
και ειδικεύσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες ή χρήσιμες, προκειμένου να
απασχοληθούν στις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Είναι φανερό ότι
τα

μέτρα

έχουν

στόχο

τη

μείωση

της

διαρθρωτικής

ανεργίας.

Επιπρόσθετα, κρίνονται αναγκαίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους
διεθνείς οργανισμούς και τις εθνικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, μια σειρά
ενεργητικών διαρθρωτικών πολιτικών της αγοράς εργασίας, ώστε οι
σημερινοί άνεργοι να μπορέσουν να καταλάβουν τις νέες θέσεις που θα
δημιουργηθούν, γιατί οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα απαιτηθούν από
τις νέες θέσεις δεν θα είναι αναγκαστικά αυτές που διαθέτουν οι άνεργοι
(Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 1997). Οι κυριότερες διαρθρωτικές αλλαγές
αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την ευελιξία και την αύξηση
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, την επέκταση της μερικής
απασχόλησης κ.α.

Μερικοί ακόμη τρόποι για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
ανεργίας είναι:

•

Η διοικητική -

οικονομική - πολιτιστική αποκέντρωση σε

υποβαθμισμένες περιοχές, ώστε να μην φεύγει ο πληθυσμός
και να αναπτυχθεί η περιφέρεια.
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•

Η

καταπολέμηση

της

γραφειοκρατίας,

τα

κίνητρα

σε

ευαίσθητους παραγωγικούς τομείς (π.χ. ναυτιλία, γεωργία,
τουρισμός).
•

Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

•

Η κλαδική αντιμετώπιση της ανεργίας διότι η οικονομία
διακρίνεται σε πολλούς τομείς, οι οποίοι δεν επηρεάζονται στο
ίδιο επίπεδο από το φαινόμενο.

•

Η επιμόρφωση εργατικού δυναμικού, δηλαδή επαγγελματική
εκπαίδευση των ανειδίκευτων εργατών και επανεκπαίδευση με
επιδοτούμενα σεμινάρια αυτών που έχουν ειδικευτεί.

•

Η παροχή κινήτρων στην νεολαία για δημιουργική εργασία κ.α.

Συνεπώς, η εναπόθεση του ζητήματος της αντιμετώπισης της ανεργίας
στις πολιτικές απασχόλησης και η μετάθεση του κέντρου βάρους από τις
λεγόμενες

«παθητικές»

ανέργων)

στις

παρεμβάσεις

λεγόμενες

(προστασία

«ενεργητικές»

και

(επιδότηση

στήριξη
νέων

των

θέσεων

εργασίας, προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης κλπ), συνδέεται με μια ορισμένη
ερμηνεία των αιτιών ανεργίας, που τα αποδίδει στην προσφορά εργασίας,
σε αδυναμίες και προβλήματα του εργατικού δυναμικού και σε όλα εκείνα
που δεν επιτρέπουν μια ευέλικτη διαχείριση του εργατικού δυναμικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1 Ιστορική αναδρομή

Η

οικονομία

της

Ελλάδας

παρουσιάζει

ορισμένα

χαρακτηριστικά

γνωρίσματα, η ύπαρξη και πολύ περισσότερο εδραίωση των οποίων
αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα της αυξημένης ανεργίας που παρατηρείται
σε όλη τη μεταπολεμική εποχή μέχρι και σήμερα. Τα χαρακτηριστικά αυτά
της Ελληνικής οικονομίας που ευνοούν και ενισχύουν την ανεργία είναι το
μέγεθος και η έκταση της παραοικονομίας, η εποχικότητα βασικών κλάδων
οικονομικής δραστηριότητας, η ακαμψία της αγοράς εργασίας και τέλος το
μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και

η ιδιάζουσα θέση των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία.

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο
μέχρι σήμερα, είναι συνυφασμένη με μια παράλληλη πορεία ανάπτυξης
παραοικονομικών δραστηριοτήτων όπως η εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε
πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και στα φυσικά πρόσωπα, το
λαθρεμπόριο σε πολλά προϊόντα αλλά και η διαφθορά των δημόσιων
υπαλλήλων (Κανελλόπουλος, 2003). Το μέγεθος της παραοικονομίας σε
πολλές περιόδους αντιπροσώπευε περίπου το 50% του επίσημου ΑΕΠ
της χώρας και κάλυπτε δραστηριότητες που αναπτύσσονται κυρίως στον
πρωτογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Μεταξύ των ετών 1971 και 1981 η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας,
αποδίδεται κυρίως στη μετακίνηση του πληθυσμού από τις αγροτικές
περιοχές όπου το ποσοστό απασχόλησης είναι υψηλότερο (41,6 του
συνολικού πληθυσμού), προς τις αστικές περιοχές όπου το ποσοστό
απασχόλησης είναι χαμηλότερο (32,3%). Μεταξύ των ετών 1981 και 1991
το συνολικό ποσοστό απασχόλησης παρέμεινε σταθερό, συγκαλύπτοντας
όμως διαφορές ανάλογα με το φύλο και την ηλικία (Πηλαβάκη, 2006).
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Συγκεκριμένα το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών μειώθηκε ενώ των
γυναικών αυξήθηκε. Στο ίδιο χρονικό διάστημα αρχίζει να εμφανίζεται και
ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων,

που

οφείλεται

στους

μηχανισμούς μετάβασης από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά
εργασίας. Από το διάστημα αυτό (1981-1991) το εκπαιδευτικό σύστημα
δείχνει την αδυναμία του να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην αγορά
εργασίας και παρά τις συνεχόμενες μεταρρυθμίσεις του δεν μπορεί να
παίξει ουσιαστικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Μετά την ψήφιση της συνθήκης του Μάαστριχ το 1992 αρχίζει η
προενταξιακή περίοδος της χώρας μας προς την

ζώνη του Ευρώ και

μέχρι την ολοκλήρωσή της το 2000 λαμβάνονται μια σειρά μέτρα που
οδηγούν στην αύξηση του ποσοστού
ανεργίας. Στόχος των μέτρων ήταν η
μείωση του πληθωρισμού, η μείωση
των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού
που ξεπερνούσαν εκείνη την εποχή το
10% του ΑΕΠ και η μείωση του
δημόσιου χρέους ως ποσοστό του
ΑΕΠ που ξεπερνούσε το 110%. Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω τα
μέτρα περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που λήφθηκαν είχαν
επίπτωση στην πορεία της ανεργίας. Την ίδια εποχή παρατηρείται στη
χώρα μας μια μαζική είσοδος μεταναστών που αποτελούν

την πρώτη

επιλογή των ελληνικών παραοικονομούντων επιχειρήσεων δεδομένου ότι
οι μετανάστες αμείβονται με χαμηλούς μισθούς και προσφέρουν την
εργασία τους με όρους ιδιαίτερα ευέλικτους και γι' αυτό αποδοτικούς για τις
επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένοι
τουρισμός

κλάδοι

διακρίνονται

της

οικονομίας

από

το

όπως

στοιχείο

γεωργία,
της

κατασκευές,

εποχικότητας

στη

δραστηριότητα τους γι’ αυτό και αποφεύγουν την απασχόληση μόνιμου
εργατικού δυναμικού εξ' αιτίας του υψηλού κόστους εργασίας και των
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δεσμεύσεων που απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
(απολύσεις, δώρα, άδειες).
Οι

επιχειρήσεις αυτές προτιμούν την εποχιακή

απασχόληση

των

εργαζομένων και οι μετανάστες ως ανειδίκευτο και φθηνό δυναμικό
προσφέρουν μια πολύ καλή εναλλακτική λύση. Επιπρόσθετα αυτοί οι
κλάδοι προϋποθέτουν και έντονη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και
οι μετανάστες παρουσιάζουν ένα σχετικό υψηλό δείκτη κινητικότητας. Δεν
είναι υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η απασχόληση παράνομων μεταναστών
αποτελεί μέχρι σήμερα τον κανόνα σε παραοικονομικές δραστηριότητες
που αναπτύσσονται στους τομείς της γεωργίας -κτηνοτροφίας, της
εξόρυξης, των κατασκευών, του θεάματος κ.α.

Παρά την ένταξη της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ, δεν ασκήθηκαν οι
κατάλληλες οικονομικές πολιτικές που θα άλλαζαν τον τρόπο λειτουργίας
και

ανάπτυξης της οικονομίας

με αποτέλεσμα να

διευρύνεται

ο

αντιπαραγωγικός και παρασιτικός δημόσιος τομέας σε βάρος του ιδιωτικού
και να οξύνεται η παραοικονομία. Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των
δημοσίων υπαλλήλων δεν ήταν αρκετή να περιορίσει το ποσοστό ανεργίας
που κυμάνθηκε μέχρι και το 2008 κοντά στα επίπεδα του10%.
Από το 2009 η Ελληνική οικονομία
καταγράφει

αρνητικούς

ρυθμούς

ανάπτυξης εξαιτίας της παγκόσμιας
κρίσης

που

συνεχίζεται

μέχρι

σήμερα με έντονο ρυθμό. Η ύφεση
βαθαίνει στη χώρα μας παρά τα
πολλά

και

σκληρά

μέτρα

που

λαμβάνονται από την Τρόικα μετά
το Μάιο του 2010 για την αντιμετώπισή της. Το ποσοστό ανεργίας
καταγράφει σήμερα ιστορικά ρεκόρ, έχει φτάσει στα επίπεδα του 16,5%
και συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Μέσα σε μόλις ένα χρόνο από την
εφαρμογή

των

μέτρων

περιοριστικής

δημοσιονομικής

πολιτικής

προστέθηκαν 200.000 νέοι άνεργοι από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
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που

υφίσταται

έντονα

την

δυναμική

της

ύφεσης.

Από

πολλούς

οικονομολόγους προβλέπεται ότι το ποσοστό ανεργίας θα προσεγγίσει τα
επίπεδα του 20% τα επόμενα χρόνια και ίσως να το ξεπεράσει εάν
συνεχιστεί η ίδια πολιτική (Ρομπόλης, 2010).

Τέλος σε ότι αφορά την αγορά εργασίας, οι διάφορες θεσμικές ρυθμίσεις
καθώς και το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της, δημιουργούσε σ' αυτή
λειτουργικές ακαμψίες και διάβρωνε την ανταγωνιστική ικανότητα των
επιχειρήσεων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού έχουν
παρθεί και συνεχίζονται να παίρνονται μέτρα για μια ευέλικτη αγορά
εργασίας που αυξάνουν όμως το ποσοστό ανεργίας. Τα μέτρα αυτά
αφορούν την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων με κατάργηση
ορίου απολύσεων, ελεύθερο καθεστώς προσλήψεων, ευέλικτο ωράριο
απασχόλησης,

διευθέτηση χρόνου εργασίας,

ημερομισθίου

και

κατάργηση

του

κατάργηση κατώτατου

θεσμού

των

συλλογικών

διαπραγματεύσεων, την μείωση των ωρών εργασίας με ταυτόχρονη
μείωση των αποδοχών των εργαζομένων και

την μεταβολή του

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης προς μια κατεύθυνση συμπίεσης του
κόστους που αυτό επιφέρει στις επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά σκοπό έχουν
να ενισχύσουν τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα που θα αποτελέσει την
ατμομηχανή για την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση και την μείωση
του υψηλού ποσοστού ανεργίας.

2.2 Απασχόληση και Ανεργία κατά ηλικία και φύλο

Στην κατηγορία των ανέργων περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ηλικίας 15
ετών και άνω, τα οποία κατά την ίδια περίοδο αναφοράς δεν εργάστηκαν
ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά,
ζητούσαν εργασία είτε ως μισθωτοί, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι για να
αρχίσουν δική τους εργασία, ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν αμέσως τυχόν
εμφανιζόμενη εργασία και είχαν κάνει κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες για
να βρουν μια θέση εργασίας (Παυλόπουλος, 2000). Στη χώρα μας ως
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«νέοι άνεργοι» θεωρούνται αυτοί που ηλικιακά κυμαίνονται μεταξύ 15 και
24 ετών, κάτι όμως που διαφέρει από χώρα σε χώρα εξαιτίας της
κουλτούρας,

της παράδοσης και των πολιτικών πεποιθήσεων της

καθεμιάς ξεχωριστά. Δεν υπάρχει επομένως συγκεκριμένος ορισμός για
τους «νέους ανέργους» αφού και κάποιος που αποφοιτάει από μια
ανώτερη σχολή και αναζητά για πρώτη φορά δουλειά σε ηλικία πάνω από
24 ετών θα πρέπει να εντάσσεται στους νέους άνεργους.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή, κατά το Β' τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων
ανήλθε σε 4.156.336 άτομα και των ανέργων σε 810.821. Το ποσοστό
ανεργίας ήταν 16,3%, έναντι 15,9% του προηγούμενου τριμήνου και
11,8% του αντίστοιχου τριμήνου 2010. Η απασχόληση μειώθηκε κατά
0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 6,1% σε σχέση με το
Β' τρίμηνο του 2010. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 2,3% σε
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 36,5% σε σχέση με το Β'
τρίμηνο του 2010.
Διάγραμμα 2.1.: Στατιστικά στοιχεία απασχολούμενων-ανέργων

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (20,0%) είναι σημαντικά υψηλότερο
από των ανδρών (13,7%). Σε έρευνα που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας,
διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός γυναικών περνά από την αναζήτηση
εργασίας στην κατηγορία της νοικοκυράς, αφού έχει μεσολαβήσει γάμος
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και

ότι

πολλές

γυναίκες

εγκαταλείπουν

την

επαγγελματική

τους

ενασχόληση αμέσως μετά τα 45 χρόνια. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το
μορφωτικό επίπεδο συνδέεται θετικά με την επαγγελματική ενεργοποίηση
της γυναίκας και παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή του επαγγέλματος
και την πρόσβαση σε επαγγελματικούς χώρους,

ενώ αντίθετα η

οικογενειακή κατάσταση συνδέεται αρνητικά με την απασχόληση, δηλαδή
οι παντρεμένες γυναίκες εργάζονται λιγότερο από τις ανύπαντρες
(Πηλαβάκη, 2006).
Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29
ετών που φτάνει το 32,9%, το οποίο στις νέες γυναίκες καταγράφει
ποσοστό 38,3% όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 2.1. Η Ελλάδα
είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει το μεγαλύτερο
ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών, ενώ η υποαπασχόληση
και η ετεροαπασχόληση, δηλαδή εργασία άσχετη με τις γνώσεις και την
ειδικότητα των εργαζομένων αποτελούν βασικές μορφές απορρόφησης
των νέων.

Πίνακας 2.1. Ποσοστό ανεργίας, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 η ανεργία στους άντρες
αυξήθηκε κατά 45,74% (από 9,4% το β’ τρίμηνο του 2010 σε 13,7% το β’
τρίμηνο του 2011), ενώ η ανεργία στις γυναίκες που ήταν ήδη υψηλή
αυξήθηκε κατά 30,72% (από 15,3% το β’ τρίμηνο του 2010 σε 20% το β’
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τρίμηνο του 2011). Στους νέους ηλικίας 15-29 ετών η ανεργία αυξήθηκε
στο αντίστοιχο διάστημα κατά 44,3%(από 22,8% το β’ τρίμηνο του 2010 σε
32,9% το β’ τρίμηνο του 2011), με μεγαλύτερη συμμετοχή σ’ αυτή την
αύξηση να καταγράφουν οι νέοι άντρες με ποσοστό αύξησης της ανεργίας
τους κατά 51,3%(από 18,9% το β’ τρίμηνο του 2010 σε 28,6% το β’
τρίμηνο του 2011). Στις νέες γυναίκες η αύξηση της ανεργίας ήταν 39,3%
(από 27,5% το β’ τρίμηνο του 2010 σε 38,3% το β’ τρίμηνο του 2011).
Διάγραμμα 2.2.: Στατιστικά στοιχεία ανεργίας

Παρ’ όλο ότι οι νέοι και οι γυναίκες υποφέρουν από το κύριο βάρος της
ανεργίας, ο βαθμός της ανεργίας των ατόμων άνω των 45 ετών έχει
επίσης αυξηθεί γιατί πολλοί από, αυτούς αναγκάστηκαν να γίνουν
ελεύθεροι

επαγγελματίες

επειδή

συνάντησαν

ένα

τείχος

όταν

προσπάθησαν να εργαστούν στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα και σήμερα
αποτελούν τα πρώτα θύματα της μεγάλης οικονομικής κρίσης που βιώνει
η χώρα μας. Τα αριθμητικά δεδομένα δείχνουν ότι μετά τα 45 οι
εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να εκπαιδευτούν
και να επιμορφωθούν παρόλο που είναι κατά μέσο όρο λιγότερο
μορφωμένοι από τους νεότερους συναδέλφους τους. Πολλοί εργοδότες
ισχυρίζονται ότι άτομα άνω των 50 ετών, επειδή δυσκολεύονται να
αποκτήσουν καινούργιες δεξιότητες, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για
την επιμόρφωσή τους απ' ό,τι τα νεότερα άτομα, γι’ αυτό εάν χάσουν τη
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δουλειά τους, δεν είναι "ελκυστικοί" για τους εργοδότες παρά τη σημαντική
εμπειρία τους.
2.3 Απασχόληση και Ανεργία κατά Επάγγελμα και Κλάδο

Στο Β' τρίμηνο του 2011, βρήκαν απασχόληση 81.118 άτομα, τα οποία
ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα, 42.467 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό
πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 184.188 άτομα, τα οποία
ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα
100.573 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μη
ενεργά. Επιπλέον, 100.351 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον
οικονομικά

μη ενεργό πληθυσμό,

εισήλθαν στην αγορά εργασίας

αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.
Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων, ανά τομέα
της οικονομίας, παρατηρούμε ότι σε όλους τους τομείς παρατηρείται
μείωση στον αριθμό των απασχολούμενων σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό τρίμηνο. Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 12,3% του
εργατικού δυναμικού, ποσοστό μειωμένο κατά 7,6% σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, στο δευτερογενή τομέα απασχολείται το
17,8% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό μειωμένο κατά 16,5% και στο
τριτογενή το 69,9% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό μειωμένο κατά
2,8% όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα 2.3.
Διάγραμμα 2.3.: Κατανομή απασχολούμενων
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
Ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενων, κατά τομέα της οικονομίας. Β ' τρίμηνο 2011

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
12,3%
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
17,8%

69,9%
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Πίνακας 2.2.: Απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας
Σε χιλιάδες
Α ' τρίμηνο
2011

Β' Τρίμηνο
2011

4 .4 2 7 ,0

4 .1 9 4 ,4

4 .1 5 6 ,3

551,7

519,0

509,8

13,4

11,1

10,4

483,1

440,7

417,0

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού

27,6

24,5

22,7

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης

32,3

27,4

28,1

330,0

267,2

262,2

801,1

782,0

772,9

204,8

203,2

205,5

302,2

272,3

303,8

87,6

83,1

79,5

115,1

113,7

111,9

6,5

4,7

4,5

215,2

218,9

212,4

74,1

79,1

81,7

374,4

373,2

365,9

331,1

308,8

313,0

247,8

244,6

238,7

49,0

46,7

48,4

87,1

87,6

87,6

91,3

84,6

78,6

1,5

2,1

2,0

Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ - 08)

Β' Τρίμηνο
2010

Σύνολο

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
Ορυχεία και Λατομεία
Μεταποίηση

Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσικλετών
Μεταφορά και αποθήκευση
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης
Ενημέρωση και επικοινωνία
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Εκπαίδευση
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών
Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
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Στον παραπάνω πίνακα 2.2., δίνεται ο αριθμός των απασχολουμένων
κατά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για το Β' τρίμηνο του
έτους 2011 σε σύγκριση με το Α' τρίμηνο του 2011 και το Β' τρίμηνο του
2010, όπου φαίνεται ότι στους περισσότερους κλάδους σημειώθηκε
μείωση των απασχολουμένων ατόμων. Μόνο 4 κλάδοι από τους 21
συνολικά

εμφάνισαν

έστω

και

μικρή

αύξηση

της

απασχόλησης

συγκρίνοντας το Β’ τρίμηνο του 2011 με το αντίστοιχο του 2010, ενώ οι
υπόλοιποι
μεγαλύτερη

17

κλάδοι

εμφάνισαν

μείωση

της

απασχόλησης.

μείωση της απασχόλησης κατέγραψαν οι

κλάδοι

Την
της

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με -30,8%, των Ορυχείων και λατομείων
με -22,4% και των Κατασκευών με -20,5%. Αντίθετα οριακή αύξηση της
απασχόλησης κατά 0,3% ως 0,5% εμφανίζουν οι κλάδοι των υπηρεσιών,
της μεταφοράς και αποθήκευσης και της παροχής καταλύματος και
εστίασης.
Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 63,7%, εξακολουθεί να
είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία
ανέρχεται

στο

80%

του

συνόλου

των

απασχολουμένων.

Οι

Αυτοαπασχολούμενοι που δεν έχουν προσωπικό είναι το 22,9% του
εργατικού δυναμικού ενώ αυτοί που απασχολούν προσωπικό είναι μόλις
το 7,8% όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.4.
Διάγραμμα 2.4.: Κατανομή απασχολούμενων

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή
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2.4 Ανεργία και Επίπεδο εκπαίδευσης

Το επίπεδο εκπαίδευσης συμβάλει σημαντικά στα ποσοστά ανεργίας και
απασχόλησης ειδικότερα των “νεοεισερχόμενων” στην αγορά εργασίας. Ο
πληθυσμός της Ελλάδας συγκριτικά με άλλες χώρες φαίνεται να έχει
υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού
Νότου, αλλά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (ΕΣΥΕ, 2006). Η
εκπαίδευση αναμένεται να αυξάνει τις πιθανότητες του ατόμου να βρεθεί
στην αγορά εργασίας και να απασχολείται, επηρεάζοντας τόσο την
προσφορά εργασίας όσο και τη ζήτηση εργασίας. Τα πιο εκπαιδευμένα
άτομα θεωρούνται (λόγω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης), πιο
παραγωγικά και άρα είναι πιο ελκυστικά από τους εργοδότες σε σύγκριση
με τα λιγότερο εκπαιδευμένα. Από την πλευρά της προσφοράς εργασίας,
είναι γεγονός ότι το κόστος της μη εργασίας των πιο εκπαιδευμένων είναι
σχετικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των λιγότερο εκπαιδευμένων. Έτσι,
τα περισσότερο εκπαιδευμένα άτομα έχουν περισσότερα κίνητρα να
κινητοποιηθούν, να υποκαταστήσουν τη μη εργασία με εργασία και να
βρεθούν στην αγορά εργασίας, ως εργαζόμενα, με αποτέλεσμα να
μειώνεται η πιθανότητα ανεργίας ή η διάρκεια της ανεργίας.

Παρόλα αυτά, άτομα τα οποία μέσω της υψηλής εκπαίδευσης έχουν
αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένο επάγγελμα, σε
περίπτωση μείωσης της ζήτησης του προϊόντος αυτού του επαγγέλματος
ή αύξησης του αριθμού των εισερχομένων στο επάγγελμα μπορεί να
βρεθούν σε μακρές περιόδους ανεργίας, επειδή οι γνώσεις που έχουν
αποκτήσει δεν είναι κατάλληλες για άλλα επαγγέλματα. Η κατανομή της
ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα 2.3.
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Πίνακας 2.3.

Α ν ε ρ γ ία (% ) κ α τά φ ύ λ ο και ε π ίπ ε δ ο ε κ π α ίδ ε υ σ η ς
Β ’ τ ρ ίμ η ν ο

Ε π ίπ ε δ ο ε κ π α ίδ ε υ σ η ς

2010

2011

Ά ρρενες

Θ ή λ ε ις

Σύνολο

Σύνολο

9,4

15,3

11,8

13,7

20,0

16,3

Δ ιδ α κ τ ο ρ ικ ό ή μ ε τ α π τ υ χ ια κ ό

5 ,8

9 ,4

7 ,4

9 ,3

1 0 ,3

9 ,7

Τ ρ ιτ ο β ά θ μ ια Ε κ π α ίδ ε υ σ η

6 ,2

9 ,9

8,1

8 ,4

1 4 ,6

1 1 ,6

1 0 ,0

1 8 ,7

1 4 ,2

1 4 ,0

2 4 ,5

1 9 ,0

9 ,4

1 7 ,8

1 2 ,8

1 4 ,5

2 2 ,4

1 7 ,7

1 2 ,3

1 6 ,3

1 3 ,6

1 6 ,0

2 1 ,6

1 7 ,8

9 ,0

13,1

1 0 ,5

1 4 ,2

16,1

1 4 ,9

Μ ε ρ ικ έ ς τ ά ξ ε ις Δ η μ ο τ ικ ο ύ

1 3 ,5

1 4 ,9

1 4 ,0

2 3 ,0

2 7 ,5

2 4 ,9

Δ ε ν π ή γ ε κ α θ ό λ ο υ σ χ ο λ ε ίο

2 0 ,9

1 7 ,0

1 9 ,7

3 3 ,9

3 5 ,2

3 4 ,5

Π τ υ χ ίο Α ν ώ τ ε ρ η ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ή ς
Ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς Ε κ π α ίδ ε υ σ η ς
Α π ο λ υ τ ή ρ ιο Μ έ σ η ς
Ε κ π α ίδ ε υ σ η ς
Α π ο λ υ τ ή ρ ιο Τ ρ ιτ ά ξ ια ς Μ έ σ η ς
Ε κ π α ίδ ε υ σ η ς
Α π ο λ υ τ ή ρ ιο Δ η μ ο τ ικ ο ύ

Ά ρρενες

Θ ή λ ε ις

Σύνολο

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (34,5%),
ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού
(24,9%)

και οι

απόφοιτοι

ανώτερης Τεχνολογικής

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης (19,0%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους
έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (9,7%) και στους πτυχιούχους της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (11,6%).

2.5 Μακροχρόνια Ανεργία

Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της ανεργίας, τόσο περισσότερο
απομακρύνεται ο άνεργος από την παραγωγική διαδικασία. Η ύπαρξη του
υψηλού ποσοστού ανέργων με μεγάλη διάρκεια ανεργίας αντανακλά την
αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και την ανεπάρκεια του
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας με την αύξηση του εργατικού
δυναμικού.
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Οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή όσοι αναζητούν από 12 μήνες και άνω
εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι, αποτελούν το
50,9% του συνόλου των ανέργων. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι η
Ελλάδα με ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας

που αγγίζει το 33%,

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών σε
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-15.

2.6 Μερική Απασχόληση

Η μερική απασχόληση διευρύνεται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας,
η οποία κατείχε τα μικρότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μερική
απασχόληση έχει οφέλη τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις
επιχειρήσεις.

Οι

προσλήψεις

αυξάνονται

συνεπώς

περισσότεροι

εργαζόμενοι βρίσκουν εργασία και οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να
αυξήσουν την παραγωγικότητα τους. Οι επιχειρήσεις που ζητούν να
προσλάβουν προσωπικό για μερική απασχόληση δραστηριοποιούνται
κυρίως στο εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών, στη διαφήμιση, στην
υψηλή

τεχνολογία

και

τις

ασφάλειες.Τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει η μερική απασχόληση
ικανοποιούν κυρίως τις γυναίκες
και

τους νεότερους σε

ηλικία που

αναζητούν για πρώτη

φορά

απασχόληση. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν μια υψηλή
συσχέτιση ανάμεσα στην αναλογία θέσεων μερικής απασχόλησης και του
ποσοστού συμμετοχής των γυναικών, κυρίως των παντρεμένων με παιδιά
γιατί η πιθανότητα να επιλέξουν μια δουλειά πλήρους απασχόλησης
μειώνεται, ενώ παράλληλα αυξάνεται η πιθανότητα να απασχοληθούν
μερικώς ή να μείνουν εκτός εργατικού δυναμικού.
Όσον αφορά τους νέους που απασχολούνται σε θέσεις πλήρους
απασχόλησης επί του συνόλου των απασχολουμένων είναι πολύ λιγότεροι
με αποτέλεσμα το ποσοστό μερικής απασχόλησης στους νέους να είναι
μεγαλύτερο. Παρ’ όλα αυτά στη χώρα μας
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το 90,1% των ανέργων

εξακολουθεί να αναζητά εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση.
Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το
50,2% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 42,1% αναζητά
πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική
απασχόληση, γι’ αυτό το ποσοστό της μερικής απασχόλησης παραμένει
χαμηλό και ανέρχεται στο 6,4% του συνόλου των απασχολουμένων. Από
το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων το 57,1% έκανε αυτή την επιλογή
διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, ενώ το 5,5% διότι
φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες (Ελληνική Στατιστική
Αρχή, 2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

3.1 Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα
Η ανεργία των νέων ακολουθεί τις μεταβολές της ανεργίας των
μεγαλύτερων ηλικιών, μόνο που το επίπεδό της διαμορφώνεται σε
υψηλότερο επίπεδο. Αυτό σε απλά λόγια σημαίνει ότι οι ίδιοι παράγοντες
που καθορίζουν το μέγεθος της συνολικής ανεργίας ευθύνονται και για την
ανεργία των νέων. Διαχρονικά και, σχεδόν, στο σύνολο των χωρών, για τις
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι
συστηματικά υψηλότερο του αντίστοιχου ποσοστού για τους ενήλικες.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν παράγοντες συνδεόμενοι με την κατάσταση
της «νεότητας», οι οποίοι οδηγούν σε μιαν ανακατανομή της ανεργίας σε
βάρος των νέων.
Το μέγεθος της ανεργίας των νέων θέτει σε αμφισβήτηση κατά κάποιον
τρόπο αρκετές κυρίαρχες αντιλήψεις για τα αίτια εμφάνισης της ανεργίας
κατά τα τελευταία 30 χρόνια κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο. Ιδιαίτερα
αμφισβητήσιμες είναι οι ερμηνείες που τονίζουν την ύπαρξη ακαμψιών της
αγοράς εργασίας, την έλλειψη κινητικότητας και το ρόλο των επιδομάτων
ανεργίας. Είναι κοινή παραδοχή ότι οι αγορές εργασίας και το θεσμικό
πλαίσιο

προσφέρουν

στους

νέους

σημαντικά

χαμηλότερο

βαθμό

προστασίας.
Η έκρηξη της ανεργίας λόγω της
μεγάλης ύφεσης που μαστίζει
τη χώρα μας και που συνεχώς
βαθαίνει, η «διευθέτηση» του
χρόνου εργασίας, η παράταση
της

εργασιακής

για

τις

ανασφάλειας

συμβάσεις

εργασίας

ορισμένου χρόνου και η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας με μισθό
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590 ευρώ μεικτά, είναι ορισμένοι παράγοντες που συνθέτουν ένα
εκρηκτικό κοκτέιλ στην Ελληνική αγορά εργασίας τον τελευταίο χρόνο. Οι
νέοι πτυχιούχοι μετά την αποφοίτησή τους από τα περισσότερα ανώτατα
και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν την ανεργία, την
υποαπασχόληση ή την ετεροαπασχόληση. Σε πρόσφατη έρευνα σε
αδιόριστους εκπαιδευτικούς σχετικά με την αξιοποίηση του πτυχίου τους,
ένας στους τέσσερις ήταν άνεργος για περισσότερους από18 μήνες, οι
μισοί απασχολούνταν σε εργασίες εντελώς άσχετες με την επιστήμη τους,
όπως υπάλληλοι και ταμίες σε σούπερ μάρκετ, αποθηκάριοι, υπάλληλοι
καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης, οδηγοί ταξί, σερβιτόροι και λοιπά
τουριστικής

φύσεως

επαγγέλματα,

και

ένας

στους

τέσσερις

υποαπασχολούνταν σε δουλειές σχετικές με τις σπουδές τους όπως σε
φροντιστήρια και σε ιδιαίτερα μαθήματα (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ , 2011)
Η υψηλή ανεργία και οι χαμηλές απολαβές δείχνουν την πόρτα εξόδου
στους νέους, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από την χώρα τους. Η
παρατεταμένη ύφεση δημιουργεί κύμα μετανάστευσης νέου επιστημονικού
προσωπικού αφού οι 7 στους 10 απόφοιτους ελληνικών Πανεπιστημίων
επιθυμούν να φύγουν στο εξωτερικό για να εργαστούν, ενώ ένας στους
δέκα ήδη ψάχνει για δουλειά σε άλλη χώρα ή προσπαθεί να συνεχίσει τις
σπουδές του στο εξωτερικό, για να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλες αγορές
εργασίας.
Η επιλογή της μεγάλης περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής ως
αναγκαία για την έξοδο της χώρας μας από την ύφεση έχει φέρει μέχρι
στιγμής τα αντίθετα αποτελέσματα Τα μέτρα που παίρνονται προς την
κατεύθυνση αυτή εκτός των άλλων δεινών που έχουν επιφέρει στην
Ελληνική κοινωνία, καταστρέφουν και διαλύουν την κοινωνική συνοχή
στον κρίσιμο τομέα των εργασιακών -ασφαλιστικών δικαιωμάτων με
αποτέλεσμα το 40% των νέων στις ηλικίες από 15 έως 24 ετών να μην
μπορούν να βρουν δουλειά. Μάλιστα υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα
περίπου το 30% των νέων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι
άνεργοι, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 14%.
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3.2 Τα αίτια της Ανεργίας των νέων
Οι βασικές ερμηνείες που προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί
το ποσοστό ανεργίας των νέων διαμορφώνεται συστηματικά σε υψηλότερο
επίπεδο από το αντίστοιχο ποσοστό των μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων
είναι οι εξής:

α.

Η ερμηνεία της φάσης μετάβασης.

Η ανεργία των νέων

διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με την ανεργία των
ενηλίκων, εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι νέοι αποτελούν μια κοινωνική
κατηγορία που αντιμετωπίζουν τη διαδικασία ένταξης στην αγορά
εργασίας, δηλαδή βρίσκονται σε μία φάση μετάβασης.

β.

Η ερμηνεία της χαμηλής παραγωγικότητας. Αίτιο της υψηλής

ανεργίας των νέων είναι η χαμηλή συγκριτικά παραγωγικότατα της
εργασίας τους, σε συνδυασμό με την θεσμοθέτηση κατώτερων μισθών ή
λοιπών προνομιακών απολαβών. Η χαμηλή παραγωγικότατα των νέων
αποδίδεται σε μία σειρά παραγόντων, οι οποίοι περιλαμβάνουν την
έλλειψη εργασιακής εμπειρίας,

τεχνικών εργασιακών δεξιοτήτων,

ή

κοινωνικών εργασιακών δεξιοτήτων.
γ.

Η ερμηνεία της ανεπάρκειας του εκπαιδευτικού συστήματος. Η

ανεργία των νέων οφείλεται στην ελλιπή διασύνδεση μεταξύ αγοράς
εργασίας και εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία οδηγεί σε «παραγωγή»,
από το τελευταίο, εργασιακών δεξιοτήτων που δεν χρειάζεται η αγορά
εργασίας.

δ.

Η ερμηνεία των διαρθρωτικών μεταβολών. Η ανεργία των νέων

οφείλεται σε διαρθρωτικές μεταβολές της αγοράς εργασίας, οι οποίες
αφορούν τόσο το χώρο της παραγωγής, όσο και την ποιότητα της
προσφοράς εργασίας των νέων. Αποτέλεσμα αυτών των διαρθρωτικών
μεταβολών είναι κλάδοι που παραδοσιακά αποτελούσαν προνομιακό
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χώρο υποδοχής των νέων να εμφανίζουν μειωμένη δυνατότητα ένταξης
των νέων στη δομή της απασχόλησης.

Ένα από τα πολλά αρνητικά «ρεκόρ» που έχει η χώρα μας ανάμεσα στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι σύμφωνα με τα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat (Στατιστική Υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης),

η

ανεργία

των

πτυχιούχων

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ). Η μεγάλη πλειονότητα των ανέργων πτυχιούχων
είναι νέοι και, επομένως, αποτελούν τμήμα των ανέργων νέων, στο
ποσοστό ανεργίας των οποίων η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση
ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Ο μεγάλος αριθμός των ανέργων
νέων ανδρών και (περισσότερο) γυναικών, με τη σειρά του, αποτελεί
τμήμα του συνόλου των ανέργων της χώρας, στο ποσοστό των οποίων η
Ελλάδα, κατέχει την 2η υψηλότερη θέση μετά την Ισπανία.

Τα παραπάνω δεδομένα μάς οδηγούν στο πρώτο και βασικό αίτιο της
ανεργίας, δηλαδή την οικονομική πολιτική, που ακολουθείται εδώ και
πολλά χρόνια από τις κυβερνήσεις και των δύο κομμάτων εξουσίας, μια
πολιτική, η οποία δεν δημιουργεί επαρκή αριθμό διατηρήσιμων θέσεων
εργασίας. Αυτό οφείλεται, ανάμεσα στα άλλα, στο ότι η πολιτική αυτή δεν
συνέβαλε:
Α) Στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας, ώστε ο τομέας αυτός της
οικονομίας να μπορέσει να συγκρατήσει ή και να ελκύσει νέους σε
προσοδοφόρες καλλιέργειες (τυποποιημένων και υψηλής ποιότητας
προϊόντων, βιολογικές καλλιέργειες κ.λπ.).
Β) Στην προσέλκυση νέων Ελλήνων επιστημόνων με υψηλή κατάρτιση και
εμπειρία σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, με τη
δημιουργία τεχνολογικών πάρκων, στα οποία θα αξιοποιούνταν οι γνώσεις
τους σε τομείς αιχμής (πληροφορικής, βιοτεχνολογίας κ.λπ.).
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Γ) Στην αξιοποίηση των κλιματολογικών πλεονεκτημάτων της χώρας, με
την ανάπτυξη

12μηνης τουριστικής περιόδου με όλες τις μορφές

τουρισμού τόσο στις ορεινές όσο και στις νησιωτικές περιοχές της, με την
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές και
γενικότερα.

Δ) Στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας με την αξιοποίηση των ειδικών
πλεονεκτημάτων των νομών ή ακόμα και πόλεων και οικισμών.

Ένα άλλο βασικό αίτιο της υψηλής ανεργίας των πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ
είναι η εκπαιδευτική πολιτική που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις.
Η πολιτική αυτή δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
ελληνικής

κοινωνίας

διεθνοποιημένου

και

οικονομίας,

ανταγωνιστικού

ούτε

τις

περιβάλλοντος,

απαιτήσεις
στο

οποίο

του
είναι

υποχρεωμένη να λειτουργήσει η χώρα μας ως μέλος της Ε.Ε. Πιο
συγκεκριμένα, εξ αιτίας της πολιτικής αυτής, ανάμεσα στα άλλα, στη χώρα
μας (Καμπέρης, 2001):
Α) Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση είναι υποβαθμισμένη και έχει
γίνει αντικείμενο συνεχών πειραματισμών, χωρίς ουσιαστική μελέτη για τις
ζητούμενες ειδικότητες και χωρίς το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό και
την απαραίτητη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.

Β) Δεν υπάρχει ουσιαστικός επαγγελματικός προσανατολισμός,

με

αποτέλεσμα οι διαδοχικές γενιές των Ελλήνων και Ελληνίδων να κάνουν
επιλογές σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή τους και το επάγγελμά τους, όχι με
βάση τα αντικειμενικά δεδομένα, δηλαδή τις τρέχουσες ανάγκες της
κοινωνίας και οικονομίας σε εργατικό δυναμικό και τις προοπτικές που έχει
η χώρα στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, δηλαδή τη βιωσιμότητα των
διαφόρων επαγγελμάτων, για τα οποία υπάρχει τώρα ζήτηση. Οι επιλογές
των νέων γίνονται με βάση κατεστημένες αλλά, σε πολλές περιπτώσεις,
ξεπερασμένες αντιλήψεις.
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Γ) Όλοι οι υπουργοί Παιδείας έχουν συμβάλει στην αλόγιστη ίδρυση
τμημάτων σε παλαιά και νέα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, διάσπαρτων σε όλη τη χώρα, με
ειδικότητες, για τις οποίες δεν υπάρχει προοπτική απασχόλησης των
αποφοίτων. Η ίδρυση τέτοιων τμημάτων γίνεται εξ αιτίας είτε πιέσεων
τοπικών βουλευτών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, είτε για λόγους
εξυπηρέτησης της εκλογικής περιφέρειας των υπουργών, είτε έπειτα από
ατεκμηρίωτες προτάσεις των ίδιων των ιδρυμάτων. Επιπλέον όλοι οι
υπουργοί Παιδείας καθόριζαν αριθμό εισακτέων σε πολλά από τα τμήματα
των ΑΕΙ - ΤΕΙ, πολύ μεγαλύτερο από τον αριθμό που πρότειναν τα
ιδρύματα. Η τακτική αυτή προκάλεσε πληθώρα σπουδαστών και στη
συνέχεια αποφοίτων σε κλάδους, οι οποίοι είναι κορεσμένοι, γεγονός που
τροφοδοτεί την ανεργία ή την ετεροαπασχόληση.

Δ) Το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ - ΤΕΙ κατανέμει «επιτυχόντες» σε
τμήματα στα οποία δεν είχαν βασικά πρόθεση να εισαχθούν. Ορισμένοι
από τους φοιτητές αυτούς προσπαθούν απλώς να πάρουν το πτυχίο και
τελειώνοντας δεν έχουν ιδιαίτερη επιθυμία να σταδιοδρομήσουν και έτσι
δεν φροντίζουν να αυξήσουν τα προσόντα τους με ειδίκευση ή
μεταπτυχιακές σπουδές που σήμερα θεωρούνται απαραίτητες σε πολλές
ειδικότητες. Πάρα πολλοί, όμως, δεν τελειώνουν και προστίθενται στις
δεκάδες χιλιάδες των «αιωνίων φοιτητών».

Η ανεργία, όμως, των αποφοίτων ΑΕΙ - ΤΕΙ οφείλεται και στη νοοτροπία
και τις εμμονές της ελληνικής οικογένειας, η οποία, ενώ βλέπει τα υψηλά
ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων, εξακολουθεί να θεωρεί υποδεέστερη
την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και να προωθεί τα παιδιά της,
καταβάλλοντας το υψηλό κόστος των φροντιστηρίων και των ιδιαιτέρων
μαθημάτων, σε σχολές των ΑΕΙ - ΤΕΙ, ανεξάρτητα από τις προοπτικές
απασχόλησης και ανεξάρτητα από τις ικανότητες και τις κλίσεις των
παιδιών.
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η μείωση του ποσοστού ανεργίας
των αποφοίτων ΑΕΙ - ΤΕΙ, και γενικότερα των νέων, απαιτεί ριζική αλλαγή
πολλών πλευρών της οικονομικής και εκπαιδευτικής πολιτικής των
κυβερνήσεων, καθώς και της νοοτροπίας των ελληνικών οικογενειών. Η
αλλαγή αυτή απαιτεί γενναίες αποφάσεις που σήμερα είναι

το μέγα

ζητούμενο στη χώρα μας.

3.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στην ανεργία των νέων

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της χώρας θα
αποτελέσουν τις κυρίαρχες προϋποθέσεις για την έξοδο από την ύφεση
και την εδραίωση της ανάπτυξης. Απ' αυτές θα εξαρτηθεί η έγκαιρη
προσαρμογή

στις

νέες

τεχνολογίες,

η

εφαρμογή

καινοτομιών,

ο

εκσυγχρονισμός των δομών της οικονομίας, το άνοιγμα των επιχειρήσεων
προς τις νέες αγορές. Οι επενδύσεις στον ανθρώπινο παράγοντα μέσω
της εκπαίδευσης πρέπει να προγραμματιστούν ορθολογικά δεδομένου ότι
παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό επισφάλειας, έχουν μακροχρόνια απόδοση
και απαιτούν την μεγάλη δέσμευση διοικητικών και χρηματικών πόρων.

Η εκπαιδευτική πολιτική που έχει ακολουθήσει η χώρα μας είναι όμως σε
λάθος κατεύθυνση και δημιουργεί τον υψηλό δείκτη ανεργίας των νέων
αφού δεν λαμβάνει υπόψη

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής

οικονομίας και τις απαιτήσεις του διεθνοποιημένου ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος, στο οποίο καλείται αυτή να λειτουργήσει(Κανελλόπουλος
Κ, 2003). Η εκπαίδευση στη χώρα μας είναι υποβαθμισμένη και έχει γίνει
αντικείμενο συνεχών πειραματισμών, χωρίς ουσιαστική μελέτη για τις
ζητούμενες ειδικότητες και χωρίς το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό και
την απαραίτητη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.

Η ύπαρξη δυσαρμονίας μεταξύ ζήτησης ειδικευμένης εργασίας, λόγω
μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας και προσφοράς του
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εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται
συχνά το φαινόμενο της συνύπαρξης ανεργίας και υπερβάλλουσας
ζήτησης εργασίας για ορισμένες ειδικεύσεις. Μία άλλη αδυναμία που
παρατηρείται είναι η έλλειψη συντονισμού και εποπτείας των διαφόρων
μορφών και προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαχέονται
σε ποικίλους φορείς και οργανώσεις.

Δημιουργεί ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι στην σύνθεση
σχετικών με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση επιτροπών η θεσμική συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων είναι είτε ανύπαρκτη είτε τόσο ισχνή, ώστε να μην
είναι πιστικό ότι επιζητείται η συμβολή τους. Για να υπάρξουν θετικά
αποτελέσματα, όλη η προσπάθεια είναι απαραίτητο να στηριχτεί στην
ουσιαστική και ισότιμη συμβολή των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι είναι
σε καλύτερη θέση να γνωρίζουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και κατά
συνέπεια την εναρμόνιση των δομών κατάρτισης με τις υφιστάμενες και
μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας.

Η μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων απαιτεί ριζική αλλαγή των
πολιτικών απασχόλησης αλλά και της νοοτροπίας των νέων και των
οικογενειών τους . Η αλλαγή αυτή απαιτεί αναβάθμιση της εκπαίδευσης
και κατάρτισης που είναι ένα έργο μακροχρόνιο και απαιτεί συνέχεια και
συνέπεια στις δράσεις που αναλαμβάνονται, καθώς επίσης δέσμευση και
συνεργασία όλων των φορέων που συμμετέχουν.

3.4 Προβλήματα μετάβασης στην αγορά εργασίας
Η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας είναι ομαλή
εφόσον το εκπαιδευτικό σύστημα «παραδίδει» στην αγορά εργασίας
αναγκαίους και καλά εκπαιδευμένους προς παραγωγική απασχόληση
εργαζομένους και η αγορά εργασίας τους απορροφά, τους αξιοποιεί και
τους αναβαθμίζει. (Κανελλόπουλος, 2003). Όσο υψηλότερο είναι το
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εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά συμμετοχής στο
εργατικό δυναμικό.
Οι νέοι που διέκοψαν το σχολείο
πριν το τέλος της υποχρεωτικής
τους εκπαίδευσης σε σχέση με
τους άλλους που συνέχισαν είναι
περισσότερο δυσαρεστημένοι από
την εργασία που κάνουν κι έχουν

εγκατέλειψαν

το

σχολείο

προβλήματα

της

πρόωρα

οικογένειας

και

συχνότερα

την

εμπειρία

της

ανεργίας.

Το

γεγονός

ότι

το
την

αποδίδουν
ανάγκη

στα

οικονομικά

συνεισφοράς

στο

οικογενειακό εισόδημα. Αντιθέτως, όσοι διέκοψαν το σχολείο μετά το τέλος
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι
ικανοποιημένοι από την εργασία που κάνουν και συγχρόνως έχουν μικρή
εμπειρία ανεργίας (Καμπέρης, 2001)

Οι συνεχείς μεταβολές των εξειδικεύσεων από την επίδραση των
τεχνολογικών αλλαγών δημιουργεί υψηλή ανεργία στους νέους εξαιτίας
του

γεγονότος

ότι

το

εκπαιδευτικό

σύστημα

δεν

μπορεί

να

παρακολουθήσει αυτές τις μεταβολές και δεν μπορεί να προσαρμόσει τα
γνωστικά του πεδία στις ανάγκες της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς. Η
ανισότητα μεταξύ εξειδικεύσεων και χαρακτηριστικών των εργαζομένων σε
σχέση με τις απαιτήσεις των εργοδοτών και των θέσεων εργασίας που
δημιουργούνται

οφείλεται

στην

κακή λειτουργία

του

εκπαιδευτικού

συστήματος, είτε πρόκειται για την βασική εκπαίδευση είτε για την συνεχή
κατάρτιση.
Η ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας είναι ένα
θεμελιώδες ζήτημα για τη σύγχρονη κοινωνία. Σύμφωνα με την ειδική
έρευνα για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας που έχει
πραγματοποιήσει

η

Ελληνική

Στατιστική

προέκυψαν τα παρακάτω δεδομένα:
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Αρχή

(Ιανουάριος

2011)

Η πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας γίνεται σε σχετικά μεγάλη ηλικία
αφού μέχρι την ηλικία των 22 ετών το ποσοστό των ατόμων που έχουν μια
εργασιακή εμπειρία δεν ξεπερνά το 50%. Ακόμα και στην ηλικία των 25
ετών, το 20% των ερευνηθέντων ατόμων δεν έχει αποκτήσει καμία
εργασιακή εμπειρία, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα 3.1. που
παρουσιάζει το ποσοστό των ατόμων(κατά ηλικία) που έχουν εργασιακή
εμπειρία.
Διάγραμμα 3.1.: Η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (2011)
Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι το 10% που μετείχαν στην
έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την είσοδο των νέων στην
αγορά εργασίας, δεν έχουν αποκτήσει

εργασιακή εμπειρία για πρώτη

φορά παρά το γεγονός ότι είναι μεγαλύτεροι από 30 χρονών.
Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι περισσότεροι νέοι βρίσκουν
μια πρώτη εργασία ως μισθωτοί. Για τους περισσότερους, η εργασία αυτή
ήταν μισθωτή και πλήρους απασχόλησης, αλλά προσωρινή (40,5%) ενώ
σημαντικό (11,4%) είναι και το ποσοστό αυτών που εργάστηκαν με μερική
απασχόληση

είτε

σε

μόνιμη

είτε

σε προσωρινή

καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα 3.1.
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εργασία,

όπως

Πίνακας 3.1. Είδος πρώτης εργασίας, κατά φύλο και επίπεδο
εκπαίδευσης
Είδος πρώτης
εργασίας

Αυταπασχολούμενοι
Μισθωτοί, σε μόνιμη
εργασία πλήρους
απασχόλησης
Μισθωτοί, σε μόνιμη
εργασία μερικής
απασχόλησης

Σύνολο

Άντρες

Γυναίκες

Άτομα

%

Άτομα

%

17.981

2,5

9.964

2,5

Άτομα
8.017

Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια

%

Άτομα

%

Άτομα

2,4

4.721

2,1

7.709

%
2,1

Άτομα
5.550

%
3,9

139.447 19,0 72.883 18,1 66.564 20,1 37.473 16,5 79.024 21,8 22.950 16,0

6.197

0,8

2.097

0,5

4.099

1,2

1.025

0,5

4.196

1,2

976

0,7

Μισθωτοί, σε
προσωρινή εργασία
πλήρους απασχόλησης 297.280 40,5 168.396 41,8 128.884 39,0 97.536 42,8 150.845 41,6 48.899 34,0
Μισθωτοί, σε
προσωρινή εργασία
μερικής απασχόλησης 78.048 10,6 36.713

9,1 41.335 12,5 23.700 10,4 33.688

9,3 20.660 14,4

Βοηθοί στην
οικογενειακή
επιχείρηση

9,9 13.266

6,1

Δεν απάντησαν

53.327

7,3 40.061

4,0 26.623 11,7 22.272

4.433

3,1

141.415 19,3 72.792 18,1 68.623 20,7 36.709 16,1 64.737 17,9 39.970 27,9

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή έρευνα για την είσοδο των νέων στην
αγορά εργασίας (Ιανουάριος 2011)

Το ποσοστό των ατόμων που άρχισαν να εργάζονται αμέσως είτε βρήκαν
μια εργασία μέσα σε έναν το πολύ χρόνο από το τέλος των σπουδών τους
είναι 27,9%. Το 30,7% των ερευνηθέντων δήλωσε ότι βρήκε εργασία μέσα
στον τέταρτο χρόνο, ή και αργότερα, μετά το τέλος των σπουδών. Επίσης
ένα ποσοστό 15,5 % των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι ακόμα
δεν έχουν εργαστεί, ενώ ένα ποσοστό 11% ότι άρχισαν να εργάζονται
αμέσως μετά τις σπουδές τους. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται
στο παρακάτω διάγραμμα 3.2.
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Διάγραμμα 3.2.: Η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας

Το ποσοστό των ατόμων που δήλωσε ότι εργάστηκε κατά τη διάρκεια των
σπουδών του (είτε διακόπτοντας τις σπουδές είτε παράλληλα με αυτές)
ανέρχεται σε 27,4% ενώ αυτό που δεν εργάστηκε ανέρχεται σε 68,3%.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτοί που εργάστηκαν παράλληλα με τις
σπουδές τους ήταν περισσότεροι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση(53,9%) σε
σχέση με αυτούς που δεν εργάστηκαν (42,7%). Επιπλέον οι άντρες που
εργάστηκαν

παράλληλα

με

τις

σπουδές

τους

ήταν

28,1%

των

συμμετεχόντων στην έρευνα ενώ οι γυναίκες ήταν το 26,6% των
συμμετεχόντων. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
3.2.
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Πίνακας 3.2. Εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών
Δ εν ερ γά σ τη κα ν
Ε π ίπ ε δ ο ε κ π α ίδ ε υ σ η ς και φ ύ λ ο

Ε ρ γ ά σ τ η κ α ν σ τη

σ τη δ ιά ρ κ ε ια τω ν

δ ιά ρ κ ε ια τω ν

σ π ο υ δ ώ ν το υ ς

σ π ο υ δ ώ ν το υ ς

Σύνολο

Δ εν α π ά ντη σ α ν

6 8 ,3

2 7 ,4

4 ,3

Π ρ ω τ ο β ά θ μ ια

8 3 ,8

1 1 ,3

4 ,9

Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ια

67,1

2 8 ,7

4 ,3

Τ ρ ιτ ο β ά θ μ ια

4 2 ,7

5 3 ,9

3 ,4

Ά ντρ ες

6 7 ,5

28,1

4 ,4

Γ υ ν α ίκ ε ς

6 9 ,2

2 6 ,6

4 ,2

Ε π ίπ ε δ ο
ε κ π α ίδ ε υ σ η ς

Φ ύλο

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή έρευνα για την είσοδο των νέων στην
αγορά εργασίας (Ιανουάριος 2011)

Η μέση διάρκεια της πρώτης εργασίας είναι 46,5 μήνες και είναι
μεγαλύτερη για τους άντρες (49,35 μήνες) και για τα άτομα με απολυτήριο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (47,71

μήνες) όπως φαίνεται από τα

στοιχεία του παρακάτω πίνακα 3.3.

Πίνακας 3.3. Μέση διάρκεια πρώτης εργασίας( σε μήνες)
Σύνολο
Φ ύ λο

Ε π ίπ ε δ ο ε κ π α ίδ ε υ σ η ς

46,50
Α ντρες

49,35

Γ υναίκες

42,89

Π ρ ω τ ο β ά θ μ ια

45,62

Δ ευ τερ ο β ά θ μ ια

47,71

Τ ρ ιτο β ά θ μ ια

45,16

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή έρευνα για την είσοδο των νέων στην
αγορά εργασίας (Ιανουάριος 2011).

Η σύγκριση του εκπαιδευτικού επιπέδου των ερευνηθέντων με το
εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων τους μας δείχνει ότι όταν και οι δύο
γονείς είναι γεννημένοι στην Ελλάδα, τα μισά σχεδόν άτομα έχουν
ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τους γονείς τους (49,9%). Αν, όμως,
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κάποιος (ή και οι δύο) από τους γονείς είναι γεννημένος στο εξωτερικό το
ποσοστό των ατόμων με ανώτερη εκπαίδευση από τους γονείς τους είναι
αρκετά μικρότερο (29,4% και 20,8%, αντίστοιχα) όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3.4. Σύγκριση του εκπαιδευτικού επιπέδου των ερευνώμενων με
αυτό των γονέων τους
Ποσοστό ατόμων με επίπεδο εκπαίδευσης

Τόπος γέννησης γονέων

κατώτερο των γονέων όμοιο με των γονέων

ανώτερο των γονέων

Σύνολο

7,4

4 7,3

4 5,2

Και οι δύο γονείς γεννήθηκαν
Ελλάδα

6,4

43,7

49,9

Ο ένας γονέας γεννήθηκε
Ελλάδα και ο άλλος εξωτερικό

20,4

50,2

29,4

Και οι δύο γονείς γεννήθηκαν
εξωτερικό

12,4

66,7

20,8

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή έρευνα για την είσοδο των νέων στην
αγορά εργασίας (Ιανουάριος 2011)
Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα το ποσοστό των ατόμων
με εκπαιδευτικό επίπεδο χαμηλότερο από αυτό των γονέων τους είναι
αρκετά υψηλό όταν ένας ή και οι δύο γονείς έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό
(20,4% και 12,4%, αντίστοιχα) ενώ είναι μόνο 6,4% για τα άτομα των
οποίων και οι δύο γονείς είναι γεννημένοι στην Ελλάδα.

3.5 Οικονομικές ερμηνείες της ανεργίας των νέων

Οι βασικοί λόγοι για τα υψηλά ποσοστά που καταγράφει η ανεργία στους
νέους ανθρώπους συνοψίζονται στα παρακάτω:

• Η χαμηλή παραγωγικότητα των νέων
• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος
• Η αναδιάρθρωση των αγορών
• Τα συστήματα απασχόλησης
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Η χαμηλή παραγωγικότητα των νέων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
έλλειψη εργασιακής εμπειρίας και στο υψηλό κόστος των προσλήψεων. Η
έλλειψη εργασιακής εμπειρίας οφείλεται στη ανυπαρξία εκπαίδευσης στην
εργασία (on the job training) καθώς και στις μειωμένες εργασιακές
δεξιότητες (ΕΣΥΕ, 2007). Το υψηλό κόστος των προσλήψεων μπορεί να
αντιμετωπιστεί με επιδότηση της απασχόλησης των νέων που μπορεί να
επιτευχθεί με άμεση επιδότηση του μισθού, με φορολογικές απαλλαγές
και με επιδότηση ή απαλλαγή των εργοδοτικών εισφορών.

Υπάρχει ελλιπής αντιστοίχηση του εκπαιδευτικού συστήματος

και της

αγοράς εργασίας στη χώρα μας. Οι νέοι απόφοιτοι των σχολών ΑΕΙ και
ΤΕΙ δεν διαθέτουν τις εργασιακές και σε πολλές περιπτώσεις και τις
κοινωνικές

δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές έχουν να κάνουν με την

εξυπνάδα, την ικανότητα επικοινωνίας, την επιθυμία να μαθαίνουν, την
πειθαρχία,

την

ενεργητικότητα,

την

ικανότητα

επικοινωνίας,

την

υπευθυνότητα, το ενδιαφέρον για την εργασία κ.α. Το πρόβλημα των
μειωμένων δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι από το εκπαιδευτικό
σύστημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με εξατομικευμένα προγράμματα
σπουδών και με την συμμετοχή των επιχειρηματικών φορέων στην
οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Οι παραγωγικοί κλάδοι είναι αποδιαρθρωμένοι

με αποτέλεσμα να

επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση και να αυξάνουν την ανεργία των
νέων ανθρώπων. Η αναδιάρθρωση της γεωργίας θα μπορέσει να
συγκρατήσει ή και να ελκύσει νέους σε προσοδοφόρες καλλιέργειες. Η
αναδιάρθρωση

της

βιομηχανίας

και

του

εμπορίου

μέσω

της

χρησιμοποίησης νέων μεθόδων παραγωγής και εμπορίας που θα
ανταποκρίνονται

στις οξυμμένες ανταγωνιστικά παγκοσμιοποιημένες

αγορές.

Επιπλέον η αξιοποίηση των κλιματολογικών πλεονεκτημάτων της χώρας
μας, που μπορούν να αυξήσουν την τουριστική κίνηση όλο το χρόνο.
Στους βασικούς τομείς υποδομών της χώρας, όπως είναι τα τεχνικά έργα,
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οι μεταφορές και ο χώρος της ενέργειας, αλλά και στη μοναδική «βαριά
βιομηχανία» που απέμεινε στη χώρα, δηλαδή στον τουρισμό, υπάρχουν
πολλοί

Έλληνες

αλλά

και

ξένοι

έτοιμοι

να

επενδύσουν.

Τα συστήματα απασχόλησης που βασίζονται στο επάγγελμα πρέπει να
παρέχουν εκπαίδευση εκτός της επιχείρησης και να υπάρχει οριζόντια
κινητικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων, ενώ τα συστήματα απασχόλησης
που βασίζονται στην επιχείρηση πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση εντός
της επιχείρησης και να υπάρχει κάθετη κινητικότητα στο εσωτερικό της
επιχείρησης (Δεδουσόπουλος, 2000).

3.6 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ανεργίας των νέων

Η υλοποίηση των πολιτικών για την προώθηση της απασχόλησης και την
καταπολέμηση της ανεργίας

προϋποθέτει μια σειρά ενεργειών που θα

πρέπει να γίνουν, ώστε αφενός να χαρτογραφήσουν αξιόπιστα το χώρο
της ανεργίας των νέων και αφετέρου να διαγνώσουν τις ανάγκες των
επιχειρήσεων και της Ελληνικής οικονομίας γενικότερα και μάλιστα σε
βάθος χρόνου. Επιπλέον θα πρέπει να ακολουθείται ευρύτατος διάλογος
για όλα τα θέματα με τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, ώστε να
βρεθεί ο κοινός τόπος για ανάληψη δράσεως. Βεβαίως όλα αυτά θα
πρέπει να ενταχθούν στα πλαίσια των προοπτικών και κατευθύνσεων της
οικονομίας, τόσο της Ελληνικής, όσο και της Ευρωπαϊκής.

Η ανατροπή της ζοφερής εικόνας που συνεχίζει να προκαλεί η αυξημένη
ύφεση στη χώρα μας θα απαιτήσει αρκετό χρόνο. Γι’ αυτό θεωρείται
επιβεβλημένο να ληφθούν μέτρα οικονομικής στήριξης των ανέργων νέων
ως 29 ετών και ενδεχομένως και των οικογενειών που συντηρούν
ανέργους

νέους

με

τη

χρήση

πάντα

εισοδηματικών

και

άλλων

περιουσιακών κριτηρίων. Η στήριξη επίσης των ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ
και ΤΕΙ μέχρι 29 ετών πρέπει επίσης να εξεταστεί καθώς έχουν επενδυθεί
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μεγάλα χρηματικά ποσά για τις σπουδές τους. Επιπλέον πρέπει να
ληφθούν μέτρα που:

1. να προάγουν την απασχόληση,
2. να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας,
3. να παράσχουν την κατάλληλη κοινωνική προστασία,
4. να προωθούν τον διάλογο στην αγορά εργασίας,
5. να αναπτύσσουν τους ανθρώπινους πόρους ώστε να διασφαλίζεται ένα
μόνιμο υψηλό επίπεδο απασχόλησης,
6. να καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι:

•

Η απαλλαγή κατά τα πρώτα δύο έτη της πρόσληψης από τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

•

Η πρακτική εξάσκηση των νέων σε επιχειρήσεις με ελάχιστη
αμοιβή.

•

Η θέσπιση ειδικής σύμβασης περιορισμένου χρόνου εργασίας
και κατάρτισης.

•

Η ενίσχυση της επιδότησης της απασχόλησης για προσλήψεις
νέων ως 25 ετών.

Ένα άλλο μέτρο που θα ωθήσει την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα με
αποτέλεσμα να καταπολεμηθεί η υψηλή ανεργία των νέων είναι η
ενίσχυση των νέων καινοτόμων εξωστρεφών επιχειρήσεων. Η νεανική
επιχειρηματικότητα ποτέ δεν υποστηρίχθηκε στην χώρα μας ουσιαστικά
μέχρι και σήμερα, ώστε να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν
το δικαίωμα πραγματοποίησης της δημιουργικότητας τους σε μία βιώσιμη
παραγωγική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα σήμερα που βρισκόμαστε μέσα
στην οικονομική κρίση το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι νέες
καινοτόμες επιχειρήσεις που από την παντελής έλλειψη κεφαλαίων
υψηλού ρίσκου ή τραπεζικού δανεισμού στα πρώτα στάδια εκκίνησης
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τους, δεν θα μπορέσουν ποτέ να δραστηριοποιηθούν στις διεθνείς αγορές
(Ρομπόλης, 2010).

Οι νέες καινοτόμες εξωστρεφείς επιχειρήσεις είναι αυτές που ουσιαστικά
θα ωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη στην χώρας

μας και θα

δημιουργήσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας αναλογικά με το
κεφάλαιο που θα τους επενδυθεί. Για να συμβεί αυτό αρχικά πρέπει να
δημιουργηθεί ένας διαφανής μηχανισμός που θα επιλέγει εκείνες τις
επιχειρήσεις που κατέχουν το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στην καινοτομία του προϊόντος ή της υπηρεσίας τους για να μπορέσουν να
«αντέξουν» στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Στη συνέχεια πρέπει
να τοποθετηθούν οι «επίλεκτες» αυτές επιχειρήσεις σε κατάλληλες δομές
όπως αυτές των θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων ή Τεχνολογικών
Πάρκων όπου με την συνεργασία των πανεπιστημίων θα βελτιώσουν τα
καινοτομικά τους πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα θα τους παρέχετε
δικτύωση σε νέες υπερεθνικές αγορές. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να
αποκτήσουν γρήγορα πελάτες κυρίως από τις περισσότερο ανεπτυγμένες
αγορές του εξωτερικού. Τελευταίο και ουσιαστικό βήμα αποτελεί η άμεση
διεθνοποίηση αυτών με επένδυση κεφαλαίων υψηλού ρίσκου μέσα από
ιδιώτες επενδυτές, εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών, Ευρωπαϊκά και
Εθνικά προγράμματα χρηματοδοτήσεων, προγράμματα εγγυοδοσίας,
τραπεζικό δανεισμό κ.α.

Οι επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών, της αγροτικής παραγωγής
και της μέσης και υψηλής τεχνολογίας που δίνουν έμφαση στην καινοτομία
και την εξωστρέφεια δείχνουν να είναι αυτές που έχουν και την μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα διαχρονικά. Χωρίς όμως την άμεση και ουσιαστική στήριξη
της διεθνοποίησης τους με κεφάλαια υψηλού ρίσκου ή τραπεζικό
δανεισμό, δεν θα καταφέρουν ποτέ να μεγαλώσουν και να ανταγωνιστούν
αντίστοιχες επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς αγοράς.
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Μερικοί ακόμη τρόποι για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
ανεργίας των νέων είναι:

• Η διοικητική - οικονομική - πολιτιστική αποκέντρωση σε
υποβαθμισμένες

περιοχές,

ώστε

να

μην

φεύγει

ο

κίνητρα

σε

πληθυσμός και να αναπτυχθεί η περιφέρεια.
• Η καταπολέμηση

της γραφειοκρατίας,

τα

ευαίσθητους παραγωγικούς τομείς (π.χ. ναυτιλία, γεωργία,
τουρισμός).
• Η κλαδική αντιμετώπιση της ανεργίας διότι η οικονομία
διακρίνεται σε πολλούς τομείς, οι οποίοι δεν επηρεάζονται
στο ίδιο επίπεδο από το φαινόμενο.
• Η επιμόρφωση εργατικού δυναμικού, δηλαδή επαγγελματική
εκπαίδευση των ανειδίκευτων εργατών και επανεκπαίδευση
με επιδοτούμενα σεμινάρια αυτών που έχουν ειδικευτεί.
• Η παροχή κινήτρων στην νεολαία για δημιουργική εργασία.
Συμπερασματικά η μετάθεση του κέντρου βάρους από τις λεγόμενες
παθητικές παρεμβάσεις, όπως η προστασία και η στήριξη των ανέργων,
στις λεγόμενες ενεργητικές όπως η επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, τα
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι τοπικές
πρωτοβουλίες απασχόλησης κ.α., θα αποτελέσει τη λύση για μια πιο
ευέλικτη διαχείριση του εργατικού δυναμικού που θα επιτρέψει την
καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων(Κρητικός
Α, 2010). Οι παθητικές παρεμβάσεις μέσω των προγραμμάτων που
εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά και χωρίς τα
συγκεκριμένα προγράμματα το ποσοστό της ανεργίας θα ήταν τρεις
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο, όπως εκτιμάται από τους ερευνητές
οικονομολόγους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

4.1 Οικονομική κρίση και αγορά εργασίας

Η αγορά εργασίας στη χώρα μας δεν είναι ανταγωνιστική, αλλά
χαρακτηρίζεται

από

ποικίλες

στρεβλώσεις

που

εμποδίζουν

την

απορρόφηση των ανέργων. Οι στρεβλώσεις αυτές ξεκινούν από το
γεγονός ότι οι έχοντες ήδη εργασία δεν έχουν κανένα κίνητρο να υποστούν
μισθολογικές ή άλλες απώλειες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την
απορρόφηση των ανέργων. Από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις δεν
πρόκειται να αυξήσουν τον αριθμό των απασχολούμενων, παρά μόνο αν
μειωθεί η σχέση του κόστους εργασίας προς την παραγωγικότητα της,
που βραχυχρόνια είναι περίπου δεδομένη όπως δεδομένο είναι και το
κόστος εργασίας, μέσω του καθορισμού των μισθών με τις ετήσιες
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Η μείωση της ανεργίας που προκαλεί η ύφεση θα μπορούσε να
αντιμετωπιστεί εάν η αγορά εργασίας ήταν πλήρως ανταγωνιστική, γιατί οι
άνεργοι θα προσφέρονταν να δουλέψουν με τους ίδιους ή κατώτερους
μισθούς

από

εκείνους

τους

οποίους

απολαμβάνουν

οι

ήδη

απασχολούμενοι, γεγονός που θα μείωνε τους μισθούς, άρα και τη σχέση
μεταξύ του κόστους εργασίας και της παραγωγικότητας. Ωστόσο, η αγορά
εργασίας δεν λειτουργεί έτσι γιατί οι μισθοί δεν προσδιορίζονται από μια
ανταγωνιστική διαδικασία στην οποία οι άνεργοι προσφέρονται να
δουλέψουν με χαμηλότερους μισθούς ή με χειρότερες συνθήκες και οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν την προσφορά αυτή.
Στη χώρα μας οι εργασιακές σχέσεις είναι μακροχρόνιες, για λόγους που
σχετίζονται με τη διασφάλιση των εργαζομένων, τη σταδιακή απόκτηση εκ
μέρους τους ικανοτήτων και εκπαίδευσης στη δουλειά, που αποτελούν
κεφάλαιο για την επιχείρηση κ.α. Έτσι εμποδίζονται οι επιχειρήσεις να
υποκαθιστούν

εύκολα

τους

ήδη

εργαζομένους
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με ανέργους που

ενδεχομένους θα κοστίζουν λιγότερο στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να
αυξάνονται οι επενδύσεις τους και να δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας.

Η ύφεση δημιουργεί ανεργία η οποία εξαιτίας της λειτουργίας των
συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, του
συστήματος κοινωνικής προστασίας των ανέργων με τα επιδόματα
ανεργίας (αν και απαραίτητα) της υψηλής άμεσης και έμμεσης φορολογίας
καθώς και των μεγάλων εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση, συμβάλλουν
στην διόγκωση του

πρόβλημα της ανεργίας η οποία δεν μπορεί να

καταπολεμηθεί από τον υπάρχον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

Οι παραπάνω λόγοι καταδεικνύουν ότι η αγορά εργασίας δεν μπορεί μόνη
της να διορθώσει το πρόβλημα της ανεργίας ή στο βαθμό που το κάνει, η
διαδικασία είναι εξαιρετικά αργή. Το πρόβλημα της ανεργίας των νέων
μπορεί να αντιμετωπιστεί με την
ν

αύξηση της παραγωγικότητάς τους
μέσω

της

βελτίωσης

του

εκπαιδευτικού συστήματος και τη
μείωση του μισθολογικού κόστους,
κάτι που ήδη εφαρμόζεται για νέους
ως 25 ετών. Επιπλέον η αλλαγή
της μακροοικονομικής πολιτικής σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των μέτρων αύξησης της ζήτησης μειώνει τη
σχέση μεταξύ του κόστους εργασίας και της παραγωγικότητας λόγω του
αναμενόμενου πληθωρισμού, προκαλώντας κίνητρα στις επιχειρήσεις να
προσλάβουν νέους εργαζομένους.

4.2 Η Ανεργία των νέων και η οικονομική κρίση

Η ύφεση συνεχώς βαθαίνει στη χώρα μας και η ανεργία διογκώνεται, ενώ
τα μέτρα αντιμετώπισης της ύφεσης μέχρι σήμερα έχουν φέρει τα αντίθετα

66

από

τα

αναμενόμενα

αποτελέσματα.

Εξαιτίας

αυτών των

κακών

δεδομένων το Ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του
έτους τα ποσοστά της ανεργίας θα φθάσουν σε πρωτόγνωρα για τη χώρα
μας επίπεδα, ξεπερνώντας το 20% και οι άνεργοι θα αγγίξουν τα
1.100.000 άτομα. Οι ερευνητές του εν λόγω Ινστιτούτου σημειώνουν
μάλιστα ότι ουδέποτε τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν έχουν καταγραφεί
τέτοια έξαρση της ανεργίας σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Η «πραγματική ανεργία» - πέραν της στατιστικής της απεικόνισης - είναι
πολύ

υψηλότερη

καθώς

στους

ήδη

καταγεγραμμένους

ανέργους

προστίθενται και άλλες ομάδες του πληθυσμού, όπως όσοι εργάζονται μία
με δύο ώρες την εβδομάδα και συνεπώς θεωρούνται «εργαζόμενοι» ή
όσοι έπαψαν να αναζητούν μια θέση εργασίας. Η ανεργία των νέων
σημειώνει τα υψηλότερα αρνητικά ρεκόρ όλων των εποχών αφού το 30%
των νέων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι άνεργοι και η
ανεργία στους νέους μεταξύ 15 και 24 χρονών βρίσκεται στο 29,8 %,
αρκετά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (20%).

Μια έρευνα της Κάπα Research που πραγματοποιήθηκε το 2010, έδειξε
ότι επτά στους δέκα Έλληνες αποφοίτους επιθυμούν να φύγουν στο
εξωτερικό για να εργαστούν, ενώ ένας στους δέκα ήδη ψάχνει για δουλειά
σε άλλη χώρα ή προσπαθεί να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό
για να αποκτήσει πρόσβαση σ’ άλλες αγορές εργασίας. Από εκείνους οι
οποίοι δηλώνουν πρόθυμοι να εργαστούν στο εξωτερικό, το 66,4%
δηλώνει ότι το κάνει για να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής συνολικά, το
44,7% για να βρει μια καλή δουλειά και το 32,6% για να διασφαλίσει
περισσότερη αξιοκρατία στην εξέλιξή του. Μάλιστα, το 60,7% δηλώνει ότι
θα προτιμούσε μια θέση εργασίας με προοπτική καριέρας στο εξωτερικό
παρά μια μόνιμη θέση εργασίας στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα στην
Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η συντριπτική πλειονότητα εκείνων που δηλώνουν
πρόθυμοι να μεταναστεύσουν θέτει ως επιδιωκόμενο μισθό ένα ποσό της
τάξεως των 1.500 ως 5.000 ευρώ.
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Μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ερευνητική Μονάδα
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
έδειξε ότι οι χώρες πρώτης προτίμησης των Ελλήνων νέων μεταναστών
είναι η Βρετανία με ποσοστό 31,7% οι ΗΠΑ (28,7%), η Γερμανία (6,6%)
και

τέταρτη

η Ελβετία(5,5%).

Τα επιστημονικά πεδία στα οποία

απασχολούνται οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, είναι αυτά της
οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων (81%), νομικής επιστήμης (33%),
προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών(30%), φυσικής και χημείας
(25%) και μηχανικοί(23%). Οι νέοι επιστήμονες που δοκιμάζουν την τύχη
τους στο εξωτερικό, ανήκουν συνήθως στην κατηγορία των αποφοίτων με
τα περισσότερα προσόντα (γλώσσες, μεταπτυχιακά). Το 73% από αυτούς
έχει μεταπτυχιακό τίτλο, το 51,2% έχει διδακτορικό, ενώ το 41% έχει
σπουδάσει

στα

εκατό

καλύτερα

πανεπιστήμια

του

κόσμου.

Η

μετανάστευση, των νέων πτυχιούχων, που έχουν βρει κλειστές τις πόρτες
της αγοράς εργασίας εξαιτίας της μεγάλης ύφεσης που συνοδεύτηκε από
υψηλά

ποσοστά

ανεργίας,

οφείλεται

κυρίως

στους

εξής

λόγους

(Ρομπόλης, 2010):

• Η κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα σε
συνδυασμό με τις καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής
εξέλιξης,

την

αξιοκρατία

στον

εργασιακό

χώρο,

τις

οικονομικές απολαβές, το ενδιαφέρον για την εργασία και
την απόκτηση περισσότερων και πιο εξειδικευμένων
γνώσεων που προσφέρουν οι θέσεις απασχόλησης στο
εξωτερικό.
• Ο μεγάλος αριθμός των αποφοίτων ανώτερων και ανώτατων
ιδρυμάτων που συνεχίζουν να βγαίνουν κάθε χρόνο σε μια
αγορά εργασίας επιδεινούμενη από την μεγάλη ύφεση, την
υψηλή ανεργία και τις χαμηλές απολαβές που δείχνουν την
πόρτα εξόδου στους νέους.
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• Η διαφθορά και η έλλειψη αξιοκρατίας ωθούν τους νέους να
στραφούν σε άλλες χώρες αναζητώντας ένα πιο δίκαιο
επαγγελματικό μέλλον.
• Η έλλειψη επενδύσεων από τις Ελληνικές επιχειρήσεις που
επενδύουν

όλο

και

περισσότερο

στο

εξωτερικό

με

αποτέλεσμα να προσφέρονται όλο και λιγότερες θέσεις
εργασίας από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον πολλές ελληνικές
επιχειρήσεις μεταφέρουν είτε την παραγωγή τους είτε
ακόμα και την έδρα τους σε χώρες όμορες με λιγότερο
δυσβάσταχτο φορολογικό περιβάλλον, ενώ από την άλλη,
η εισροή ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή.
• Η αδυναμία πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας
λόγω ανυπαρξίας εργασιακής εμπειρίας. Τα προγράμματα
πρακτικής άσκησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας,
επαγγελματικής
απαραίτητα

ειδίκευσης

εφόδια

και

κ.λπ.

δεν

προσόντα

παρέχουν

που

ζητούν

τα
οι

επιχειρήσεις.
• Η αναντιστοιχία των ειδικεύσεων και προσόντων των
πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ με αυτά που ζητά η αγορά εργασίας,
γιατί τα προγράμματα των περισσότερων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων συνεχίζουν

να

είναι

προσκολλημένα

στη

δεκαετία του '80.
Η οικονομική κρίση που δημιουργεί υψηλή ανεργία σε συνδυασμό με τα
χρόνια

προβλήματα

της

Ελληνικής

οικονομίας

προκαλεί

τεράστια

ανισορροπία στην αγορά εργασίας και οδηγεί τους νέους κυρίως
ανθρώπους εκτός συνόρων. Στο εξωτερικό οι νέοι άνθρωποι μπορούν να
αναζητήσουν τις ευκαιρίες που αναλογούν στις σπουδές και τα προσόντα
τους με περισσότερες πιθανότητες να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Η
άποψη αυτή, αν και ακούγεται λογική από τους απογοητευμένους νέους,
δεν αποτελεί, ωστόσο, την ορθότερη λύση για τη χώρα ως σύνολο, καθώς
η φυγή πτυχιούχων και νέων στερεί από τη χώρα σημαντικό δυναμικό στο
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οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί η οικονομική ανάκαμψη. Συνεπώς η
χώρα φτωχαίνει όχι μόνο λόγω των δημοσιονομικών ελλειμμάτων αλλά και
επειδή οι κυρίαρχες πολιτικές επιλογές συμβάλλουν στην απαξίωση και
τελικά στο διωγμό των παιδιών της, συχνά των πιο ικανών.

4.3 Αντιμετώπιση της κρίσης και απασχόληση των νέων

H κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλλει την άμεση ανάληψη δραστικών
μέτρων, κάτι που δεν είναι εύκολο γιατί

η οικονομική κρίση έχει

επιδεινώσει μια ήδη νοσηρή στην αγορά εργασίας κατάσταση. Τα
αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα πρέπει να στοχεύουν τόσο
στην άμεση ανακούφιση από τις συνέπειες της κρίσης, όσο και στη
μακροχρόνια αναδιάρθρωση της οικονομίας. Πρέπει η χώρα μας να
προωθήσει μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν γρήγορα αποτελέσματα, χωρίς
ταυτόχρονα να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες, γεγονός που κάνει πιο
δύσκολο το όλο εγχείρημα.

Τα μέτρα που θα πρέπει να αποβλέπουν σε μια πιο μακροπρόθεσμη
πολιτική

αναδιάρθρωσης

της

οικονομίας

και

ανάπτυξη,

που

θα

ανακάμψουν την εγχώρια αγορά εργασίας. Πρέπει βεβαίως να γίνουν
πολλά και από την πλευρά της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και ενιαία η κρίση χρέους της Ευρωζώνης
που πιέζει ασφυκτικά τη χώρα μας αλλά και άλλες χώρες της περιφέρειας,
με αποτέλεσμα να βαθαίνει η ύφεση και τα όποια μέτρα λαμβάνονται να
μην έχουν την επιτυχία που απαιτείται.
Η δομή της αγοράς στην Ελλάδα έχει άμεση ανάγκη την ενίσχυση της
καινοτομίας, ώστε να υπάρξουν περισσότερες επιχειρήσεις που θα θέλουν
να αξιοποιήσουν τους αποφοίτους των πανεπιστημίων και όχι μόνο. Ο
ΟΟΣΑ

ήδη προτείνει

πιθανά

σχέδια

δράσης όπως

η καταβολή

περιορισμένης αποζημίωσης στην περίπτωση απόλυσης νέων, καθώς και
η επιμήκυνση της δοκιμαστικής περιόδου για τις συμβάσεις αορίστου
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χρόνου, σε μια προσπάθεια να πειστούν οι εταιρίες να προσλάβουν νέους,
απελευθερωμένες από το φόβο του υψηλού κόστους απόλυσης, σε
περίπτωση που ο νέος και άπειρος εργαζόμενους αποδειχτεί ότι δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησης.

Η χώρα μας διαθέτει πλουτοπαραγωγικές πηγές και παραγωγικούς
κλάδους που με την κατάλληλη αναδιάρθρωση μπορούν να προσφέρουν
πολλά στην ανάταξη της οικονομίας. Η οργανωμένη εκμετάλλευση των
φυσικών πόρων του υπεδάφους σε συνδυασμό με τις κατάλληλες
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διαθέτει σε αφθονία ο
τόπος

μας,

πρέπει

να

αποτελέσουν

εθνική

προτεραιότητα.

Η

αναδιάρθρωση του εγκαταλελειμμένου γεωργικού τομέα, οι καινοτόμες
επενδύσεις

στη

βιομηχανία

στηριζόμενες

στην

έρευνα

των

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η επέκταση της τουριστικής κίνησης σε
ετήσια βάση μπορούν σε λίγα χρόνια να δημιουργήσουν μια άλλη εικόνα
για τη χώρα μας. Όλα τα παραπάνω εκτός από στοχευμένες πολιτικές
απαιτούν και την αλλαγή νοοτροπίας του Έλληνα, τόσο του νέου όσο και
του γονιού που θέλει το παιδί του μόνο επιστήμονα και τίποτα άλλο με
αποτέλεσμα μια πληθώρα άσχετων επιστημόνων και κορνιζαρισμένων
πτυχίων χωρίς κανένα αντίκρισμα στην αγορά.

Η μεγάλη διαφορά μας από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι στη
χώρα μας υπάρχει έλλειψη προσφοράς τεχνικών επαγγελμάτων εξαιτίας
της δυσλειτουργίας της τεχνικής εκπαίδευσης.

Η αναβάθμιση της

επαγγελματικής

το

εκπαίδευσης-κατάρτισης

είναι

κλειδί

για

την

καταπολέμηση της ανεργίας των νέων γιατί αποτελεί τη σημαντικότερη
συμβολή της εκπαίδευσης στον παράγοντα ανεργία (Ινστιτούτου Εργασίας
ΓΣΕΕ, 2011). Η δημιουργία τμημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
πρέπει να γίνεται με συστηματική μελέτη της αγοράς εργασίας γιατί
σήμερα τα περισσότερα δίνουν πτυχία χωρίς αντίκρισμα με αποτέλεσμα
να οδηγούν τους νέους απόφοιτους στην ανεργία ιδιαίτερα σήμερα που το
Δημόσιο έχει μειώσει αισθητά τις προσλήψεις.
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Για να υπάρχει ανάπτυξη είναι αναγκαία η αλλαγή του αναπτυξιακού
μοντέλου στην χώρα μας με την αύξηση των επενδύσεων του ιδιωτικού
τομέα που τα τελευταία τριάντα χρόνια είχε παραγκωνιστεί από τις
Δημόσιες επενδύσεις. Η αλλαγή αυτή δεν είναι εύκολη αλλά κρίνεται
επιτακτική όσο ποτέ ώστε να ξεπεραστεί η ύφεση και να μπει η χώρα σε
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης με αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας.

4.4 Η ανεργία των νέων ως παγκόσμιο φαινόμενο

Το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 24 χρόνια στην ΕΕ
των 27 είναι δύο φορές υψηλότερο από το συνολικό ποσοστό της
ανεργίας, και οι νέοι που είναι άνεργοι ξεπερνούν τα τέσσερα εκατομμύρια
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν άμεσα η Ευρώπη να επενδύσει
σε νέους ανθρώπους και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών
ώστε να μην υπάρχει μια γενιά ανθρώπων που δεν θα έχει καταφέρει να
αναπτύξει τις δυνατότητες της, με αποτέλεσμα να τεθεί στο περιθώριο και
να θεωρείται μια «χαμένη γενιά».

Παρά την αύξηση των ευκαιριών για εκπαίδευση και κατάρτιση ο αριθμός
των νέων που μένουν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος αυξάνεται. Στην
χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου η κατοχή ενός
πανεπιστημιακού τίτλου δεν ανοίγει την πόρτα στην αγορά εργασίας. Μια
νέα έρευνα από το Eurofound έδειξε ότι το κόστος από τον αυξανόμενο
αριθμό των νέων που δεν απασχολούνται, αλλά ούτε λαμβάνουν κάποια
εκπαίδευση ή κατάρτιση, ανέρχεται σε 100 δις. ευρώ σε ετήσια βάση. Για
τη συγκεκριμένη κατηγορία των νέων χρησιμοποιείται το ακρωνύμιο
NEETs

(Not

in

Employment,

Education

or

Training),

οι

οποίοι

πανευρωπαϊκά αποτελούν το 12,9% των νέων, σχεδόν 7,5 εκατομμύρια
άτομα.
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Η ανεργία των νέων έχει ένα υπερβολικό κόστος για την κοινωνία όχι από
άποψη χρημάτων, αλλά από άποψη ανθρώπινων ζωών και γι’ αυτό
πρέπει η Ε.Ε. να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Πολλές χώρες και
κυρίως αυτές του πυρήνα της Ένωσης πιστεύουν πως η εκπαίδευση και η
κατάρτιση αποτελούν το κλειδί για να ξεκλειδώσει το δυναμικό των νέων
στην

αγορά

εργασίας,

γι’

αυτό

δεν

έχουν

περικόψει

τους

προϋπολογισμούς τους για την εκπαίδευση. Επιπλέον η προσαρμογή των
δεξιοτήτων με τη ζήτηση για θέσεις εργασίας τόσο σε πανεπιστημιακό
επίπεδο, όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι αυτό που
απουσιάζει όχι μόνο από τη χώρα μας αλλά και από άλλες χώρες της
περιφέρειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές χρειάζονται
περισσότερη ποιότητα στην πρακτική άσκηση, η οποία θα να βοηθήσει
τους νέους να λάβουν εργασιακή εμπειρία, γιατί αυτοί που κατέχουν
επαγγελματικά προσόντα είναι πιο πιθανό να έχουν μια δουλειά σε
σύγκριση με όσους έχουν γενική εκπαίδευση.

Τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα άμβλυνσης του προβλήματος της
ανεργίας

των

νέων

αφορούν προγράμματα

κινήτρων

ενεργητικής

απασχόλησης, τα οποία δίνουν στους νέους να αποκτήσουν εργασιακή
εμπειρία. Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις (όπως αμοιβή νέων με
μισθούς χαμηλότερα από τη συλλογική σύμβαση για ένα ορισμένο χρονικό
διάστημα) δεν έχουν αποδώσει. Ο τελικός στόχος των προγραμμάτων
είναι ο νέος να μείνει εντός της αγοράς εργασίας, να μη χάσει την επαφή
με το αντικείμενο των σπουδών του και να «χτίσει» το βιογραφικό του.

Το Βέλγιο και η Γερμανία αποτελούν τα καλύτερα παραδείγματα
ενεργητικών πολιτικών, τις οποίες μάλιστα εφαρμόζουν με συνέπεια τόσο
σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό και κλαδικό (Παπαβασιλείου
Χ, 2000). Κοινό στοιχείο των προγραμμάτων που εφαρμόζουν και οι δύο
χώρες είναι η παροχή οικονομικού κινήτρου στους εργοδότες. Σε χώρες
όπου η ανεργία των νέων αυξήθηκε απότομα, όπως συμβαίνει στην
Ελλάδα,

αναδεικνύονται

πιο

δυναμικά
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παραδείγματα

ενεργητικών

πολιτικών απασχόλησης. Στην Τσεχία, που αποτελεί πρότυπο σε αυτό τον
τομέα, εφαρμόζονται προγράμματα κατάρτισης σε περιφερειακό επίπεδο,
ενώ επιτρέπεται η χαμηλότερη αμοιβή σε νέους κάτω των 30 χρόνων, που
είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τουλάχιστον πέντε μήνες.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω απαιτείται η δραστική παρέμβαση του
κράτους και των κοινωνικών εταίρων.

Στη Μάλτα η αύξηση της

απασχόλησης των νέων αποτελεί το πρώτο θέμα στην τοπική πολιτική
ατζέντα από το 2008 και η μικρή υποχώρηση της ανεργίας των νέων
δικαιώνει την έμφαση που δόθηκε από το πολιτικό προσωπικό. Η Μάλτα
συνέδεσε την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με τις ανάγκες της οικονομίας
της, δηλαδή στη στήριξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της
βιομηχανίας ηλεκτρονικού τζόγου, γιατί οι περισσότεροι πτυχιούχοι είναι
οικονομικής κατεύθυνσης και τεχνολογικών πληροφορικής.

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την ανεργία στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ,
ειδικά για τους νέους, όπως προκύπτει από έκθεση του οργανισμού. «Η
ανεργία στη ζώνη των κρατών μελών του ΟΟΣΑ παραμένει επίμονα
υψηλή και οι τελευταίες προβλέψεις μας οδηγούν στη σκέψη ότι,
βραχυπρόθεσμα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα είναι πολύ
μικρή», υπογραμμίζει ο ΟΟΣΑ στην ετήσια έκθεσή του με θέμα την
προοπτική

της απασχόλησης στα κράτη

μέλη του.

Στην έκθεση

αναφέρεται ότι στα τέλη του '09 το ποσοστό των ανέργων στη ζώνη του
ΟΟΣΑ ανερχόταν στο 8,7% αφού είχε προηγηθεί η διεθνής οικονομική
κρίση, από ποσοστό ανέργων 5,7% προτού ξεσπάσει η κρίση, δηλαδή τον
Αύγουστο του '08. Αυτό το ποσοστό, ισοδυναμεί με περισσότερους από
44 εκατομμύρια ανέργους στα 34 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, την ώρα που
προ κρίσης ο αριθμός των ανέργων ελαφρά ξεπερνούσε τα 13
εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό,

η ανεργία κινδυνεύει να παραμείνει

«διαχρονικά υψηλή», ειδικά για τους νέους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
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παρατηρείται μια αύξηση-ρεκόρ στο ποσοστό 30% όσων ζητούν νέα
απασχόληση για περισσότερο από ένα έτος. Στην ίδια κατηγορία, στην
Ισπανία το ποσοστό ξεπέρασε το 40%, μόνο η Γερμανία εξαιρείται αυτής
της τάσης, ενώ σε σχετικά καλή κατάσταση είναι η Αυστραλία, η Νότια
Κορέα, η Ολλανδία και η Ιαπωνία.

Τα ποσοστά ανέργων 15-24 ετών στη ζώνη του ΟΟΣΑ το πρώτο τρίμηνο
του 2011 ανήλθε σχεδόν στο 17,5%, έναντι 7% για τους ανέργους 25 ετών
και άνω. Οι χώρες λοιπόν του ΟΟΣΑ που αντιμετωπίζουν μεγάλο
πρόβλημα όσο αφορά την ανεργία των νέων ανθρώπων θα πρέπει να
προκρίνουν τα μέτρα που έχουν τη συγκριτικά καλύτερη απόδοση, όπως
παραδείγματος χάρη τα κίνητρα νέων προσλήψεων και να λάβουν μέτρα
υπέρ των πλέον πληττόμενων κατηγοριών πληθυσμού. Επιπλέον αυτές οι
χώρες θα πρέπει να εξετάσουν και τη λύση της μισθοδοτούμενης
επαγγελματικής

κατάρτισης,

ως

απασχόλησης.
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προδρόμου

κατάστασης

της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
5.1 Μεθοδολογία της Δειγματοληπτικής Έρευνας
Το εμπειρικό μέρος έχει ως σκοπό να εντοπίσει, να παρουσιάσει και να
αναλύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την
απασχόληση

και

την

ανεργία

των

νέων

ανθρώπων.

Έτσι,

πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα η οποία διήρκησε από τον
Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2011. Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για
την

ολοκλήρωση

του

εμπειρικού

μέρους

της

έρευνας

είναι

το

ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε σε εκατό (100) άνεργα άτομα
ηλικίας 18 χρόνων και άνω.

5.2 Ερωτηματολόγιο έρευνας
Το ερωτηματολόγιο(παράρτημα) περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις, οι οποίες
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες, οι οποίες αφορούν:

α) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά,
β) τα οικονομικά χαρακτηριστικά,
γ) τα κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά και
δ) υποθετικές ερωτήσεις

Για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, μελετώνται οι μεταβλητές που
σκιαγραφούν το φύλο και την ηλικία των ερωτηθέντων, οι οποίες είναι
απαραίτητες

για

να

διαπιστωθεί

εάν

υπάρχουν

διαφορές

στην

απασχόληση και την ανεργία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ή σε
ηλικιακές ομάδες.

Επίσης, διερευνάται το επίπεδο μόρφωσης των

ερωτηθέντων, οι γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες και τους υπολογιστές
καθώς και η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός και οι ηλικίες των παιδιών
(εάν υπάρχουν).
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Στην κατηγορία των οικονομικών χαρακτηριστικών, προσδιορίζονται οι
λόγοι για τους οποίους οι ερωτώμενοι είναι άνεργοι αυτό το διάστημα, εάν
και πόσο χρονικό διάστημα αναζητούν δουλειά (μήνες) και το διάστημα
που έχει περάσει από την τελευταία φορά που εργάστηκαν (μήνες).
Αναφέρεται το επάγγελμα που οι ερωτηθέντες ασχολούνταν πριν μείνουν
άνεργοι, ο κλάδος απασχόλησης τους, οι ώρες που προτιμούν να
εργάζονται, το επάγγελμα των γονέων τους, το ετήσιο οικογενειακό τους
εισόδημα καθώς και ο τρόπος με τον οποίο καλύπτουν τις ανάγκες τους
ως άνεργοι. Τέλος, καταγράφονται οι παράγοντες που ο κάθε ερωτώμενος
πιστεύει ότι επηρεάζουν αρνητικά στο να βρει κάποιος δουλειά.

Στην διερεύνηση των κοινωνικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών,
περιλαμβάνονται ο κοινωνικός αποκλεισμός των ανέργων από γονείς,
αδέρφια, συγγενείς, φίλους, αγνώστους ή από άλλο, καθώς επίσης οι
θάνατοι και οι αυτοκτονίες που έχουν προκληθεί λόγω της ανεργίας των
ανθρώπων.

Τέλος το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει και υποθετικές ερωτήσεις οι
οποίες αναφέρονται στο εάν οι ερωτηθέντες θα σταματούσαν το σχολείο
προκειμένου να εργαστούν και αν θα ακολουθούσαν ποτέ το επάγγελμα
των γονιών τους,

όπως και το κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας δύσκολης δουλειάς. Επίσης, ο
ερωτώμενος καλείται να απαντήσει στο εάν θα ολοκλήρωνε τις σπουδές
του στο εξωτερικό στην περίπτωση που είχε την οικονομική δυνατότητα
και εάν πιστεύει θα τον βοηθούσε αυτό θετικά στο να βρει πιο εύκολα
δουλειά στην Ελλάδα.
5.2.1 Ανάλυση των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 5.1., από το συνολικό δείγμα της
έρευνας που είναι εκατό (100) άτομα, το 59% είναι άνεργες γυναίκες και το
41% είναι άνεργοι άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι 23 έτη και το
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58% αυτών είναι ανύπαντροι, το 22% παντρεμένοι και το 20% έχουν
ελεύθερη συμβίωση.
Πίνακας 5.1.: Κατανομή του δείγματος των ερωτηθέντων κατά φύλο
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΔΡΕΣ

41

41%

41%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

59

59%

59%

ΣΥΝΟΛΟ

100

100%

Το φύλο του ερωτώμενου είναι ένας από τους παράγοντες που παίζουν
σημαντικό ρόλο στην διάρκεια της ανεργίας αλλά και στην χρονική
διάρκεια αναζήτησης απασχόλησης. Έτσι, από το 27% των ατόμων που
είναι άνεργοι από 1-6 μήνες, οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες
με αντίστοιχα ποσοστά 16% και 11%. Το ίδιο συμβαίνει και στην
περίπτωση αυτών που δεν απασχολούνται από 6-12 μήνες (14% του
συνόλου), με το ποσοστό των ανδρών να φτάνει στο 8%. Όμως,
αυξάνοντας η διάρκεια της ανεργίας, οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία
στα ποσοστά αφού από το 12%, το 8% είναι άνεργες γυναίκες από 12-24
μήνες και από το 16%, το 13% είναι άνεργες γυναίκες από 24 μήνες και
άνω.
Πίνακας 5.1α.: Οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων

Έγγαμοι

ΦΥΛΛΟ

Άγαμοι

Ελεύθερη
Συμβίωση

ΑΝΔΡΕΣ

41

9

23

9

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

59

13

35

11

ΣΥΝΟΛΟ

100

22

58

20

Όσον αφορά την σχέση ανάμεσα στο φύλο και την αναζήτηση εργασίας
φαίνεται ότι οι περισσότερες γυναίκες, δηλαδή το 32%, δεν ψάχνουν
απασχόληση σε αυτήν την περίοδο της ζωής τους, ενώ το 13% αναζητά
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απασχόληση για διάστημα 0-6 μηνών (το ίδιο συμβαίνει και στην
περίπτωση των ανδρών).
Πίνακας 5.1β.: Τόπος κατοικίας των ερωτώμενων ανδρών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12 (12%)

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

1 (1%)

ΑΘΗΝΑ

10 (10%)

ΡΟΔΟΣ

1 (1%)

ΛΑΡΙΣΑ

3 (3%)

ΣΕΡΡΕΣ

3 ( 3%)

ΠΑΤΡΑ

2 (2%)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

1 (1%)

ΚΑΒΑΛΑ

2 (2%)

ΚΕΡΚΥΡΑ

1 (1%)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

2 (2%)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

1 (1%)

ΞΑΝΘΗ

1 (1%)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1 (1%)

Μ ε Β ά σ η το Γ ε ω γ ρ α φ ικ ό Δ ια μ έ ρ ισ μ α :

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2 (2%)

ΘΡΑΚΗ

3 (3%)

ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

17 (17%)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

3 (3%)

ΑΤΤΙΚΗ

10 (10%)

ΗΠΕΙΡΟΣ

1 (1%)

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

2 (2%)

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

2(2%)

ΙΟΝΙΟ

1 (1%)

Πίνακας 5.1γ.: Τόπος κατοικίας των ερωτώμενων γυναικών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

36

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

1 (1%)

(36%)
ΑΘΗΝΑ

9 (9%)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

1 (1%)

ΛΑΡΙΣΑ

3 (3%)

ΣΕΡΡΕΣ

3 (3%)

ΚΙΛΚΙΣ

1 (1%)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

3 (3%)

ΚΑΒΑΛΑ

2 (2%)

Μ ε Β ά σ η το Γ ε ω γ ρ α φ ικ ό Δ ια μ έ ρ ισ μ α :

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2 (2%)

ΘΡΑΚΗ

3 (3%)

ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

41

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

3 (3%)

ΗΠΕΙΡΟΣ

1 (1%)

(41%)
ΑΤΤΙΚΗ

9 (9%)
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Ο μέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων είναι 23 ετών και όσο αυξάνεται η
ηλικία των ερωτηθέντων, τόσο αυξάνεται το διάστημα ανεργίας. Αντιθέτως,
αυξημένα είναι τα ποσοστά αυτών που είναι άνεργοι από 0-6 μήνες ή δεν
έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους και οι ηλικίες αυτών είναι περίπου από
18 έως 30 ετών. Άρα, όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν
αναζητούν δουλειά ή αναζητούν για διάστημα 6-12 μήνες. Όσο για τις πιο
νεαρές ηλικίες πολλοί είναι αυτοί που είτε δεν αναζητούν δουλειά λόγω
σπουδών είτε ψάχνουν για λιγότερο από 6 έως 12 μήνες.

Ο πίνακας 5.2. παρουσιάζει το επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων
όπου το 27% του συνόλου είναι απόφοιτοι λυκείου, το 38% είναι απόφοιτοι
ΑΕΙ και ΤΕΙ, το 9% διαθέτει διδακτορικό τίτλο, το 15% διαθέτει
μεταπτυχιακό τίτλο και το 11% έχει αποκτήσει πιστοποίηση ΙΕΚ.
Πίνακας 5.2.: Κατανομή του δείγματος των ερωτηθέντων κατά επίπεδο
μόρφωσης.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΚ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
9
15
38
27
11

ΠΟΣΟΣΤΟ
9%
15%
38%
27%
11%

Από τους απόφοιτους ΑΕΙ -ΤΕΙ το 6% είναι άνεργο από 0-6 μήνες και άλλο
ένα 6% από 12-24 μήνες. Από τους απόφοιτους Λυκείου το 10% δεν έχει
απασχοληθεί ποτέ, το 8% έχει απασχοληθεί για διάστημα από 0-6 μήνες,
το 6% από 6-12 και το 3% από 24 μήνες και άνω. Από τους 38 των
ανέργους ΑΕΙ και ΤΕΙ οι 25 είναι απόφοιτοι ΤΕΙ γεγονός που δείχνει το
μεγάλο πρόβλημα της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Επιπλέον,
κανένας από τους αποφοίτους ΑΕΙ και κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου
δεν αναζητούν εργασία για περισσότερο από 24 μήνες, ενώ το 20% των
αποφοίτων ΤΕΙ αναζητά εργασία για περισσότερο από 24 μήνες.
Εκτός από το επίπεδο μόρφωσης, σημαντικό ρόλο στο να βρει ένας
άνεργος εργασία είναι να έχει γνώσεις και πτυχία σε τουλάχιστον μία ξένη
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γλώσσα και να είναι κάτοχος πιστοποίησης πληροφορικής. Το 63% των
100 ερωτηθέντων γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, σε επίπεδο καλής
γνώσης υπάρχουν 35 άτομα, 15 σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης και 13 σε
επίπεδο άριστης γνώσης, ενώ το 16% του συνόλου δεν γνωρίζει καθόλου
την αγγλική γλώσσα(πίνακας 5.3.). Εκτός από την αγγλική γλώσσα, το
25% γνωρίζει την γαλλική γλώσσα, το 18% τη γερμανική και το 5% την
ιταλική, ενώ το 13% δεν γνωρίζει καμία ξένη γλώσσα σε αντίθεση με το
87% που γνωρίζει έστω και μία ξένη γλώσσα. Όσοι δεν γνωρίζουν καμία
ξένη γλώσσα είναι άνεργοι περισσότερο από 12 μήνες, ενώ όσοι
γνωρίζουν πολύ καλά και άριστα αγγλικά είναι άνεργοι από 0-6 μήνες.
Κανένας από αυτούς που γνωρίζουν έστω μία από τις τέσσερις ξένες
γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ) δεν αναζητά δουλειά
περισσότερο από 24 μήνες.
Πίνακας 5.3.: Κατανομή του δείγματος κατά γνώση ξένης γλώσσας
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ

63

63%

ΓΑΛΛΙΚΑ

25

25%

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

18

18%

ΙΤΑΛΙΚΑ

5

5%

Ένα επιπλέον προσόν που θεωρείται απαραίτητο στο να βρει κάποιος πιο
εύκολα δουλειά είναι η πιστοποίηση πληροφορικής. Μόνο το 62% έχουν
τις απαραίτητες γνώσεις και κατέχει την απαραίτητη πιστοποίηση και το
υπόλοιπο 38% δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις στην πληροφορική και
δεν κατέχει την πιστοποίηση(πίνακας 5.4.). Η μη γνώση χειρισμού Η/Υ,
θεωρείται ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει αρνητικά την
απασχόληση αυτών των ανθρώπων σήμερα. Από το σύνολο αυτών που
δεν έχουν γνώσεις πληροφορικής το 16% είναι άνεργο περισσότερο από
24 μήνες και το 8% δεν έχει εργαστεί ποτέ. Για όσους διαθέτουν την
απαραίτητη πιστοποίηση στην πληροφορική, όσο αυξάνεται η διάρκεια
ανεργίας τόσο τα ποσοστά μειώνονται. Το υψηλότερο ποσοστό (20%)
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εμφανίζεται σε αυτούς που διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση στην
πληροφορική και είναι άνεργοι μεταξύ 0 και 6 μηνών. Κανένας από τους
γνώστες πληροφορικής δεν αναζητά εργασία για διάστημα μεγαλύτερο
των 24 μηνών.
Πίνακας 5.4.: Κατανομή του δείγματος
πληροφορικής

ΚΑΤΟΧΟΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/Υ
ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/Υ
Στην ερώτηση

ανάλογα με τις γνώσεις

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
62

ΠΟΣΟΣΤΟ
62%

38

38%

εάν έχετε άλλα προσόντα που πιστεύετε ότι θα σας

βοηθούσαν στην εύρεση εργασίας το 28% απάντησε ότι δεν έχει κανένα
άλλο προσόν, ενώ οι περισσότεροι απάντησαν η προϋπηρεσία και τα
επικοινωνιακά τους προσόντα και λιγότερο η εξωτερική εμφάνιση, η
συνεργασία και η ομαδικότητά τους, η υπομονή και ανεκτικότητα και η
εργατικότητά τους (πίνακας 5.5.).
Πίνακας 5.5.: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με επιπλέον προσόντα
που διαθέτουν
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

53

53%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

38

38%

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

22

22%

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

15

15%

ΥΠΟΜΟΝΗ -ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

12

12%

ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

10

10%

Τέλος το 53% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στο ερώτημα εάν είναι
διατεθειμένο να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας του προκειμένου να έχει
περισσότερες πιθανότητες να απασχοληθεί. Το 25% στην ίδια ερώτηση
απάντησε ίσως, ενώ το 22% δεν θεωρεί απαραίτητο να εγκαταλείψει τον
τόπο του για να αυξήσει τις πιθανότητες απασχόλησης.
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5.2.2 Ανάλυση των Οικονομικών Χαρακτηριστικών
Πολλοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν ως βασική αιτία της ανεργίας τους
τις σπουδές τους (ποσοστό 37%) αλλά και την απόλυσή τους(ποσοστό
43%)με αποτέλεσμα να βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή εκτός εργασίας. Ο
πίνακας 5.6. παρουσιάζει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με το
λόγο της ανεργίας τους
Πίνακας 5.6.: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον λόγο ανεργίας

ΛΟΓΟΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

37

37%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

17

17%

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

3

3%

ΑΠΟΛΥΣΗ

43

43%

Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν εργάζεται αυτή την περίοδο γιατί απολύθηκε
από την εργασία του κυρίως λόγω της ύφεσης ή γιατί ασχολείται με τις
σπουδές του ενώ λιγότεροι ήταν εκείνοι που απάντησαν

ότι δεν

εργάζονται από επιλογή(ποσοστό 17%). Από το 63% όσων πιστεύουν ότι
ο λόγος που είναι άνεργοι αυτό το διάστημα δεν οφείλεται στις σπουδές
τους , το 18% είναι άνεργο από 0-6 μήνες και το 15% είναι από 24 μήνες
και άνω. Το τελευταίο ποσοστό είναι πολύ υψηλό όταν το σύνολο των
ατόμων που είναι άνεργοι από 24 μήνες και άνω είναι 16%.

Σχετικά με την χρονική διάρκεια αναζήτησης εργασίας, τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό (42%) του συνόλου δεν αναζητά
δουλειά αυτό το διάστημα, γεγονός που δείχνει και την αδράνεια των νέων
ανθρώπων. Από το υπόλοιπο 58% των ερωτηθέντων το 28% αναζητά
δουλειά από 0-6 μήνες, ενώ το 15% αναζητά δουλειά από 6-12 μήνες και
από 12-24 μήνες.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων εργαζόταν στο παρελθόν ως
ιδιωτικός υπάλληλος (43%), αμέσως μετά είναι ως δημόσιος υπάλληλος
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(19%) με απασχόληση κυρίως μέσω των προγραμμάτων Stage ή με
σύμβαση ορισμένου χρόνου και ακολουθεί ο φοιτητής (17%) που απέτυχε
να σταδιοδρομήσει σε κάποιο επάγγελμα κυρίως λόγω της ύφεσης. Το
21% των ερωτηθέντων δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (πίνακας
5.7.)
Πίνακας 5.7.: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την εργασία που
έκαναν στο παρελθόν

ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

43

43%

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

19

19%

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

17

17%

ΑΝΕΡΓΟΣ

21

21%

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Το επάγγελμα που είχαν επιλέξει να απασχοληθούν πριν μείνουν άνεργοι
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μερικοί από τους οποίους είναι το
φύλο και η ηλικία, το επίπεδο μόρφωσής τους και οι γνώσεις τους στις
ξένες γλώσσες και τους υπολογιστές. Την πλειοψηφία την καταλαμβάνουν
οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων το 28% είναι γυναίκες. Τα ποσοστά
των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες είναι
10% για τις γυναίκες και 9% για τους άνδρες, ενώ στους ελεύθερους
επαγγελματίες το 12% είναι άνδρες και το 5% γυναίκες.

Οι 15 από τους 43 πρώην ιδιωτικούς υπαλλήλους είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΕΙ ενώ στους πρώην δημοσίους υπαλλήλους οι 15 από τους 19 είναι
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον οι 14 από τους 19 πρώην
δημοσίους

υπαλλήλους γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, ενώ

αυτό συμβαίνει μόνο στους

20 από τους 43 πρώην ιδιωτικούς

υπαλλήλους. Επίσης, η πλειονότητα σε κάθε κατηγορία

επαγγέλματος

ξέρει να χειρίζεται τους υπολογιστές, παρά τα υψηλά ποσοστά αυτών που
δεν κάνουν χρήση υπολογιστών.
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Όσον αφορά το επάγγελμα των γονέων των ερωτηθέντων, κανένας
πατέρας δεν ασχολείται με την οικιακή απασχόληση και καμία μητέρα δεν
είναι αγρότης. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το επάγγελμα του πατέρα, το
30% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 25% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 19%
είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 9% αγρότες και το 17% συνταξιούχοι.
Αντιθέτως, το 33% των μητέρων ασχολούνται με την οικιακή απασχόληση,
το 27% είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 21% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το
12% είναι συνταξιούχοι και το 7% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (πίνακας
5.8.).
Πίνακας 5.8.: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την εργασία των
γονέων
ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

Δημόσιος Υπάλληλος

19%

Δημόσιος Υπάλληλος

27%

Ιδιωτικός Υπάλληλος

25%

Ιδιωτικός Υπάλληλος

21%

Αγρότης

9%

Αγρότης

Ελεύθερος

30%

Ελεύθερος

Επαγγελματίας

7%

Επαγγελματίας
-

Οικιακή Απασχόληση
Συνταξιούχος

17%

Οικιακή Απασχόληση

33%

Συνταξιούχος

12%

Το εισόδημα των ανέργων νέων προέρχεται κυρίως από τα επιδόματα
ανεργίας,

το χαρτζιλίκι

των γονέων και των συγγενών και

περιστασιακές εργασίες που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μόνιμες.
Πίνακας 5.9.: Κατανομή του δείγματος κατά μηνιαίο εισόδημα.
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΩΣ 8000 €
8001- 12000 €
12001 - 16000 €

78%
14%
8%

16001-20000 €
20001 ΚΑΙ ΑΝΩ

-
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από

Ο παραπάνω πίνακας (5.9) δείχνει ότι κανένας από τους ερωτηθέντες δεν
εμπίπτει στις δύο τελευταίες εισοδηματικές κατηγορίες και μόλις 8 άτομα
βρίσκονται στην κλίμακα 12001-16000 ευρώ ετήσιο συνολικό οικογενειακό
εισόδημα. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων βρίσκεται στην πρώτη
εισοδηματική κλίμακα που καταγράφει ποσοστό 78% και ακολουθεί η
κλίμακα των 8001-12000 ευρώ ετησίως όπου βρίσκεται το 14% των
ερωτηθέντων. Με βάσει τους δύο προηγούμενους πίνακες παρατηρούμε
ότι οι νέοι που έχουν υψηλότερο εισόδημα έχουν γονείς σε μεγαλύτερο
ποσοστό δημοσίους υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες και σε
πολύ

μικρό ποσοστό

αγρότες

και

συνταξιούχους.

Το

65%

των

ερωτηθέντων καλύπτουν τις ανάγκες τους έχοντας οικονομική βοήθεια
από την οικογένεια τους, το 13

%

από το ταμείο ανεργίας, το 12% από

εισόδημα εκτός εργασίας και το 10% από άλλη πηγή.
Στο ερώτημα αν είναι εύκολο να απασχοληθούν οι ερωτηθέντες στο
αντικείμενο που έχουν σπουδάσει, το 28% αναφέρει ότι είναι λίγο εύκολο
να απασχοληθεί και μόνο ένα 5% πιστεύει ότι είναι πολύ εύκολο. Οι
περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να εργαστούν
κάπου βάσει των σπουδών τους, ενώ ελάχιστοι πιστεύουν ότι είναι αρκετά
εύκολο (πίνακας 5.10.)
Πίνακας 5.10.: Κατανομή βάσει της ευκολίας άσκησης επαγγέλματος
σχετικά με τις σπουδές

Πολύ

5%

Λίγο

28%

Αρκετά

10%

Καθόλου

57%

Είναι αναμενόμενο ότι οι απόφοιτοι δημοτικού και απόφοιτοι λυκείου δεν
μπορούν να ασχοληθούν με αυτό που θέλουν. Όμως το ίδιο πιστεύουν και
αρκετοί απόφοιτοι σχολών Α.Ε.Ι. και ΤΕΙ και κάτοχοι μεταπτυχιακών.
5.2.3 Ανάλυση των Κοινωνικών και Ψυχολογικών Χαρακτηριστικών
Οι συνέπειες που έχουν βιώσει οι ερωτηθέντες κατά το διάστημα της
ανεργίας τους είναι μοιρασμένες σχεδόν στις τρεις κατηγορίες δηλαδή στις
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οικονομικές συνέπειες(37%) στις κοινωνικές συνέπειες(33%) και στις
ψυχολογικές συνέπειες(30%) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 5.11.
Πίνακας 5.11.: Κατανομή βάσει των συνεπειών της ανεργίας
Κοινωνικές

33%

Οικονομικές

ψυχολογικές

30%

Άλλες

37%

Οι άνεργοι σήμερα έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την κοινωνία και
τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το ποσοστό εκείνων που απάντησαν ότι
πιστεύουν ότι υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός ανέρχεται σε 76%(πίνακας
5.12. ). Το 51% των ανέργων δεν έχει αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση
αλλά το 49% έχει έρθει αντιμέτωπο με τον κοινωνικό αποκλεισμό(πίνακας
5.13. )
Πίνακας 5.12.: Κατανομή βάσει της ερώτησης υπάρχει ή όχι
κοινωνικός αποκλεισμός των ανέργων
ΝΑΙ

76%

23%

ΟΧΙ

Πίνακας 5.13.: Κατανομή βάσει της ερώτησης έχετε βιώσει τον
κοινωνικό αποκλεισμό
ΝΑΙ

49%

51%

ΟΧΙ

Το 43% του δείγματος θεωρεί ότι το φαινόμενο του κοινωνικού
αποκλεισμού επηρεάζει αρκετά την ψυχολογία του, το 37% ότι την
επηρεάζει πολύ και το 15% ότι την επηρεάζει λίγο. Μόνο ένα 5% πιστεύει
ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν έχει καμία αρνητική επιρροή στην
ψυχολογία του (πίνακας 5.14.).
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Πίνακας 5.14.: Κατανομή βάσει της ερώτησης αν ο κοινωνικός
αποκλεισμός επηρεάζει την ψυχολογία σας
Πολύ

37%

Λίγο

15%

Αρκετά

43%

Καθόλου

5%

Ανάλογα είναι και τα ποσοστά στην ερώτηση αν ο κοινωνικός
αποκλεισμός επηρεάζει την υγεία των ανέργων (πίνακας 5.15.)
Πίνακας 5.15.: Κατανομή βάσει της ερώτησης αν ο κοινωνικός
αποκλεισμός επηρεάζει την υγεία
Πολύ

27%

Λίγο

25%

Αρκετά

33%

Καθόλου

15%

Από το σύνολο όσων πιστεύουν ότι υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός,
άσχετα με το εάν οι ίδιοι το έχουν βιώσει ή όχι, το 33% θεωρεί ότι
επηρεάζεται πολύ, το 37% αρκετά και μόνο το 3% υποστηρίζει ότι δεν έχει
καμία απολύτως επιρροή στην ψυχική του διάθεση. Από το σύνολο όσων
δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός, το 8% υποστηρίζει ότι
το φαινόμενο αυτό επιδρά αρκετά και το 6% πολύ στην υγεία του ανέργου.
Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές
επιπτώσεις στην γενική συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά και πολύ
επικίνδυνο για τον τρόπο με τον οποίο ίσως να αντιδράσει ο άνεργος.
Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η ανεργία είναι αιτία θανάτου και
αυτοκτονιών για πολλούς ανθρώπους. Τέλος, το 45% υποστηρίζει ότι το
να είσαι οικονομικά ανεξάρτητος επηρεάζει πολύ την ψυχική διάθεση του
ανθρώπου και μόλις το 3% πιστεύει ότι δεν επηρεάζει καθόλου την
διάθεση και την ψυχολογία του (πίνακας 5.16.).
Πίνακας 5.16.: Κατανομή βάσει της ερώτησης αν η οικονομική
ανεξαρτησία επηρεάζει τη διάθεση
Πολύ

45%

Λίγο

14%

Αρκετά

38%

Καθόλου

3%
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5.2.4 Ανάλυση γενικών ερωτήσεων
Στην κατηγορία αυτή των γενικών ερωτήσεων ερωτήσεις, εντάσσεται και η
ερώτηση αν ο ερωτώμενος θα ακολουθούσε το επάγγελμα των γονιών
του, εφόσον θα του δίνονταν αυτή η ευκαιρία. Βάσει των αποτελεσμάτων
το 51% θα ακολουθούσε το επάγγελμα των γονιών του, ενώ το 49%
προτιμά να κάνει κάτι δικό του, δηλαδή δεν θα ακολουθούσε το επάγγελμα
των γονιών του (πίνακας 5.17.)
Πίνακας 5.17. Κατανομή βάσει της ερώτησης «Θα ακολουθούσατε το
επάγγελμα των γονιών σας αν σας δινόταν η ευκαιρία;»
ΝΑΙ

51%

ΟΧΙ

49%

Επιπλέον στο ερώτημα ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά την
εύρεση εργασίας οι ερωτηθέντες τοποθετούν ως τον πιο σημαντικό
παράγοντα την έλλειψη προϋπηρεσίας(65%) και ακολουθούν το χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο (43%) και η έλλειψη προσόντων (35%), όπως
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 5.18.
Πίνακας 5.18.: Κατανομή ποσοστών στους παράγοντες που επηρεάζουν
αρνητικά την εύρεση εργασίας.
Ηλικία

Φύλο

29%

Οικογενειακή κατάσταση

17%

65%

Έλλειψη προσόντων

35%

22%

Προσωπικότητα

25%

25%

Εθνικότητα

3%

33%

Χαμηλό μορφωτικό 43%
Επίπεδο
Έλλειψη
προϋπηρεσίας
Εξωτερική
εμφάνιση
Τόπος κατοικίας

Σημαντική έμφαση δίνεται στην μόρφωση και τα προσόντα του ανθρώπου
που αναζητά δουλειά, στο αν υπάρχει προϋπηρεσία και συγκεκριμένη
εξειδίκευση σε κάποιο τομέα απασχόλησης καθώς και στην ηλικία του
ανέργου και λιγότερο στο φύλλο, την προσωπικότητα, τον τόπο κατοικίας,
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την εμφάνιση και την οικογενειακή κατάσταση. Από όσους δηλώνουν ότι η
έλλειψη προϋπηρεσίας οφείλεται σε σημαντικό βαθμό για την ανεργία
τους, το 21% δεν απασχολείται για διάστημα 0-6 μηνών, ενώ μόνο ένα 3%
είναι άνεργο από 18-24 μήνες. Από αυτούς που δεν θεωρούν ότι η έλλειψη
προϋπηρεσίας (35%) μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση και
κατ’ επέκταση την διάρκεια της ανεργίας, το 8% είναι άνεργο 24 μήνες και
άνω, ενώ το 6% είναι άνεργοι από 6-12 μήνες.

Οι παράγοντες που οφείλονται για την ανεργία των νέων είναι πολλοί
σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτώμενους. Αυτοί
που καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά είναι το Εκπαιδευτικό σύστημα,
η οικονομική κρίση και ο κορεσμός των επαγγελμάτων (πίνακας 5.19.).
Πίνακας 5.19. Κατανομή βάσει των παραγόντων που οφείλεται η ανεργία
των νέων
Εκπαιδευτικό σύστημα
Ο

τρόπος

λειτουργίας

53%
του

Οικονομική κρίση

32% Υψηλές

ΟΑΕΔ

αμοιβές

51%
στους

3%

νέους

Κορεσμός Επαγγελμάτων

42% Έλλειψη επενδύσεων

Υψηλές ασφαλιστικές εισφορές

13% Άλλο

23%
1%

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι η ανεργία των νέων είναι
κυρίως Ελληνικό φαινόμενο(48%). Αυξημένα όμως ποσοστά καταγράφει
και η άποψη ότι η ανεργία των νέων είναι Ευρωπαϊκό φαινόμενο(38%)
όπως καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα 5.20.

Πίνακας 5.20. Κατανομή βάσει της ερώτησης αν η ανεργία των νέων είναι
φαινόμενο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο
Ελληνικό

48%

Ευρωπαϊκό
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38%

Παγκόσμιο

14%

Όλοι οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι ποιο εύκολα μπορούν να βρουν εργασία
σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας. Συγκεκριμένα η χώρα που
συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά ήταν η Αυστραλία(53%) και
ακολούθησαν ο Καναδάς(42%), η Γερμανία(38%), η Κίνα(33%) και οι
ΗΠΑ(23%) όπως καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα 5.21.
Πίνακας 5.21. Κατανομή βάσει της ερώτησης σε ποιες χώρες είναι ποιο
εύκολο να εργαστείτε
Αυστραλία

53%

Καναδάς

42%

ΗΠΑ

23%

Γερμανία

38%

Κίνα

33%

Άλλη

5%

Τέλος στο ερώτημα εάν οι ερωτηθέντες έχουν στείλει βιογραφικό σε
επιχειρήσεις του εξωτερικού θετικά απαντά το 38% ενώ το υπόλοιπο 62%
απαντά αρνητικά (πίνακας 5.22.)
Πίνακας 5.22. Κατανομή βάσει της ερώτησης αν έχετε στείλει βιογραφικό
σε επιχειρήσεις του εξωτερικού για εύρεση εργασίας

ΝΑΙ

Αυτό

38%

δείχνει

ότι

οι

62%

ΟΧΙ

περισσότεροι

νέοι

άνεργοι

προσπαθούν

να

εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και μετά να
στραφούν προς τις επιχειρήσεις του Εξωτερικού. Επιπλέον πολλοί
πιστεύουν ότι πρέπει να πάνε οι ίδιοι αυτοπροσώπως να αναζητήσουν
εργασία

εκτός

Ελλάδας

και

ότι

το

βιογραφικό

δεν

είναι

τόσο

αποτελεσματικό στην εύρεση εργασίας και ειδικά σε χώρες εκτός
Ευρώπης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6.1 Γενικά Συμπεράσματα

Η εργασία κατέχει σημαντική θέση στην ιεραρχία των κοινωνικών και
οικονομικών αξιών των περισσοτέρων ανεπτυγμένων χώρων. Η εργασία
δεν αποτελεί μόνο το μέσο απόκτησης υλικών αγαθών, αλλά είναι και ένα
μέσο κοινωνικής καταξίωσης των ατόμων στο οποίο δαπανούν

ένα

μεγάλο τμήμα του χρόνου και της ενέργειας τους. Η έλλειψη λοιπόν της
εργασίας δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για το άτομο όσο και για
την κοινωνία συνολικά. Οι άμεσες συνέπειες είναι οικονομικής φύσης αφού
αφαιρείται εισόδημα από τα άτομα και στη συνέχεια οι χειρότερες για το
άτομο και την κοινωνία συνέπειες είναι οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές.

Το πρόβλημα της ανεργίας πλήττει ιδιαίτερα τους νέους, καθώς και άλλες
πληθυσμιακές
ηλικιωμένους,

και

κοινωνικές

ομάδες

όπως

τις

γυναίκες,

τους

τους μετανάστες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εντονότατες είναι και οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις σχετικά με τα
μεγέθη της ανεργίας, όπου σε πολλές Ευρωπαϊκές
Γερμανία,

χώρες

όπως

Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο η ανεργία είναι υψηλότερη στις

διαρθρωτικά ασθενείς περιοχές από ότι στις πιο ευημερούσες περιοχές.
Αισθητές είναι και οι εθνικές διαφοροποιήσεις στα μεγέθη της ανεργίας στα
πλαίσια της ίδιας χώρας όπου για παράδειγμα εμφανίζουν υψηλά
ποσοστά ανεργίας οι μειονότητες σε σχέση με τον εντόπιο πληθυσμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή,
κατά το Β' τρίμηνο του 2011 το ποσοστό ανεργίας ήταν 16,3%, έναντι
11,8% του αντίστοιχου τριμήνου του 2010. Το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών που φτάνει το
32,9%, το οποίο στις νέες γυναίκες καταγράφει ποσοστό 38,3% ένα από
τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποαπασχόληση και η
ετεροαπασχόληση, δηλαδή εργασία άσχετη με τις γνώσεις και την
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ειδικότητα των εργαζομένων αποτελούν βασικές μορφές απορρόφησης
των νέων σήμερα στη χώρα μας.

Σε κάθε τομέα της οικονομίας παρατηρείται μείωση στον αριθμό των
απασχολούμενων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό(2010) τρίμηνο. Στον
πρωτογενή τομέα απασχολείται το 12,3% του εργατικού δυναμικού,
ποσοστό μειωμένο κατά 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2010, στο δευτερογενή τομέα απασχολείται το 17,8% του εργατικού
δυναμικού, ποσοστό μειωμένο κατά 16,5% και στο τριτογενή το 69,9% του
εργατικού δυναμικού, ποσοστό μειωμένο κατά 2,8% σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Σύμφωνα με το βαθμό εκπαίδευσης το
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει
καθόλου σχολείο (34,5%), ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει
μερικές τάξεις δημοτικού (24,9%) και οι απόφοιτοι ανώτερης Τεχνολογικής
Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης

(19,0%).

Τα

χαμηλότερα

ποσοστά

παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (9,7%) και
στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (11,6%).
Οι βασικοί λόγοι για τα υψηλά ποσοστά που καταγράφει η ανεργία στους
νέους μπορούν να συνοψιστούν στην χαμηλή παραγωγικότητα, στον ρόλο
του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναδιάρθρωση των αγορών και στα
συστήματα απασχόλησης. Η υψηλή ανεργία και οι χαμηλές απολαβές
δείχνουν την πόρτα εξόδου στους νέους, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι
από την χώρα τους(Ελλάδα). Η παρατεταμένη ύφεση δημιουργεί κύμα
μετανάστευσης νέου επιστημονικού προσωπικού αφού οι 7 στους 10
απόφοιτους ελληνικών Πανεπιστημίων

επιθυμούν να φύγουν στο

εξωτερικό για να εργαστούν, ενώ ένας στους δέκα ήδη ψάχνει για δουλειά
σε άλλη χώρα ή προσπαθεί να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό,
για να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλες αγορές εργασίας. Επιπλέον η
μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία δεν γίνεται καθόλου ομαλά στη
χώρα μας με αποτέλεσμα να αυξάνει το ποσοστό ανεργίας των νέων.
Μόνο το 10% των νέων πτυχιούχων βρίσκει αμέσως εργασία μετά τις
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σπουδές του, ενώ ένα ποσοστό πάνω από 30% βρίσκει απασχόληση
αφού περάσουν τέσσερα έτη από την αποφοίτησή του.

Η μείωση του ποσοστού ανεργίας των αποφοίτων ΑΕΙ - ΤΕΙ, και
γενικότερα των νέων, απαιτεί ριζική αλλαγή πολλών πλευρών της
εκπαιδευτικής και οικονομικής πολιτικής, αλλά και της νοοτροπίας των
ελληνικών οικογενειών που δημιουργεί πτυχιούχους χωρίς αντίκρισμα
στην

αγορά

εργασίας.

Η αλλαγή

αυτή

απαιτεί

αναβάθμιση

της

εκπαίδευσης και κατάρτισης που είναι ένα μακροχρόνιο έργο και απαιτεί
συνέχεια και συνέπεια στις δράσεις που αναλαμβάνονται, αλλά και
δέσμευση και συνεργασία όλων των φορέων που συμμετέχουν.

Ένας συνδυασμός ενεργητικών και παθητικών παρεμβάσεων από το
κράτος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων. Οι
παθητικές παρεμβάσεις, όπως η προστασία και η στήριξη των ανέργων
που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά και χωρίς αυτές το
ποσοστό της ανεργίας θα ήταν υψηλότερο. Οι ενεργητικές παρεμβάσεις
όπως

η

επιδότηση

νέων

θέσεων

εργασίας,

τα

προγράμματα

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι τοπικές πρωτοβουλίες
απασχόλησης κ.α.,

σε συνδυασμό με τις παθητικές θα μπορούσαν να

αποτελέσουν τη λύση για μια πιο

ευέλικτη διαχείριση του εργατικού

δυναμικού που θα επιτρέψει την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος
της ανεργίας των νέων.

Σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη ανεργίας παίζει και η πολιτική της αγοράς
εργασίας, που είναι δύσκολο όμως από μόνη της να λύσει το πρόβλημα
της ανεργίας. Εδώ υπάρχουν δύο βασικές σχολές, αυτή της πλήρης
απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας και η σχολή της ρύθμισης της
αγοράς εργασίας. Η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας που βιώνουμε
έντονα και στην χώρα μας το τελευταίο διάστημα στηρίζει τη βασική της
φιλοσοφία στη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων που θα οδηγήσει
σε αύξηση της απασχόλησης. Για να επιτευχθεί όμως μια μικρή αύξηση
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της απασχόλησης απαιτείται

μια ισχυρή πτώση των μισθών και

ημερομισθίων γιατί η επίπτωση του μισθολογικού κόστους στις τιμές δεν
είναι τόσο μεγάλη ώστε αυτές να επηρεασθούν και να αποτελέσουν
κίνητρο

δημιουργίας εισοδήματος

και

αύξησης της απασχόλησης.

Επιπλέον η μείωση του μισθολογικού κόστους δεν μπορεί να αυξήσει την
ανταγωνιστικότητα και συνεπώς και την απασχόληση στην Ευρώπη
εφόσον εφαρμόζεται σε μια μόνη χώρα.

Η πολιτικής της ρύθμισης της αγοράς εργασίας από την άλλη έχει
δημιουργήσει σήμερα στη χώρα μας αρκετές αγκυλώσεις που ενισχύουν
την ανεργία και ειδικότερα των νέων ανθρώπων. Ο κατώτατος μισθός που
θεωρείται υψηλός για την παραγωγικότητα των νέων ανθρώπων ίσως
αποτελεί και αντικίνητρο για την αύξηση της απασχόλησής τους. Επιπλέον
η μη κατάργηση σημαντικών προνομίων που έχουν αποκτήσει πολλές
επαγγελματικές ομάδες στη χώρα

μας εμποδίζει

τους νέους να

απασχοληθούν στα επαγγέλματα αυτά(κλειστά επαγγέλματα).

Ένα βασικό πλεονέκτημα
κανόνες που

της ρύθμισης της αγοράς εργασίας είναι οι

προστατεύουν

το

εισόδημα

και

την

ασφάλεια

της

απασχόλησης των εργαζομένων, που είναι δυνατόν να αυξήσουν την
παραγωγικότητα ενθαρρύνοντας τη μετατόπιση του ανταγωνισμού προς
τις καινοτομίες και τη στρατηγική που εφαρμόζονται στις αγορές
προϊόντων.

Επιπλέον

ταυτόχρονα

τις

η

ασφάλεια

επιχειρήσεις

να

της

απασχόλησης

παρέχουν

εκπαίδευση

ενθαρρύνει
και

τους

εργαζόμενους να επενδύσουν στη βελτίωση των εξειδικεύσεων τους. Το
σύνολο βέβαια των ρυθμίσεων που υπάρχουν στην Ελληνική

αγορά

εργασίας δεν μπορούν να διατηρηθούν ως έχουν τη δεδομένη στιγμή που
η χώρα μας βυθίζεται σε μια πρωτόγνωρη ύφεση. Θα πρέπει να αρθούν οι
ανελαστικότητες στη διάρκεια και στην διευθέτηση του χρόνου εργασίας
και να καταργηθούν οι διατάξεις που εμποδίζουν τους νέους να
απασχοληθούν σε πολλά επαγγέλματα.
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Στις σημερινές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, η τόνωση της ζήτησης
μέσω της δημοσιονομικής ή νομισματικής πολιτικής ίσως δεν είναι το
κατάλληλο εργαλείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η εφαρμογή μιας
επεκτατικής πολιτικής μπορεί να

προκαλέσει πρόσκαιρη μείωση του

ποσοστού της ανεργίας αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η επιτάχυνση
του ρυθμού πληθωρισμού. Συνεπώς ο μόνος τρόπος για να μειωθεί σε
μόνιμη βάση, είναι να ληφθούν μέτρα ώστε να απαλειφθούν οι ατέλειες
στην αγορά εργασίας. Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να είναι η μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν οι εργοδότες, που έχει
όμως δημοσιονομικό κόστος και αυξάνει το δημοσιονομικό έλλειμμα γι’
αυτό πρέπει να προσεχθεί κατά την εφαρμογή του. Μέτρα χωρίς
δημοσιονομικές επιπτώσεις είναι η απελευθέρωση του ωραρίου εργασίας,
η θεσμοθέτηση μορφών μερικής απασχόλησης και η κατάργηση των
περιορισμών των απολύσεων των εργαζομένων, αλλά τα μέτρα αυτά
έχουν πολιτικό κόστος λόγω κυρίως συνδικαλιστικών αντιδράσεων.

Τέλος σημαντικά για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μέτρα
θεωρούνται η αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις
βαθμίδες και η επιμόρφωση σε χρήσιμες ειδικότητες. Τα μέτρα αυτά
βελτιώνουν την ποιότητα και παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού,
αν και τα αποτελέσματα τους παίρνουν χρόνο και έχουν βέβαια
δημοσιονομικό

κόστος.

Σημαντικά

θεωρούνται

και

τα

μέτρα που

αναφέρονται στη μείωση των φορολογικών αντικινήτρων μείωση των
φορολογικών συντελεστών σε διάφορα εισοδήματα από εργασία και
κυρίως της μισθωτής εργασίας που φέρει το κύριο βάρος της φορολογίας
και δεν έχει δυνατότητες φοροδιαφυγής. Τα μέτρα αυτά έχουν βέβαια αλλά
τα πιθανά οφέλη πρόσθετης απασχόλησης είναι μεγαλύτερα.

6.2 Συμπεράσματα της έρευνας για την ανεργία των νέων

Από τα στοιχεία της δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε
προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα που συνοψίζονται παρακάτω.
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Αρχικά αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ο πληθυσμός των ανέργων
γυναικών(51%) είναι μεγαλύτερος από τον πληθυσμό των ανδρών(49%)
και ότι υψηλότερη σε διάρκεια ανεργία φαίνεται να έχουν οι νέοι ηλικίας 18
έως 25 ετών. Όπως προκύπτει από την έρευνα η ηλικία των ανέργων
παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια της ανεργίας καθώς και στην
διάρκεια αναζήτησης εργασία. Το σημαντικότερο πρόβλημα μεταξύ των
δύο φύλων εμφανίζουν να έχουν οι νεαρές γυναίκες, η συμμετοχή των
οποίων φαίνεται να έχει αυξηθεί σημαντικά στο εργατικό δυναμικό.

Σήμερα το επίπεδο μόρφωσης

των νέων αυξάνεται συνεχώς, αλλά

παρόλα αυτά αυξάνουν παράλληλα και τα ποσοστά ανεργίας των νέων
αλλά και μακροχρόνιας διάρκειας της ανεργίας τους. Όσον αφορά το
εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων ανέργων, ένα αρκετά μεγάλο
ποσοστό, αθροιστικά 53%, ανήκει στις κατηγορίες από αγράμματος ως
απόφοιτος Λυκείου και ΙΕΚ, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δυσκολία
πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Αυτό οφείλεται

στην δυσκολία

προσαρμογής που αντιμετωπίζουν κυρίως οι νέοι άνεργοι κατά την
μετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα στην απασχόληση. Επιπλέον η
μη γνώση σε μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και
υπολογιστών

σε άριστο επίπεδο και γενικότερα η μη ύπαρξη των

κατάλληλων προσόντων αυξάνουν την πιθανότητα της μακροχρόνιας
ανεργίας.
Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας έχει αποδειχθεί ότι συνδέονται και με την
αυξανόμενη φτώχεια και επιπλέον μπορεί να θεωρηθούν αιτία θανάτου
και αυτοκτονιών. Επίσης, αυξανόμενος είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός
που συνομολογούν ότι υπάρχει στους νέους άνεργους της χώρας μας και
μάλιστα το 49% των ερωτηθέντων έχει βιώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με το φαινόμενο του κοινωνικού
αποκλεισμού εξαιτίας του χαμηλού μορφωτικού τους επιπέδου, των
ανεπαρκών προσόντων τους και της δυσκολίας προσαρμογής τους στον
χώρο εργασίας.
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Οι παράγοντες που οφείλονται για την ανεργία των νέων είναι πολλοί
σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτώμενους. Αυτοί
που καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά είναι το Εκπαιδευτικό σύστημα,
η οικονομική κρίση και ο κορεσμός των επαγγελμάτων. Σύμφωνα πάντα
με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στην έρευνα το 51% αυτών

θα

ακολουθούσε το επάγγελμα των γονιών του, εφόσον θα του δίνονταν αυτή
η ευκαιρία.
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι η ανεργία των νέων είναι
κυρίως Ελληνικό φαινόμενο(48%), και όλοι οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι
ποιο εύκολα μπορούν να βρουν εργασία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα
εκτός της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα η χώρα που συγκέντρωσε τα

μεγαλύτερα ποσοστά ήταν η Αυστραλία(53%) και ακολούθησαν ο
Καναδάς(42%), η Γερμανία(38%), η Κίνα(33%) και οι ΗΠΑ(23%). Βέβαια
οι περισσότεροι

νέοι

άνεργοι

προσπαθούν να εξαντλήσουν κάθε

πιθανότητα εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και μετά να στραφούν προς
τις επιχειρήσεις του Εξωτερικού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Λογιστικής
Έρευνα για την επίδραση της ανεργίας στους νέους.
Στα πλαίσια της επιστημονικής μου εργασίας, έχω ως κύριο σκοπό να
διερευνήσω κατά πόσο και πώς έχει επηρεάσει η ανεργία τη ζωή σας. Θα
ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλες οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές,
ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς
σκοπούς. Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική και σας ευχαριστώ εκ
των προτέρων για αυτήν.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Ι.Φύλο:
Άνδρας

Γυναίκα

2.Ηλικία:
3.Οικογενειακή κατάσταση:
Ανύπαντρος/η
Παντρεμένος/η
Άλλο(Προσδιορίστε)
Αριθμός
παιδιών
υπάρχουν)

(εάν

4.Τόπος μόνιμης διαμονής:
5.Μορφωτικό επίπεδο:
Απόφοιτος Λυκείου
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
Κάτοχος
Μεταπτυχιακού

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ.
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
Κάτοχος
Διδακτορικού

6.Γνωρίζετε κάποια ξένη γλώσσα, κι αν ναι, σε ποιο επίπεδο;
Γλώσσα (προσδιορίστε την κύρια)
Επίπεδο γνώσης (προσδιορίστε)
Καμία ξένη γλώσσα
Άλλες γλώσσες γνωρίζετε; Ποιες;
7. Έχετε γνώση πληροφορικής;
Ναι
Όχι
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8. Πιστεύετε ότι έχετε τα απαραίτητα προσόντα που ανταποκρίνονται στην
αγορά εργασίας;______________________________________________
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
9.Εργάζεσθε την παρούσα χρονική στιγμή;
Ναι
Όχι
10.Έχετε υπάρξει άνεργος στο παρελθόν;
Ναι
Όχι
Β.Οικονομικά χαρακτηριστικά
11.Είχατε κάποιο επάγγελμα πριν μείνετε άνεργος/η;
Δημόσιος
Ιδιωτικός
Φοιτητής
υπάλληλος
υπάλληλος
Αγρότης
Οικιακή
Άλλο
απασχόληση
12.Πόσο χρονικό διάστημα αναζητάτε εργασία;
Λιγότερο
από
1 - 6 μήνες
6 - 12 μήνες
μήνα
12 - 18 μήνες
18 - 24 μήνες
Περισσότερο
μήνες
13.Πόσο χρονικό διάστημα είστε άνεργος/η;
Λιγότερο από μήνα
1 - 6 μήνες
12 - 18 μήνες
18 - 24 μήνες

από

6 - 12 μήνες
Περισσότερο
μήνες

24

από

24

14. Για ποιο λόγο είστε άνεργος/η αυτό το διάστημα; (Μπορείτε να
επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)._______________________
Σπουδές
Στρατός
Απόλυση
Εγκυμοσύνη
Χαμηλός
μισθός
Προσωπική
Ά
λλο......
Λήξης
σύμβασης
επιλογή
15.Ποιο είναι το επάγγελμα των γονιών σας; (Σημειώστε με Χ ξεχωριστά
για τον κάθε γονέα).______________________________________
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΜΗΤΕΡΑ
Δημόσιος υπάλληλος
Ιδιωτικός υπάλληλος
Ελεύθερος
επαγγελματίας
Αγρότης
Οικιακή απασχόληση
Συνταξιούχος
Άνεργος
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16.Ποιο είναι το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα;
Λιγότερο
8.001€ 12.001€
16.001€
—
—
12.000€
από 8.000€
16.000€
20.000€

Περισσότερο
από 20.000€

17.Με ποιον τρόπο καλύπτετε τις προσωπικές σας οικονομικές ανάγκες;
Οικονομική βοήθεια από την οικογένεια
Ταμείο ανεργίας
Οικονομική βοήθεια από φίλους
Άλλη πηγή
Γ.Κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά
18. Πόσο έχει επηρεάσει η ανεργία την προσωπική και οικογενειακή σας
ζωή;_______________________________________________________
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
19.Τι είδους συνέπειες έχετε βιώσει εντονότερα κατά το διάστημα της
ανεργίας;____________________________________________________
Κοινωνικές
Οικονομικές
Ψυχολογικές
Άλλο
20.Πιστεύετε ότι υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός των ανέργων;
Ναι
Όχι
21.Έχετε βιώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό όσο διάστημα είστε άνεργος/η;
Ναι
Όχι
22. Ο κοινωνικός αποκλεισμός έχει επηρεάσει την ψυχολογία ή την υγεία
σας;_______________________________________________________
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
23.Πόσο πιστεύετε ότι η οικονομική ανεξαρτησία επηρεάζει την ψυχική
σας διάθεση;_________________________________________________
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
24. Ποια είναι η διαφορά της τωρινής οικονομική σας κατάσταση σε σχέση
με το προηγούμενο έτος;________________________
Καλύτερη
Χε ιρότερη
Ίδια
Δ.Γενικές ερωτήσεις
25.Ποιοί παράγοντες πιστεύετε ότι επηρεάζουν αρνητικά την εύρεση
εργασίας; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)
Χαμηλό
Οικογενειακή
Έλλειψη
Έλλειψη
Εξωτερικ
μορφωτικ
κατάσταση
προϋπηρε
προσόντ
ή
ό επίπεδο
σίας
ων
εμφάνιση
Τόπος
Προσωπικότητ
Εθνικότητα
Ηλικία
Φύλο
κατοικίας
α
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26.Είναι εύκολο να ασκήσετε το επάγγελμα το οποίο έχετε σπουδάσει; (αν
έχετε σπουδάσει)_____________________________________________
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
27. Σε ποιους παράγοντες πιστεύετε ότι οφείλετε η ανεργία των νέων στην
χώρα μας; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις).
Εκπαιδευτικό
Οικονομική
Υψηλές
Χαμηλές
σύστημα
κρίση
ασφαλιστικέ
επενδύσεις
ς εισφορές
στον ιδιωτικό
τομέα
28.Πιστεύετε πως η αυξημένη ανεργία των νέων είναι φαινόμενο:
Ελληνικό
Ευρωπαϊκό
Παγκόσμιο
29.Θα ακολουθούσατε το επάγγελμα των γονιών σας αν σας δινόταν η
ευκαιρία;
Ναι
Όχι
30.Έχετε στείλει βιογραφικό σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς
εξωτερικού δημόσιους ή ιδιωτικούς για να βρείτε εργασία;
Ναι
Όχι

του

31.Σε ποιες χώρες πιστεύετε ότι θα μπορούσατε πιο εύκολα να βρείτε
εργασία, βάση των προσόντων σας;____________________________
Γερμανία
ΗΠΑ
Κίνα
Ρωσία
Αυστραλία
Ολλανδία
Καναδάς
Άλλη

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!
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