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Η ανεργία δεν είναι παρά η ορατή εκδήλωση μιας πιο ριζικής μείωσης της
εργασίας στη σιτ/χρονη κοινωνία. Αυτή η τάση είναι πια αμετάκλητη. Ποια
προοπτική μας απομένει; Που μας οδηγεί η κατάργηση της εργασίας;

Ralf Duhnedorf
Διευθυντής της London Schal
of economics

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα εργασία, που θα αναπτυχθεί εκτενέστερα στις επόμιενες σελίδες,
έχει ως θέμα την ανεργία και ειδικότερα δε, αυτήν στις χώρες τις Ε.Ε. τα τελευταία
είκοσι χρόνια και οι μέθοδοι που ‘χουν εφαρμοστεί για την αντιμετώπισή της.
Παλαιότερα ήταν η ενιαία αγορά, τώρα είναι η Ο.Ν.Ε. δύο σύμφωνα
ΕυρΰΜπχϊκά εγχειρήματα που πέρα από την προφανή πολιτική τους διάσταση
αποσκοπούν στην τόνωση της ανταγωνισπκότητας της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και
την ανάπτυξη της οικονομίας.
Παρόλο όμως που θα περίμενε κανείς η άρση των εθνικών φραγμών και η
δημιουργία ενιαίου νομίσματος θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας η
Ευρώπη διανύα μια από τις χειρότερες περιόδους στη μεταπολεμική της Ιστορία με
τον αριθμό των ανέργων στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες να φτάνει σε επίπεδα
ρεκόρ, μ’ αποτέλεσμα η Καπιταλιστική Κοινωνία να κλείνει τον 20ο αιώνα σπς πιο
ανεπτυγμένες χώρες με την κοινωνία των δύο τρίτων.
Η πραγματικότητα είναι σκληρή και αποτελεί όπως μια γνωστή μεταφορά
ονομάζει ως «κορυφή του παγόβουνου», που ‘χει προκαλέσει σύγχυση, έχει
οδηγήσει σε θεωρητικές διαμάχες και 'χΒ καταλήξα σε κοινωνικές συγκρούσεις.
Στόχος να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ανεργία να φτάσει τα ποσοστά των ΗΠΑ ή
της Ιαπωνίας που αποτελούν πλέον οικονομίες συνεχούς ανάπτυξης και έλλειψης
έντονων πληθωρισηκών πιέσεων.
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Η ετηβράδυνση της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης και η τάση προς
αύξηση της ανεργίας χαρακτηρίζουν την εξέλιξη της οικονομίας των χωρών της
Ευρώπης σήμερα.
Το πρόβλημα έγινε οξύτερο τρεις δεκαετίες πριν τη λήξη της χιλιετίας και
συγκεκριμένα στα μέσα της δεκαετίας του 70'όταν σημειώθηκε η πρώτη πετρελαϊκή
κρίση(1973). Μέχρι τότε η ανάπτυξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνοδευόταν από την επαρκή δημιουργία θέσεων ερ^'ασίας.
Οι περισσότερες χώρες Μέλη διάνυαν μια περίοδο ακμής με υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης της οδονομίας τους σε μια Ευρώπη που φάνταζε « τ έ λ ε ια » .
Από αυτήν την ημερομηνία σταθμός για την παγκόσμια οικονομία .ακολουθεί
ένας εργασιακός Μεσαίωνας που τον αντιλαμβάνονται τα 18εκ. άνεργοι και 50εκ.
αποκλεισμένοι Ευρωπαίοι πολίτες.
Η μάστιγα όπως συχνά την χαρακτηρίζουν συνδέεται άμεσα με επιμέρους
προβλήματα όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο Άνεργοι
διαμαρτύρονται συνεχώς για την απελπιστική τους κατάσταση , άνεργοι υποκύπτουν
- βάση στατιστικών δεδομένων -συχνά σε εγκλήματα ή ’^ ο ν τα ι χρήστες
ναρκωτικών. Το αποτέλεσμα είναι τα όνειρα των νέων να -'/^cpεμiζovται ενώ η
ζωή των μεγαλυτέρων, ξάφνου να καταστρέφεται λόγω απολύσεων ή κλεισίματος
των επιχειρήσεων που δούλευαν . Και τι κάνει το Κράτος τότε ; Ποια είναι η λύση
της Ευρώπης; Τι εφαρμόζεται; Πως εξελίσσεται γενικότερα η ανεργία ;
Αυτά είναι μερικά ερωτήματα που θα δοθούν οι απαντήσεις στις επόμενες
σελίδες της εργασίας που αφορά τα 20 χρόνια
πορείας της ανεργίας από το 1978
έως το 1998 Η εργασία δίνει τη δυνατότητα κατανόησης της συμπεριφοράς του
παράγοντα ανεργίας καθώς θα μελετηθεί συγκριτικά και χρονολογικά ενώ θα
εξετασθούν το πλήθος των πολιτικών που εφαρμόστηκαν και συνεχίζονται να
εφαρμόζονται ως σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η συλλογή των στοιχείων έγινε απο την Δημοτική βιβλιοθήκη της θεσ/νίκης,
του Πανεπιστημί-ου της Μακεδονίας ,τη βιβλιοθήκη της Καβάλας καθώς και από το
Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαίου Πολίτη
που στεγάζεται στην
Συμπρωτεύουσα. Οι πίνακες που απεικονίζονται είναι επεξεργασία δευτερογενών
στοιχείων ενώ στοιχεία πριν από το 1983 ήταν δύσκολο να εντοπιστούν -|αατί
αφορούσαν διαφορετικό τρόπο προσέ’γγισης της ανεργίας.
Το θέμα αναπτύσσεται στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια που ακολουθούν ως
εξής: Στο πρώτο από τα κεφάλαια και στο πρώτο του μέρος 'γίνεται μια αναφορά
στην ανεργία ώστε να γίνει κατανοητό το θέμα , ενώ στο δεύτερο 'γίνεται η
παρουσίαση των σχολών που ασχολήθηκαν με το πρόβλημα αυτό , προσπαθώντας
να ανακαλύψουν τα αίτια που την δημιουργούν και τις λύσεις για την αντιμετώτησή
της.
Το επόμενο- τρίτο- κεφάλαιο αφορά την μελέτη της απασχόλησης για το
χρονικό διάστημα από το 1978 ως το 1997 καθώς και την συσχέτιση των
μεταβολών της με τις μεταβολές του .ΆΕ.Π . Εξετάζεται επίσης και η εξέλιξη του
εργατικού δυναμικού και ο τρόπος που επηρεάζει την απασχόληση . Μέσα από αυτό
το κεφαλαίο παρουσιάζεται το πως μεταβάλλεται ο αριθμός των εργαζομένων
στις χώρες τις Ευρώπης και πως εττηρεάζεται από οικονομικούς και μη
οικονομικούς δ

To τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αφορούν το κυρίως μέρος της εργασίας .
Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται αποκλειστικά με την «διαδρομή » της ανεργίας
από τα τέλη της δεκαετίας του 70 (1978) ως το 1998. Εξετάζεται όχι μόνο σαν
σύνολο αλλά και ως εττιμέρους κομμάτια ,ανεργία δηλαδή των γυναικών και
ανδρών , των νέων των μακροχρόνιων ανέριγων , των μειονεκτούντων ατόμων ώστε
να '/τνει ευνόητο για την κατάσταση που επυ<ρατούσε και επικρατεί σήμερα στον
εργασιακό τομέα.
Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις πολιτικές που
προσπάθησε να προωθήσει η «Ευρώπη» από την εποχή της Ε.Κ.Α.Χ. και του
δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων , στον κοινωνικό χάρτη , στο
Πράσινο και Λευκό βιβλίο και στα επιμέρους σύμφωνα. Επιπλέον συμπεριλαμβάνει
τα κονδύλια που δαπανήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία τα προγράμματα που
υλοποιούνται και τον τρόπο που ανταποκρίνονται τα κράτη μέλη . Βάση αυτού του
κεφαλαίου είναι να νοηθεί ο τρόπος με τον οποίο ευαισθητοποιείται η Ένωση
για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματός της και κυρίως να φανεί η
εντατικοποίηση των πολιτικών που έγιναν από το 1994 και ύστερα. Τέλος βάση των
πληροφοριών που αναδιπλώνονται στις σελίδες της εργασίας εξάγονται κάποια
συμπεράσματα που θέτουν την ανεργία ένα δύσκολο αντίπαλο στην προσπάθεια της
κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τ ΓΝίΙΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΊΑ
2.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.1.1. Το δικαίωμα της Εργασίας
Σήμερα στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας, εποχής πρωτόγνωρης και ορμητικής
ανόσττύξης του ανθρώπινου νου, είναι βαθιά η πεποίθηση και συνείδηση πως σε κάθε
άνθριυπο στο πλανήτη πρέπει να του εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσιοπικότητάς του, μέσα από την καταχώριση ορισμένων
βασικών του δικαιωμάτων.
Το δικαίωμα -πρώτο από όλα- στη ζωή, το δικαίωμα της εργασίας το
δικαίωμα συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, το δικαίωμα -{vx κοινωνική
πρόνοια, για σωστή παιδεία εμπνέουν την δράση και την πάλη εκατομμυρίων
ανθρώπων σ’ όλη τη '^η.
Αν από τα παραπάνω δικαιώματα το πρώτο και κυριότερο '{vi να έχουν
ύπαρξη όλα τα άλλα είναι το δικαίωμα για ζωή και ειρήνη, μετά απ’ αυτό το δικαίωμα
είναι αυτό για εργασία.

2.1.2.. Ανθρωπος και εργασία.
Η εργασία είναι ο πρώτος και βασικός όρος της ανθρώπινης ύπαρξης και
λογίζεται σαν ένα κατεξοχήν ανθρώπινο χαρακτηρισπκό. Χάρη της ο άνθρωπος
ξεχώρισε απο τον κόσμο των ζώων και άρχισε να κατασκευάζει εργαλεία παραγωγής
και ν ’ αναπτύσει την παραγωγική του π ε ί ρ α . Η εργασία αποβλέπει στην
χρησιμότητα καθώς επίσης θεωρείται σαν την πάλη του ανθρώπου να κατακτήσει την
φύση- μετασχηματισμός της φύσης από τον άνθρωπο και τανάπαλιν, αυτό
υποστηρίζει και η κλασική μαρξισπκή θεωρία που συγκεκριμένα αναφέρει, «Η
εργασία είναι δράση που μεταβιβάζεται από τον άνθρωπο στη φύση, κι όπου ο
άνθρωπος παίζει ο ίδιος προς τη φύση, το ρόλο μιας φυσικής δύναμης και καθώς δρα
πάνω στη φύση και την αλλάζει, αλλάζει και την ίδια του τη φύση και αναπτύσσει τις
ικανότητές του που βρισκόταν σε νάρκη». Είναι -γνωστή η σχέση διαντίδρασης του
ανθρώπου προς το περιβάλλον.
Αυτές οι προσπάθειες ορισμού του φαινομένου της εργασίας δεί' καλύτττουν
κάθε πτυχή της ιδίως την σημερινή εποχή. Εξάγεται λοιπόν απ’ αυτό ένα βασικό
συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα αιώνιος και αφηρημένος ορισμός της
εργασίας έξω από τις συγκεκριμένες, κοινωνικές και εθνικές σχέσεις όπου εκτελείται.
Σήμερα ο χαρακτήρας της είναι πιο πολύπλοκος και πνευματυτός και αποκαλύπτει
καθαρότερα το ρόλος της σαν πρώτος και κύριος όρος ύπαρξης του ανθρώπου που με
ταχύτατους ρυθμούς μαθαίνει όχι μόνο της φυσικές αλλά και τις κοινωνικέςσυνέπειεε
της εργασιακής του δραστηριότητας. Με λίγα λόγια δηλαδή η εργασία δημιούργησε
την ανθρώτπνη κοινωνία.

' Κέντρο Μ αράσηκών Ερευνών «Ανεργία και απασχόληση στην Ελλάδα». Εκδόσεις σύχχρσνη εποχή,
σελ. 9
■Κέντρο Μ αράσηκών Ερευνών οπ. π, σελ. 11
’ Κωνσταντοπούλου X. « Γα μια Κοινωνιολογία της εργασίας». Εκδόσεις Αφων Κυριακνδη 1986, σελ.
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2.1.3. Στέρηση εργασιας= ανεργία

Αν η εργασία είναι τφωτεύον δucαίωμα του ανθρώτωυ και απαραίτητο για την
ανάπτυξη του και ως επί των πλείστον της κοινωνίας, η ανεργία σ’ ανπδραστολή είναι
η στέρηση όλχυν των πλεονεκτημάτων που πηγάζουν από αυτό το δικαίωμα.
Η ανεργία είναι η κατάσταση υττοβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των
ανέργων που συχνά οδηγούνται σε ανέχεια και εξαθλίωση. Εκτός από τις υλucές
στερήσεις δεν μπορούν να απολαύσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές του τα επιτεύγματα
της εττιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και να αναπτύξουν αρμονικά την
προσωπικότητές τους.
Παράλληλα όταν ο εργαζόμενος δεν έχει εξασφαλισμένη δουλειά, υφίσταται
πολύπλευρες πιέσεις από τους εργοδότες του. Πιέζεται να υποτάσσεται ενάνηα στη
θέλησή του, να δέχεται έστω και με χειρότερους όρους στην δυ<ή θέση ζει με τον
φόβο της απόλυσης.
Σήμερα η ανεργία έχει viva «τρόπος ζωήφ> '{να. εκατομμύρια κατοίκους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καθημερινός εφιάλτης με πολύπλευρες συνέπειες.

2.2.

Ή ΕΙΝ^-λΙ ΑΝΕΡΓΊΑ; - ΑΙΤΙΕΣ

2.2.1. Ορισμός Ανεργίας
Παρακάτω θα αναφερθούν ορισμένοι ορισμοί της ανεργίας και προσδιορισμού
του ανέργου όπως αναγράφονται σε οικονομικά λεξικά και μη.
Ανεργία (η) (ουσ) = έλλaψη δουλειάς, αναδουλειά
Ένας άλλος ορισμός της ανεργίας λέει το εξής: Με απόλυτη έννοια σημαίνα
την πλήρη αδράνεια των προσώπων που προσφέρονται να εργαστούν την έλλειψη
εργασίας λόγω ελλείψεως ευκαιριών απασχόλησης, δηλ την ύπαρξη ανέργων
παράλληλα προς τους εργαζόμενους οι οποίοι (άνεργοι) δεν βρίσκουν παραγωγική
απασχόληση μολονότι ότι το επιδιώκουν. Μ’ αυτήν την έννοια περιλαμβάνει και την
υποαπασχόληση.
Ανεργος είναι ο εργαζόμενος που στερείται εργασίας που εμποδίζεται δηλαδή
να εργαστεί λόγω κοινωνικών συνθηκών. Δεν έχa σημασία αν κάποιος έχει ήδη
εργαστεί ή όχι απαραίτητο στοιχείο είναι να ζητά να εργαστεί ως μισθωτός. Έτσι ο
πρώην άνεργος ή ο πρώην εργαζόμενος ή ακόμη και το πρώην «αφεντικό» από τη
σπγμή που ψάχνουν να εργαστούν σαν μισθωτοί είναι άνεργοι. .Δντίθετα, ένας
διευθυντής ή στέλεχος επιχειρήσεως, που εγκαταλείπα τη θέση του με σκοπό τη
δημιουργία δικής του εττ/σης δεν μπορεί να θεωρηθεί «άνεργοφΐ- Ένας επιπλέον
απλός ορισμός του ανέργου όπως υιοθετήθηκε στη Γαλλία το 1958, στην 8''
συνδιάσκεψη Στατιστικών της Εργασίας είναι ο εξής:
«Ανεργος είναι το άτομο που βρίσκεται άθελά του χωρίς μισθωτή εργασία».

^ Κέντρο Μαρςιστικών Ερευνών «Αι-εργία και Απασχόληοτη στην Ελλάδα». Εκδόσεις σύγχρονη εποχή
σελ. 22-23.
’ Ιαιαννίδης Κ. «Λεξικό της Δημοπκής» Εκδόσεις Αναστασιάδη, σελ 48
^ Ευρωπαϊκή Επιτροπή «ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ, γ α την ανάπτυξη, την ανταγωνιστηκότητα και την
απασχόληση». Ευρώπη 1994, σελ 68.
' Κωνσταντοπούλου X «Για μια Κοινιονιολογία της εργασίας». Εκδόσεις Αψών Κυριακίδη 1986, σελ

2.2.2. Ιστορτκή αναδρομή

Η ανεργία είναχ φαινόμενο ιστορικό και γενικά προσδιορισμένο αφού
ακολουθεί τις διάφορες φάσεις της εκβιομηχάνισης και παραμένει βασικό
χαρακτηριστικό των βιομηχανικών κοινωνιών.
Η έννοια της ανεργίας, έχει αλλάξει περιεχόμενο κατά διάφορες ιστορικές
φάσεις εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποτέλεσε αντικείμενο συστηματικών
ερευνών τα τελευταία χρόνια κυρίως από εξειδικευμένους οργανισμούς όπως Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας ή Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.
Αρχικά έχουμε τις διαφορές απογραφές συνδικάτων όσον αφορά διάφορα
ξεχωριστά επαγγέλματα και κλάδους. Είναι γνωστές οι άθλιες συνθήκες ανεργίας στο
πρώτο στάδιο της εκβιομηχάνισης όταν η άναρχη αγροτική έξοδος παρέχει στις πόλεις
φθηνά εργατικά χέρια. Εκτός από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργάτες που
προέρχονται από αγροτικές περιοχές και σ’ εκείνους των πόλεων, υπήρχαν και οι
επιπρόσθετες ανωμαλίες που οφείλονται στην οικονομία της αγοράς. Συγκεκρμιένα
ενώ μέχρι τότε η ανεργία οφείλονταν στις κακές καιρικές συνθήκες ή στην κακή
σοδειά, αρχίζει να γίνεται αισθητή η βιομηχανική ανεργία, με αποτέλεσμα αύξησης
αριθμού των ζητιάνων. Τότε αρχίζει μια προσπάθεια κοινωνικής πολίτικης που σε
καμιά περύττωση δεν μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες. Τις βασικές
ανάγκες τις καλύπτουν κυρίως η φιλανθρωπική και ή ιδιωτική πρωτοβουλία.
Κατά διαστήματα (και λόγω των διαφόρων κραχ), όταν υπήρχε κορεσμός της
αγοράς από ένα συγκεκριμένο προϊόν οι εργοστασιάρχες προσπαθούσαν να
διαθέσουν τα στοκ τους. Έτσι οι τιμές χαμήλωναν, η παραγωγή μειωνόταν και οι
εργάτες απολύονταν. Στις τόσες αντιξοότητες (κατοικία, εξουθενωτικό ωράριο)
προστίθονταν και ο κίνδυνος της ανεργίας. Τότε δημιουργήθηκαν τα πρώτα Ταμεία
αλληλοβοήθειας, που γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη ';θ)ρο στο 1900, που επινοήθηκαν
αρχικά για περιπτώσεις ασθενείας ή ατυχήματος και αργότερα συμπεριλάμβαναν και
την ανεργία.
Το 1913 η W Σύνοδος του διεθνούς Ινστιτούτου στατιστικής αφιερώθηκε
στο πρόβλημα της ανεργίας. .Από τότε, υπάρχουν εθνικές στατιστικές σχετικά με την
ανεργία και η μελέτη του αποτελεί μια απο τις βασικές φροντίδες του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας ενώ σης αρχές του 20ου αιώνα μέσα στα διάφορα κοινοβούλια η
σοσιαλιστική παρουσία θα οδηγήση σης πρώτες νομοθεηκές ρυθμίσεις που αφορούν
την ανεργία.
Ίσως είναι απαραίτητο να αναφερθούν τα αλματώδη και θεαμαηκα ποσοστά
της ανεργίας το 1932.
Αγγλία 22,1%, Αυστραλία 28,1%, Βέλγιο 19%, Γερμανία 43,8%, Ιταλία
37,7%, Καναδάς 26%, Νορβηγία 30,5%, Σουηδία 22,4% όπου θα επιφέρουν μεγάλες
ετπδράσεις στην πολιτική ιστορία και τους τρόπους αντιμετώπισης της.

2.2.3.

,Α,ιτίες ύπαρξής της
Στα σύγχρονα αίτια της ανεργίας συμπεριλαμβάνονταυ

• Η τεχνολογική ανάπτυξη και επέκταση της μηχανής σε πολλούς κλάδους της
οικονομίας, που αποστερεί την εργασία απο πολλά άτομα, ενώ συγχρόνως

” Κίύνσταντοπούλου X. (1986) ο π πρ. σελ. 117, 118, 119.

• δημιουργεί νέες και καλύτερες συνθήκες 'fia εκμετάλλευση πλουτοτιαραγωγικών
πηγών.
• Η συσσώρευση του κεφαλαίου σε ορισμένες μεγάλες επ/σης και η κατάργηση των
μικρότερων φέρνει ανεργία σ’ αυτές.
• Η μη κατάλληλη αξιοποίηση παραγωγικά των κερδών των επ/σεων, σε περίπτωση
που ο κεφαλαιούχος αποθησαυριζει τα κέρδη και δεν τα διαθέτη στην παραγωγυτή
διαδικασία.
• Η μη ύπαρξη σωστού προγραμματισμού 'f\a τη λειτουργία επαγγελμάτων
δημιουργεί το φαινόμενο κορεσμού σε ορισμένα επαγγέλματα ενώ υπάρχει
περιορισμένος αριθμός λειτουργίας, γι’ αυτό και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν
τις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου.
• Το κοινωνικό φαινόμενο της πολυθεσίας.
• Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης και επενδύσεων.
• Υψηλό έμμεσο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε σχέση με των άλλων
συντελεστών παραγωγής.
• Εισροή μεταναστών από άλλες περιοχές του κόσμου.
• Αύξηση των -^ναικών στην παραγωγική διαδικασία
• Μείωση του αγροτικού πληθυσμού.
• Μετατόπιση των συγκριτικού πλεονεκτήματος των χωρών του ΟΟΣΑ σε
διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίας με ρυθμό από την αντίστοιχη προσαρμογή
του εργατικού δυναμικού τους.*’“’

2.2.4.

Αποτελέσματα της ανεργίας.

2..2.4.1. Ιατροκοινωνικό κόστος ανεργίας
Η ύπαρξη και η διατήρηση της ανερ-^ας κοστίζει στον ίδιο τον άνεργο, στην
κοινωνία συνολικά, στο κράτος και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Η κοινωνική ασφάλιση επιβραδύνεται διότι δυσχεραίνεται σε περιόδους
υψηλών ποσοστών ανεργίας η χρηματοδότηση της, κυρίως λόγω της απώλειας
εσόδων εξαιτίας του γεγονότος ότι οι άνεργοι δε συνεισφέρουν σ’ αυτήν .Αυτό έχει
ως συνέπεια την επιβάρυνση του κράτους (κρατικός προϋπολογισμός) αφού η
ανεργία προκαλεί αυξημένες δαπάνες για οικονομικές ενισχύσεις ανέργων, επιδόματα
κ.λπ. που με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων του Δημοσίου
που προέρχεται από άμεσους και έμμεσους φόρους.
Η υπόθεση τώρα ότι η ανεργία επιδρά αρνητικά επί της ψυχοσωματικής υγείας
δεν είναι καθόλου εύκολο να αποδηχθεί Μια πρώτη δυσκολία προκύπτει από την

’ Κωνστανχοπσύλου X. «Προσέγγιση c / Κ.οιναινιολογικό Προγραμματισμό» Εκδόσεις .A.qxov
Κυριακίδη 1989, σελ 74.
'° Στσυρνάρα Γιάννη. «Ανεργία. Αίτια και τρόττοι ανημετύππσης.» Ειδικό μηνιαίο ένθετο περιοδικού
Ο ικ Ταχυδρόμου «Ανεργία υπάρχουν λύσεις», σελ V, Ο ικ Ταχ. Φ. 39, 24/08/1998 σελ 67.
" Ίδρυμα Σάκη Κ.αραγιωργά «Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολτικής Σήμερα». Αθήνα 1993,
Καρασαββόγλου Α. -Τερζίδης Κ. «Απασχόληση ανεργία και Κοινωνική Πολιτική» σελ 229.

-αόυναμία όιαχωρισμού των γενικότερων κοινωνικών εττωράσεων από εις ειόικοτερες
επιδράσεις των κρατούντων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών.
Το πρόβλημα της ανεργίας αντιμετωπίζεται ως σκέλος του προβληματισμού,
'(Οα το εάν η επιτεινόμενη οικονομική δυσπραγία οδηγεί σε αύξηση των συντελεστών
της νοσηρότητας και θνησιμότητας. Στην περίπτωση που εκληφθεί ότι η ανεργία ως
μια αγχώδης τροποποίηση του τρόπου ζωής, οδηγεί σε αύξηση της νοσηρότητας και
της θνησιμότητας, τότε προκύπτει δυσκολία στη διάκριση των επιπτώσεων επί της
υγείας του συγκεκριμένου παράγοντα, από άλλους παράγοντες που συνδέονται και
αυτοί με οικονομική ανέχεια.
Οπωσδήποτε όμως πρέπει να επισημανθεί, ότι οι επιδράσεις της ανεργίας
ποικίλουν, ανάλογα με την διάρκεια της, τη μορφή της, όπως επίσης και με την ηλυαα
της, τις ικανότητές της, την κοινωνική της τάξη και την γενικότερη κατάσταση της
υγείας του ατόμου που δεν εργάζεται.
Για τη μελέτη της επίδρασης της ανεργίας επί των συντελεστών της
νοσηρότητας και της θνησιμότητας έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής μέθοδοι;
1)Μελέτες συσχέτισης ολόκληρων πληθυσμών ή υποκατηγοριών τους και
2) Μελέτες ανέργων.
Μια από τις πρώτες «μελέτες συσχέτισης» που έχει διεξαχθεί είναι αυτή του
Morris και Titmus (1944) με ανπκείμενο έρευνας την νεανική θνησιμότητα λόγω
ρευματικών καρδιακών παθήσεων σε δήμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, σε σχέση
με την οικονομική ύφεση της δεκαετίας του 30’ Από τις πρόσφατες μελέτες είναι
σειρά μελετών του Bemner ο οποίος ισχυρίζεται ότι η άνοδος της ανεργίας επηρεάζει
όχι μόνο τους ανέργους αλλά και αυτούς που εξακολουθούν να εργάζονται. Κατά τον
Bemner η αύξηση της ανεργίας αποτελεί γενική ένδειξη οικονομικής αστάθειας που
συντελεί στην απώλεια εισοδήματος, κοινωνικής θέσης και στενών προσωπικών
δεσμών, ενώ παράλληλα δημιουργεί άγχος σε εργαζόμενους σε εταιρείες, που
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
Τα πορίσματα των «μελετών συσχέπσης» και ιδίως αυτών του Bemner έτυχαν
έντονης κριτικής και αμφισβήτησης, που οδήγησαν στο συμπέρασμα πως η ανεργία
δεν έχει σχέση με τη γενική θνησιμότητα και ότι μια τέτοια σχέση είναι δύσκολα να
διερευνηθεί με τη χρήση μεταβλητών συσχετικής διασύνδεσης. .Ανάλογης
συμπεριφοράς έτυχαν και οι «μελέτες ανέργων» με κύριο στοιχείο κριτικής, ότι μέσω
μιας έρευνας που ασχολείται με την απασχόληση σε μια δεδομένη στιγμή, είναι
δύσκολο να γίνει διάκριση στο εάν η κακή κατάσταση της υγείας αποτελεί αίτια ή
συνέπεια της ανεργίας.
Οι προαναφερθείσες έρευνες στηρίχθηκαν σε ανελασπκά στοιχεία και τέθηκαν
εύκολα υπό αμφισβήτηση. Ομως η γενική αντίληψη που επικρατεζ είναι ότι η ανεργία
μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην οικογενειακή ζωή, στη γενική
ευημερία και στα παιδιά των ανέργων ανεξάρτητα από το εάν αυτό προκύπτει ή όχι
από τις κλαδικές μετρήσεις της νοσηρότητας και της θνησιμότητας.
Η δυσκολία του αν αποδειχθεί με κατηγορηματικό τρόπο, ότι η ανεργία
προκαλεί επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου, δεν ετητρέπει εφησυχασμό ';τατί η
έλλειψη απόδειξης δεν συνεπάγεται και απουσία επιπτώσεων. Το ελάχιστο που μπορεί
κανείς να συμπεράνει είναι ότι η αποτυχία μιας αδιάψευστης απόδειξης των
αρνητικών επυττώσεων της ανεργίας της υγείας, οφείλεται ως ένα βαθμό στα σοβαρά
και επιζήμια

8
προβλήματα της οικονομικής ανέχειας. Αλλωστε εκτεταμένες έρευνες στις ΗΠΑ
έδειξαν ότι η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας κατά 1% συντελεί στην αύξηση
κατά 4% των εισαγωγών στα ψυχιατρεία, κατά 5,7% των βίαιων ενεργειών, κατά
4,1% των αυτοκτονιών, κατά 67% των καταθλumκώv καταστάσεων και κατα 47%
του αλκοολισμού.
Τα στοιχεία αυτά μπορεί να μη βρισκόταν η αναλογία με την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και ειδικότερα του Νότιου Τμήματος της αποτελούν όμως σημαντικό
ερέθισμα για την ανάγκη καταγραφής έστω της κατάστασης που επκρατεί στην
«Ήπειρο» μας.

2.2.5,

Μορφές Ανεργίας

Η επιτροπή αναγνωρίζει στο Λευκό Βιβλίο τρία επιμέρους είδη ανεργίας την
συγκυριακή που 'ναι και ',^ωστή ως κυκλική, την διαρθρωτική και την τεχνολογική.
Η «συγκυριακή» ή «κυκλική» ανεργία είναι αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της
ανάπτυξης που επέρχεται στα πλαίσια του λεγάμενου οικονομικού κύκλου και της
συνακόλουθης αδυναμίας απορρόφησης της αύξησης του εργατικού δυναμικού που
σήμερα υπολογίζεται στο 0,5% το χρόνο για τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Η «διορθωτική» ανεργία είναι αποτέλεσμα του κλεισίματος παραγαητκών
μονάδων εξαιτίας της έντασης του ανταγωνισμού και τις παγκοσμιοποίησης των
αγορών. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Λευκό Βιβλίο «τέλος και προ παντός,
νέα κράτη εκβιομηχανίζονται και έρχονται να μας ανταγωνιστούν, ακόμη και στις
αγορές μας με τιμές που καθιστούν δύσκολο τον ανταγωνισμό εκ μέρους μας».
Η «τεχνολογική» ανεργία είναι αποτέλεσμα της καταστροφής της εργασίας
εξαιτίας της τεχνολογικής προοδου. Η ταχύτητα της τεχνολογικής προοδου είναι
μεγαλύτερη στις τεχνολογικές μεταβολές.
Ειδική μορφή αποτελεί η ανεργία τριβής ή οποία δεν οφείλεται σε μια γενική
ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και της ζήτησης εργασίας αλλα στην αδυναμία
κάλυψης των προσφερομένων θέσεων απασχόλησης από το εργατικό δυναμικό, λογο
ελλειψεως των απαραίτητων επαγγελματικών προσόντων ή ειδικοτήτων, ή λόγω
αδυναμίας μετοικισίας στην περιοχή την οποία προσφερονται οι παραπάνω θέσεις.
-Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω διακρίσεις της ανεργίας δεν
απεικονίζονται ποσοτικά.
Επιπλέον, πρεπει να αναφερθεί ότι από διαρθρωτικής πλευράς διακρίνεται σε:
α)Συνολική ανεργία, που απεικονίζει και «αντικατροτττίζευι το όλο σύνολο των
ανέργων μιας χωράς.
β) -Ανεργία των γυναικών, που φαίνεται το ποσοστο των -γυναικών επι του συνολου
της ανεργίας.
(γ) Ανεργία των νέων, που αφορά τις ηλικιακές ομάδες κάτω των 30 ετών.
(δ) Χρόνια ανεργία ή ανεργία μακράς διάρκειας που περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα
που μενουν ανενεργά πάνω από 1 χρόνο.

'■ Πρακτικά S'" διεθνούς Συνεδρίου του σπιτιού της Ευρώπης «Αγώνας κατά της Ανεργίας με τη
βοήθεια της Ε.Ε.», 1995, σελ 180. 181. 182.
Νικολακοπουλου - Στεφάνου Ηρώ «Πολιτικές .Λπασχόλησης στην Ε ΐ . » Ειδικό μηνιαίο ένθετο
περιοδικού Ο ικ Ταχυδρόμου «Ανεργία υπαρχουν λύσειφι. σελ V, Ο ικ Ταχ. Φ 39, 24/09/1998 σελ

(ε) Η ανεργία μειονεκτούντων ατόμων, δηλαδή κοινωνικών ομάδων που 'χουν
ανατομικά, φυσιολογικά και ψυχολογικά προβλήματα.
2.3.

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

2.3.1. Γενικά. Υπάρχουν πλήθη θεωριών '|θα την εξήγηση του φαινομένου της
έλλειψης εργασίας. Διάσημοι οικονομολόγοι έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς να
εξηγήσουν το λόγο ύπαρξης αυτού του τφοβλήματος και να δώσουν οι ίδιοι «λύσειο>
για την αντιμετώπισή του. παρακατω θα αναπτύξουμε μερικές από τις κυριότερες
θεωρίες που ‘χουν εμφανιστεί

2.3.2.

Θεωρία του Karl Marx

Ο Marx ενετόπισε την ανεργία στην ίδια την δομή της καπιταλισπκης
οικονομίας και οργάνωσης. Σαν πηγές ανεργίας θεώρησε τις μορφές κατανομής του
Εθνικού Προϊόντος και την συσσώρευση του κεφαλαίου. Η με-^στοποιηση του
κεφαλαίου ποικίλλει κατά τη διάρκεια της συσσώρευσης. Τα μέσα παραγωγής έλκουν
μεγαλύτερες επενδύσεις που δεν μπορούν να συγκριθούν με την αύξηση της μάζας
των μισθών, η οποία, για να μη μειωθεί, χρειάζεται ταχύρυθμη αύξηση του ολικού
κεφαλαίου, τη μεγαλύτερη δηλ. συσσώρευση. Όλοι οι άλλοι παράγοντες που
επηρεάζουν την ανεργία έρχονται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τη δομή της
καπιταλιστικής κοινωνίας θεωρεί ότι; η αύξηση των τεχνολογικών επενδύσεων
επιτρέπει να συγκρατηθεί το κέρδος σ’ ένα υψηλό επίπεδο, ώστε μέσω της
τεχνολογικής προόδου να επιτρέπεται η αύξηση εκμετάλλευσης της εργασίας με τη
μείωση της ζήτησής της οδηγώντας τελικά στην ανεργία.
Έτσι η ανεργία μεταφράζει την ανικανότητα των εργαζομένων που διαθέτουν
μόνο την εργατική τους δύναμη: η δομή της οικονομικής ζωής απαγορεύεί την
αμφισβήτηση της καπιταλιστικής δύναμης. Επομένως, η ανεργία είναι αποτέλεσμα της
αρχής του κέρδους και 'χει λειτουργικό ρόλο μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία,
άσχετο αν ο ρόλος αυτό είναι κοινωνικά καταστρεπτικός.'

2.3.3.

Μαλθουσιανισμός

Ο Θωμάς Μάλθους υιοθέτησε το δόγμα για την μόνιμη και εξελισσόμενη
δυσαναλογία, μεταξύ του γρήγορα αυξανόμενου πληθυσμού και της με πιο με πιο
μικρούς ρυθμούς αύξησης των υλικών αγαθών που 'ναι αναγκαία για τη ζωή του.
Ανέπτυξε δύο βασικές θέσεις: εάν ο πληθυσμός δεν εμποδιστεί απο κανένα
εξωτερικό παράγοντα, τότε θα διπλασιάζεται κάθε είκοσι πέντε χρονιά και θα
αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο βάση των κανόνων της γεωμετρικής προοδου, ενώ
στις πιο κατάλληλες συνθήκες, τα μέσα ύπαρξης των ανθρώπων δεν μπορούν να
αυξάνονται πιο γρήγορα από τους ρυθμούς μια αριθμητικής προόδου και καταλήγει
παρακάτω:
α) ο πληθυσμός οπωσδήποτε περιορίζεται από τα μέσα ύπαρξης

Κωνσταντοπούλσυ X «Για μια κοινιανιολογία της εργασίας» Εκδόσεις Αφοιν Κυριακίδη 1986, σελ.
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β) ο πληθυσμός οπωσδήποτε πολλαπλασιάζεται παντού όπου τα μέσα ύπαρξης
αυξάνουν εκτός αν σταματήσουν αυτή της αύξηση ισχυρά και φανερά εμπόδια,
γ) Τα εμπόδια αυτά υποχρεώνουν το μέγεθος του πληθυσμού να υποχωρήσει μέχρι το
επίπεδο των μέσων ύπαρξης.
Μ’ άλλα λόγια θεώρησε ότι η ανεργία είναι αποτέλεσμα φυσocoύ νόμου και
αρνούνταν ολότελα την προέλευση του από ορισμένο, ιστορικά καθορισμένο
σύστημα κοινωνικής οικονομίας.
2.3.4.

Νεοκλασικοί

Οι οπαδοί την Νεοκλασικής Σχολής θεωρούν τους εαυτούς τους συνεχιστές
του έργου των αστών κλασικών οικονομολόγων.
Ξεκινούν με την αντίληψη ότι όταν ο μισθός είναι παραπανω απο το κανονικό
επίπεδο και, με δοσμένη της συνολικής δαπάνης για μισθούς, είναι μέγεθος
αμετάβλητο, τότε παρουσιάζεται μοιραία η ανεργία. ^Λρα, υπεύθυνους για την ανεργία
καθιστούν του εργαζομένους, που, με τους διεκδικητικους του αγώνες μέσα απο τα
συνδικάτα, αποσπούν με','αλύτερο μέρος για την συνολική δαπάνη για μισθούς, το
αποτέλεσμα είναι η τελευταία να μην φτάνει για όλους του εργαζομένους και έτσι κι
εκδηλώνεται η ανεργία.
Στηριζόμενοι στα παραπάνω συμπεράσματα οι Νεοκλασικοί συστήνουν στο
κράτος δραστικά μέτρα περιορισμού και δράσης των συvδΌcάτωv. Προσπαθούν
«θεωρητικά» να στηρίζουν τον ισχυρισμό ότι οι μισθοζ οι αγώνες των εργατών, είναι
υπεύθυνοι για την ανεργία και όχι άλλος λόγος. Άρα, ',αα να λειτουργήση το σύστημα
θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι σωστές αναλογίες μεταξύ των μισθών και της
συνολικής δαπάνης μισθών.

2.3.5.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓ.λΣΙΑΣ

Οι οπαδοί της θεωρίας «εύρεσης εργασίαφ> θεωρούν ότι μια από τις αίτιες
είναι η λειψή πληροφόρηση στην αγορά της εργατικής δύναμης. Για να
πληροφορούνται οι ερ'ι'αζόμενοι για πς κενές θέσεις εργασίας, δημιουργούνται μια
σειρά απο γραφεία ευρέσεως εργασίας, που στόχο τους προβάλλουν στο να βοηθουν
προς την κατεύθυνση εξασφάλισης δουλειάς. Με έντεχνο ραφιναρισμένο τρόπο, οι
υποστηρικτές αυτή της «σχολής', επιρρίπτουν τις ευθύνες στους εργαζόμενους, για
την ανεργία και συγκεκριμένα οτι οι εργαζόμενοι οικειοθελώς απολύονται παραιτούνται- από τη δουλειά για να βρουν άλλη απασχόληση με πιο ευνοϊκούς
όρους πληρωμής με σκοπό να πετύχουν συνολικά μεγαλύτερες αποδοχές μελλοντικά,
ανεξάρτητα από το αν στο διάστημα που ψαχνουν για δουλειά χασουν την
προηγούμενη. Ετσι η διάρκεια «εκούσιαφ> ανεργίας επιδρά θετικά σπς οικονομικές
μελλονπκές αποδοχές. Για να το πετυχουν αυτό οι εργαζόμενοι προσπαθούν να
εξασφαλίσουν «αποθεματικο εργατικό μισθό» ο οποίος καθορίζει και την διάρκεια
του χρονου «εύρεσης εργασίθ9>, της «ακούσιας ανεργίαφ). Μ’ άλλα λόγια η θεωρία

'■ Κέντρο Μαράσηκών Ερευνών «Ανεργία κοα απασχόληση στην Ελλάδα» Εκδόσεις σύγχρονη εποχή
199-. σελ. 72.
Κέντρο Μαρςιστικών Ερευνών . οπ. π. σελ 74, 75.

αυτή έγκειται στο οτι οι εργαι,ομενοι «εκούσια» ττηγαινσυν στις γραμμές των
ανέργων.

2.3.6. «Κευνσιανή Αντίληψη»
Ο Τζ. Μ. Κευνς και το έργο του εμφανίστηκαν σε μια περίοδο όπου ο
Καπιταλισμός περνούσε μια καμπή. Το παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας του
συστήματος δεν ανταποκρινόταν στις νέες απαιτήσεις του ανταγωνισμού. Ο
μηχανισμός επαναφοράς της ισορροπίας στη διαδικασία της παραγωγής είχε
κλονιστεί Ο Καπιταλισμός είχε περάσει στο μονοττωλιακό στάδιο.
Ο Κέυνς θεωρεί ότι ο Καπιταλισμός κάτω από το ελεύθερο τταιχνιδι των
δυνάμεων της αγοράς αποτελείται από μια μόνιμη ανεργία και χρόνια ανεπάρκεια των
παραγωγικών μέσων. Ο Κέυνς απορρίπτει την κυρίαρχη θεωρία ότι η ανεργία στον
καπιταλισμό έχει εκούσιο χαρακτήρα. Μετά την κρίση του 29-30 παραδέχτηκε ότι η
ανεργία είναι δεδομένη στο Κεφαλαιοκρατικό σύστημα και ότι πρέπει να βρεθούν
τρόποι αντιμετώπισης της μέσα στα πλαίσια του συστήματος.
Στο παραπάνω καταλήγει αναλύοντας το Εθνικό Εισόδημα. Ταυτίζει το Ε.
Εισόδημα με την ενεργό ζήτηση και εξετάζει τα συστατικά στοιχεία της τελευταίας
δηλ. την καταναλωτική ζήτηση και την επενδυτική ζήτηση.
Κατά την άποψή του αίτια για την ανεπαρκή καταναλωτική ζήτηση θεωρεί τον
«βασικό ψυχολογικό νόμο», σύμφωνα με τον οποίο οι άνθρωποι κατά κανόνα έχουν
τη ροπή να αυξάνουν την κατανάλωσή τους με την αύξηση των εισοδημάτων τους,
όχι όμως στο ίδιο βαθμό που αυξάνουν τα εισοδήματά τους. Οι άνθρωποι επίσης
έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την αποταμίευση τους παράλληλα με την αύξηση των
εισοδημάτων τους.
.Α.ιτία λοιπόν για την ανεπάρκεια επενδυτικής ζήτησης θεωρεί τα αδύνατα
κίνητρα που υπάρχουν γι’ αυτήν Βασικότερο εμπόδιο θεωρεί τα υψηλά επιτόκια που
οδηγούν σε αποταμίευση χρημάτων που μέσα απο μια οικονομική διαδικασία
οδηγούν σε τελική ανάλυση σε δημιουργία ανεργίας. Έτσι ο Κέυνς συμπεραίνει πως
υπάρχει ροπή ανεργίας και προτείνει τα παρακάτω θεωρη-πκό σχήμα ως πανάκεια.
Μείωση ετητοκίου -αύξηση ποσοστού κέρδους- αύξηση της ροπής για
επενδύσεις- ανάπτυξη παραγωγής- πλήρη απασχόληση - γενική ισορροπία ζήτησης
και προσφοράς - εξάλειψη των κρίσεων από την καπιταλιστική κοινωνία.
Την διέξοδο ο Κέυνς τη βλέπει μόνο στη ρυθμιστική παρέμβαση του Κράτους
που θεωρεί ότι είναι η μοναδική εγγύηση για μια ανάπτυξη χωρίς τραντάγματα και
κρίσεις. Σπουδαιότερο ρυθμισηκό παράγοντα θεωρεί τον προϋπολογισμό ενω μεγάλη
σημασία δίνει στην ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί και πιστεύει ότι οι
πραγματικοί μισθοί πρέπει να μειωθούν με παράλληλη αύξηση στους
ονομαστικούς.*'*'
2.3.7. Θεωρία της τεχνολογικής ανεργίας
Η διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα και η παρατεταμένη κρίση του
καπιταλισμού της τελευταίας δεκαετίας σε συνθήκες γρήγορης ανάπτυξης της νέας
τεχνολογίας και τεχνικής της ρομποτικής, της πληροφορικής, της βιοτεχνολογίας, και
'' Κέντρο Μ αράσηκών Ερευνών , οπ. π. σελ. 88. 89.
Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών . οπ. π. σελ. 76, 77, 78, 79.

κάτω απο την ετπώραση γεντχα της επιστημχ)τεχνυαις προοόου συνετειναν στην
εμφάνιση της θεωρίας της «τεχνολογικής ανεργίθ9> Σύμφωνα μ’ αυτήν, η ανεργία
προκαλείται από τις εξελίξεις στις παραγωγικές δυνάμεις.
1.4.8 Θεωρία του PHILLIPS
Μια αρκετά διαδεδομένη θεωρία «πληθωρισμός ή ανεργία» είναι η λεγόμενη
καμττύλη του PHILLIPS.
Η καμπύλη του PHILLIPS είναι η ονομασία σειράς μοντέλων που
περιγράφουν τη σχέση μεταξύ της ανεργίας, μισθών και πληθωρισμού. Ο βασικός
συλλογισμός του Αγγλου οικονομολόγου περιστρεφόταν -^ύρω από το επίπεδο της
ανεργίας και του μισθού εργασίας.
Ο PHILLIPS εξετάζα βάση στοιχείων -fia την περίοδο 1861 - 1957, τη σχέση
μεταξύ των μεταβολών της ανεργίας (σαν ποσοστιαίο μέγεθος του πληθωρισμού) και
του ονομαστικού μισθού (σαν ετήσια προσαύξηση σε ποσοστό). Χρησιμοποιώντας
μοντέλα για τρεις μεγάλες υποπεριόδους ανακαλύπτει μη γραμμική αρνητική σχέση
μεταξύ ανεργίας και μισθών, πράγμα το οποίο σημαινΏ ότι κατά την αύξηση της
ανεργίας οι μισθοί μειώνοντας κας αντίστροφα όταν η ανεργία φτάσει στο 5,5% οι
μισθοί σταθεροποιούνται σε κάποιο επίπεδο.
Εξετάζοντας τη σχέση ανεργίας - μισθού, ο Phillips δέχεται σαν ανεξάρτητη
μεταβλητή την ανεργία, και σαν εξαρτημένη τους μισθούς. Έτσι, όταν η ζήτηση της
εργασίας είναι μεγάλη και υπάρχουν λίγοι άνεργος πρέπει να αναμένεται οι εργοδότες
γρήγορα να αυξήσουν τους μισθούς, αφού κάθε επ/ση μπαίνει στον πειρασμό
(βλέποντας μακροπρόθεσμα) να προτείνει λίγο περισσότερο από το μέσο όρο για να
ελκύσει τα κατάλληλα εργατικά χέρια από τις άλλες επ^σεις. .λπό την άλλη πλευρά
φαίνεται ότι οι εργάτες απρόθυμα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για πιο χαμηλές
από τις κυριαρχούσες τιμές αποδοχές, όταν ή ζήτηση της εργασίας είναι χαμηλή και η
ανεργία υψηλή και τα όρια πέφτουν πολύ αργά. Πιθανό είναι επόμενο η σχέση μεταξύ
ανεργίας και ρυθμού μεταβολής των ορίων του μισθού να είναι ιδιαίτερα μη
γραμμική.
Παράλληλα ο Phillips εμπειρικά ανακαλύπτει την ύπαρξη αντίστροφης μη
γραμμική σχέσης μεταξύ των αλλαγών της ανεργίας και των μισθών. .Α.υτή η σχέση
μπορεί να επεκταθεί και πάνω στον ττληθωρισμό (αύξηση τιμών) μόνο αν η αύξηση
των μισθών αντιστοιχεί αναλογικά στις αυξήσεις των τιμών.

'’ Κέντρο Μαρφ.σπκών Epewdw , οπ. χ. σελ, 85.
■° Κέντρο Μαρξιστικών Ερεονών . οπ. π. σελ. 8 0 -8 1 .

3“ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
3.1. Γενικά
Δεδομένου ότι η ανεργία σε τελική ανάλυση δεν είναι πρωτογενές μέγεθος
αλλά είναι αποτέλεσμα του συσχετισμού της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας οι
πηγές πρέπει να αναζητηθούν στους προσδιοριστικούς παράγοντες των δύο αυτών
μεταβλητών που ‘ναι η απασχόληση και το εργατικό δυναμικό.
3.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
3 .2.1. Ποσοστό απασχόλησης - Τι είναι.
Λίγα λόγια σχετικά με το ποσοστό απασχόλησης είναι απαραίτητα για να
γίνονται κατανοητά αυτά που θα λεχθούν. Το ποσοστό αυτό μετρά κατά πόσο μια
οικονομία επιτυγχάνει ή όχι να δημιουργεί θέσεις εργασίας και λαμβάνει ως αναφορά
τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας. Καθώς πρόκειται για το απλό κλάσμά της
συνολικής απασχόλησης προς τον πληθωρισμό εργάσιμης ηλικίας (απο 15 έως 64
ετών) επηρεάζεται, κατά πρώτο λόγο, από τη διαφορά στη σημασία της μερικής
απασχόλησης και στη μέση διάρκεια εργασίας. Δεύτερον, επηρεάζεται από τις
διαφορές στον αριθμό των απασχολουμένων άνω της εργάσιμης ηλικίας.
Το ποσοστό απασχόληση αντιμετωπίζει ορισμένες δυσκολίες. Ετσι, 'fva. τις
μικρότερες ηλικιακες ομάδες, ένα χαμηλό ποσοστό απασχόλησης και συμμετοχής στο
εργατικό δυναμικό μπορεί να αντανακλά ένα υψηλό ποσοστό στην εκπαίδευση και
στην κατάρτιση ενώ για πς μεγαλύτερες ηλικιακες ομάδες, αν η ηλικία
συνταξιοδότησης είναι κάτω των 65 ετών το γε/Όνός αυτό θα τείνει να μείωση το
ποσοστό απασχόλησης όπως υπολογίζεται.
Τα παραπάνω προβλήματα δε σημαίνουν ότι το ποσοστό απασχόλησης δεν
πρέπει να ληφθεί υπόψη ως δείκτης της αγοράς εργασίας. .Δντιθετα από πολλές
απόψεις είναι πολύ χρησιμότερο μέτρο από το ποσοστό ανεργίας που αποκλείει
σημανηκό αριθμό ατόμων που δεν αναζητούν δραστήρια εργασία αλλά θα
επιθυμούσαν να εργαστούν αν είχαν την ευκαιρία. ""
3.2.2. Τάσεις απασχόλησης στην Ευρώττη
3.2.2.1. Ετήσιες μεταβολές απασχόλησης στο σύνολο της Ένωσης.
Ο αριθμός των απασχολούμενων στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε.
συμπεριλαμβανομένων των ομόσπονδων κρατών στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας
και των τριών νέων Κρατών-Μελών μειώθηκε κατά 4% περίπου μεταζύ του 1991 και
1994, ενώ μόνο το 1993 η μείωση αυτή ήταν 2%. Και στις δύο περιπτώσας η μείωση
είναι διπλάσια από οποιαδήποτε προηγούμενη σημειώθηκε σε ανάλογη χρονική
περίοδο μετά τον πόλεμο.
Πιο αναλυτικά και για προηγούμενα έτη όπως παρατηρείται στο διάγραμμα 1
που απεικονίζεται παρακάτω η απασχόληση μειώθηκε κατα 1% το 1975 και το 1981
ως συνέπεια των δύο παγκοσμίων κρίσεων στην τιμή του πετρελαίου, και κατά 2%
περίπου μεταξύ των ετών 1981 και 1983. Την περίοδο 1985-1990 υφίσταται αύξηση

■' Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Απασχόληση στην Ευρώπη, 1994» Λουςεμβσύργο 1995, σελ. 28
~ Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Απασχόληση στην Ευράιπη, 1995» Λουςεμβσύργο 1996, σελ. 30
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της απασχόλησης με ρυθμό 1% ετησίως και συγκεκριμένα το 1988 μια αύξηση
«ρεκόρ» κατά 1,8%
Επιστρεφοντας στην δεκαετία του 90" το 1995 υπάρχει μια αύξηση του
ποσοστού κατά 0.8% -μετά από τέσσερα στην καμφέων- που συνεχίστηκε το 1996
κατά 0,5% και το 1997 κατά 0,6%.
Διάγραμμα 1
Ετήσια μεταβολή της απασχόλησης στην Ένωση, 1975-1997

ΠΗΓΉΈαΓορβαη Commision "Employment In Europe 1997" Luxembourg 1998,σελ 29.

\.2.2.2. Αριθμός θέσεων εργασίας.
Μεταξύ των ετών 1980 - 1984 (διάγραμμα 1) στην Ευρώπη χάθηκαν 2.8
εκατομμύρια θέσεις εργασίας - ως απόρροια των γνωστοιν κρίσεων-, σ' όλες σχεδόν
τις χώρες της Ένωσης Αντιθέτως η περίοδος που ακολούθησε (1985-1990)
σημειώθηκε η μεγαλύτερη καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας -υψηλότερη από
οποιασδήποτε άλλη περίοδο κατά τα προηγούμενα 30 έτη- που ακολουθήθηκε όμως
από ένα διάστημα καταγραφής της μεγαλύτερης αττώλειας θέσεων εργασίας. Ετσι,
γύρω στο 60% από τα 10 εκατομμύρια των πρόσθετων θέσεων που δημιουργήθηκαν
το δεύτερο μισό της ΙΟετίας του 80’ χάθηκαν κατά την περίοδο εργασίας 1991-1994.
Από την καθαρή απώλεια 6 εκατομμύριών θέσεων εργασίας του παραπάνω
διαστήματος, περίπου 800.000 αφορούσαν σε δύο Κράτη Μέλη, τη Φιλανδία και
Σουηδία οι οποίες πλήγησαν σοβαρά από την ύφεση, ενώ αντίστοιχη απώλεια στην
πρώην Ανατολικ-ή Γερμανία ήταν λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο. Ποφάλληλα σ’
Ρυλμοί) - Πέτρος Ρινάλδος «Επιτέλους! Μείωση της αι-ειίτίας κοη αύξηση του οικονομικά ενεργοί)
πληθυσμού στις χώρες τις Ε,Ο.Κ. « Περιοδικό Οικ. Ταχυδρόμος. Φ 14, 6/4/89, σελ. 68
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ορισμένα απ’ τα παλαιότερα Κράτη Μέλη σημειώθηκε εξ’ ίσου μεγάλη ζημία. Στην
Ιταλία ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά περισσότερο απο 1,7
εκατομμύρια, στο Η.Β. κατά σχεδόν 900.000, στην Ισττανία 800.000 και στην πρώην
Δυτυτή Γερμανία κατά 600.000.
Οι τρεις προαναφερθείσες χώρες ήταν συνολυτά υπεύθυνες για πάνω απο 60%
της αύξησης του αριθμού των απασχολούμενων για τα έτη 1985 και 1990 -η καθεμιά
παρουσίασε αύξηση κατά 2 εκατομμύρια περίπου. Επομένως, κατά τη διάρκεια της
ύφεσης, κάθε χώρα έχασε έναν σημανπκό αριθμό θέσεων που είχε δημιουργήσει την
προηγούμενη περίοδο. Στις χώρες που παρά την ύφεση σημειώθηκε αύξηση(Βέλγιο,
Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω χώρες και Αυστρία) δεν ήταν σε θέση να αποστρέψει
την αύξηση της ανεργίας.
Η απώλεια των θέσεων εργασίας ιιεταφράστηκε με τη μείωση του ποσοστού
απασχόλησης από 62% το 1992 σε 60% το 1996 έχοντας ως αποτέλεσμα η Κοινότητα
να έχει σήμερα ένα ποσοστό απασχόλησης χαμηλότερο απ’ αυτό των ΗΠΑ και
Ιαπωνίας χώρες που αυξάνεται το ποσοστό από τα μέσα της ΙΟετίας του ’70.
Διαφωτιστικά είναι τα στοιχεία του πίνακα 1 για τα έτη 1975 και 1996 που
φανερώνουν πως ύστερα από την περίοδο 20ετών η μείωση των ποσοστών
απασχόλησης είναι πραγματικότητα στις περισσότερες χώρες αποδεικνύοντας για μια
ακόμη φορά πως η Ευρώπή δυσκολεύεται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και το
πόσο σοβαρή είναι σε τελική ανάλυση το πρόσλημα της απασχόλησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ·ΑΠ-ΑΣΧΟ/\ΗΣΗΣ ΠΑ ΤΑ ΕΤΗ ’75 -

Βέλγιο
Δανία
Γερμανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία

58,6
73.6
65,2
57.5
57,6
69,0
59,4
55,1

56,6
75,5
62,6
56,9
47,2
60,3
56.3
51,4

Λουξεμβούργο
Ολλανδία
.Αυστρία
Πορτο~(Όλία
Φιλανδία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο
E12L5

66,0
61,3
66,7
66,4
71,6
78,7
70,9
64,0

59.6
65.1
69,8
66.0
70.3
70,3
69,8
60.4

Πηγή; European Commission «Employment in Europe 1997» Luxembourg 1998, σελ.
117 ως 130. (πίνακες παραρτήματος).
3.2.3 . Απασχόληση και αύξηση παραγωγής.
Οι περίοδοι οικονομικής ανάπτυξης ή ύφεσης που επηρέασαν την Ε.Ε. κατά
τη διάρκεια τόσων ετών επηρέασαν όπως είναι επόμενο την απασχόληση και φυσικά
την ανεργία.
Ο .ΑΕΠ (δείκτης μέτρησης της ανάπτυξης) αντικατροπτίζεται πιστά από το
ρυθμό δημιουργίας καθαρών θέσεων εργασίας. Υπάρχει τάση η άνοδος του ρυθμού
του ΑΕΠ να ακολουθείται μετά από μια χρονική περίοδο από μια άνοδο του ρυθμού
της απασχόλησης.^^' Δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανέργων στην Ένωση, είτε
■’*Ειφοιπαϊκή Ετατροτιή «Απασχόληση στην Ευρώττη 1995». Λουξεμβούργο 19%, σελ. 31. 32,33.
^ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995) αππ, σελ. 13
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είναι επίσημα κατοχυρωμένοι είτε όχι, ένα βασικό ζήτημα είναι να δημιουργηθούν
τιερισσότερες θέσεις εργασίας.
Από το 1979-80 την δεύτερη πηρελαιακή κρίση, σημειώθηκε μια έκδηλα
επιβράδιΛ'ση στην τάση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας (ΑΕΠ ανά
απασχολούμενο), από 3% ετησίως μετά την πρώτη πετρελαιακή κρίση ‘73-’74 σε
αξιοσημείωτα σταθερό ρυθμό για όλη τη δεκαετία της τάσης μόλις κάτω του 2%,
τόσο για την περίοδο χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης ‘80-'85 όσο και την περίοδο
ανάκαμψης ‘89-’90 (διάγραμμα 2)(όπου το ΑΕΠ απεικονίζεται με στέρηση δύο
τριμήνων, προκειμένου να ληφθεί υπόψιν η καθυστερημένη ανταπόκριση της
απασχόλησης στις μεταβολές των παραγωγής).*^’
Κατά την περίοδο 1990-1994 οικονομικής ύφεσης όταν μειώθηκε η
απασχόληση, η αύξηση παραγαχγικότητας κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα της
προηγούμενης περιόδου. Ως εκ τούτου οι εργοδότες οδήγησαν σ’ αναπροσαρμογή
του εργατικού δυναμικού τους, ανάλογα με το περιορισμένο ποσοστό αύξησης της
παραγωγής κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου.
Από το 1994 ως το 1996 ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας μαώθηκε
1,5% ενώ η απασχόληση σημείωσε αύξηση σε μικρό βαθμό, (διάγραμμα H)

3.2.3.1 Σχέση Α.Ε.Π. και Απασχόλησης στα Κράτη Μέλη.

Η σχέση παραγωγής και απασχόλησης αποκρύπτει σημαντικές διαφορές
μεταξύ των Κρατών Μελών. Ειδικότερα ενώ σε όλες τις χώρες οι κατά καιρούς
μεταβολές στην παραγωγή και στην απασχόληση συνδέονται στενά , με την άποψη
ότι η αύξηση ή μείωση του ΑΕΠ ακολουθεί κανονικά αντίστοιχη αλλαγή του
αριθμού των εργαζομένων, φαίνεται ότι ορισμένες έχουν επιτύχει αισθητά
περισσότερο από τις άλλες να μεταφράσουν την αύξηση παραγωγής σε θέσεις
εργασίας.
Μολονότι οτι υπάρχει η τάση να είναι μεγαλύτερη η αύξηση του αριθμού
απασχολουμένων ή μικρότερη μείωση τους, στις χώρες όπου επιτεύχθηκε σχετικά
υ\|/ηλό ποσοστό αύξησης παραγωγής η σχέση αυτή δεν είναι καθόλου ομοιόμορφη.
Κατά την περίοδο 1975-1985 με τις ",σ ωστές οικονομικές κρίσεις, το .ΑΕΠ
σημείωσε σ’ όλη των Ευράυιη αύξηση 2,2% περίπου, με τον αριθμό των
απασχολουμένων ν ’ αυξάνεται 0,1% ετησίως. Στις δέκα από τις 15 χώρες -μ’ αυτό το
διάστημα ο μέσος ετήσιος αριθμός αύξησης του .ΑΕΠ υπερέβη αυτό του κοινοτικού
μέσου ορού με μεγαλύτερο αυτό της Ιρλανδίας που παρουσίασε ποσοστό 3,5%
ακολουθούμενη από τις Ιταλία και Πορτογαλία με ρυθμό 3%, την Ελλάδα και την
Φιλανδία με 2,8% και τις Δανία, Λουξεμβούργο, .Αυστρία, Γαλλία και Γερμανία κατά
σειρά προτεραιότητας. Στις πιο πάνω χώρες σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης
εκτός της Ιρλανδίας.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Απασχόληση στην Ευρώπη 1994» Λουςεμβούργο 1995. σελ. 62.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Απασχόληση στην Ευρώπη 1995» Λουςεμβούργο 19%, σελ. 13.
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Δώ7Ρομμβ Π

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΥΡΟΠΗ 1976-1997

Πηγή:EuΓopean commission ‘ Employment in Europe 1997 "Luxembourg
1998 ,σελ39

Oi υπόλοιπες πέντε χώρες που είχαν μέσο ετήσιο ΑΕΠ μικρότερο του
Κοινοτικού είναι το Βέλγιο, η Ισπανία, οι Κάτιο Χώρες, η Σουηδία και το HB που
εκτός της Σουηδίας και της Ολλανδίας, όλες οι άλλες είχαν αρνητικό ρυθμό αύξησης
της απασχόλησης.
Από το 1985-1990 όλες οι χώρες εκτός από το Βέλγιο, την Δανία, την
Ελλάδα, την Ολλανδία και την Σουηδία κατόρθωσαν η αύξηση της παραγωγής τους
να ‘ναι μεγαλύτερη από της Ε.Ε. Οι Τρ/ονδία, Αυστρία, Φιλανδία και Ιταλία
παρουσίασαν αύξηση της απασχόλησης μικρότερης του Κοινοτικού όρου.
Συνεπώς από την εμπειρία των περιόδων συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι σε
χώρες όπου επιτεύχθηκε σχετικά υψηλός (τυθμός ανάπτυξης της παραγωγής, υπήρχε
μεγαλύτερη πιθανότητα να σιιμειωθεί αύξηση της απασχόλησης μεγαλύτερης από το
μέσο όρο. Την ίδια στιγμή, μεγάλη ανάπτυξη δεν αρκούσε ως προϋπόθεση για την
εξασφάλιση μεγάλης αύξησης της απασχόλησης, όπως αποδείχθηκε π.χ. για την
Ιρλανδία. Από την άλλη μεριά καμιά χώρα δεν κατάφερε να επιτύχει υψηλό ποσοστό
αύξησης της απασχόλησης χωρίς ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ να υπερβαίνει ή να
πλησιάζει το μέσο όρο της ένωσης
Παρεμφερές συμπέρασμα προκίιπτει και από την εμπειρία της περιόδου ‘90’96. Κατά την εν λόγω περίοδο ο ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά 1,5% ενώ ο
αριθμός των απασχολουμένων κατά 0,3%. Και στα έξη Κράτη Μέλη Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Αυστρία και Βέλγιο- όπου έχουμε
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(τύξη(3η της απασχόλησης, ο ΑΕΠ κυμαινόταν τουλάχιστον 2% ετησίως εκτός από την
Ελλάδα και το Βέλγιο.
Επίσης ακολουθούσαν οι τέσσερις χώρες - Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία και
Δανία με οριακή πτώση απασχόλησης και ρυθμών των ΑΕΠ τους με 1%.
Επιπλέον έχουμε την Φιλανδία με σημαντική πτώση του ΑΕΠ και τη Σουηδία
με μείωση 0,5% και στις Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία με μισό ετήσιο ρυθμό του
ΑΕΠ ανάλογου με τον Ευροοπαίκό μέσο όρο και απασχόληση με αξιοπρόσεχτη
μείωση
3.2.3.2.Η Εντάσεως απασχόλησης ανάπτυξη.
Αυτή η μείωση του υποκεμιένου ρυθμού αύξησης της
φαινόμενης
παραγωγικότητας μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκή από άποψη απασχόλησης. Σημαίνει ότι
ο ρυθμός της ανάκαμψης της παραγωγής που αναμένεται ώστε να αυξηθεί η
απασχόληση στο βαθμό που απαιτείται για να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο
πρόβλημα της ανεργίας της Κοινότητας aval πολύ χαμηλότερος απ’ οτι ήταν
παλιοτερα.
Ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί δυσμενής στο βαθμό που, ιδίως λόγω της
μειωμένης ανταγωνιστικότητας, μειώνει την επιτεύξιμη αύξηση της παραγωγής και
συνεπώς την ικανότητα της οικονομίας να δημιουργεί απασχόληση. Όσον αφορά το
σημείο αυτό, οι τομείς που παρατηρείται η μείωση της παραγιογικότητας έχουν
κάποια σημεία.
Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός αύξησης
της παραγωγικότητας μaώθηκε δεν σημαιva ότι μειώθηκε εξίσου σ’ όλους τους
κλάδους. Η μείωση αυτή συμβιβάζεται, απόλυτα με ένα συνεχή υψηλό ρυθμό
αύξησης της παραγωγικότητας σε βασικούς τομείς της οικονομίας -στην μεταποίηση
ειδικότερα- όπου διεθνής ανταγωνιστικότητα της παραγωγής είναι κρίσιμη '/ια τις
εμπορικές επιδόσεις και για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Πράγματι, η
μετατόπιση του εργατικού δυναμικού από κλάδους υψηλής αύξησης της
παραγωγικότητας σε κλάδους με χαμηλή αύξηση αποτέλεσε ένα σημανπκό τμήμα της
διαδικασίας δημιουργίας απασχόλησης άνω ταυτόχρονα εξηγεί εν μέρει την
επιβράδυνση αυτου καθαυτού του συνολικού ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας.
Τέλος, άλλο μέρος της πτώσης του υποκειμενικού ρυθμού της παραγωγικότητας
οφείλεται στη μείωση της μέσης διάρκειας εργασίας.

3.3. ΕΡΓ.λΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
3.3.1.

Τάσεις μaωσης του ενεργού πληθυσμού.

Κατά το παρελθόν η αύξηση του εργατικού δυναμικού ποικίλε σημαντικά από
χρόνο σε χρόνο, ανπκατροπτίζοντας, αφενός μακροπρόθεσμες τάσεις σχετικά με το
πληθυσμό και τη συμμετοχή του στο εργατικό δυναμυιό και, αφετέρου
βραχυπρόθεσμες επιδράσεις, ειδικότερα δε μεταβολές στη μετανάστευση και στην
οικονομική δραστηριότητα ή το ρυθμό καθαρής δημιουργίας θέσεων εργασίας. Οι
κυρίες μακροπρόθεσμες τάσεις κοινές στα περισσότερα Κράτη Μέλη είναι οι εξής:
^ Ευρωπαϊκή Ετατροπή (19%) οπ. π. σελ 43, 44.
^ Ευρωπαϊκή Επιτροττή «Απασχόληση στην Ευρώπή 1994» Λσυςεμβσύργο 1995, σελ. 63.
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• περιορισμός της αύξησης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, λόγω χαμηλότερων
δεικτών γεννητικότητας -κατά την δεκαετία του ’70, ο πληθυσμός της Ένωσης
σημείωσε μέση ετήσια αύξηση περίπου 1%, ενώ κατά την δεκαετία του ’80 το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 0,5%,
• ανιούσα τάση των νέων, τόσο των ανδρών όσο και των '^vαucώv, να παρατείνουν
τη διάρκεια της εκπαίδευσης και κατάρτισης τους, γεγονός που εκφράζεται με
μείωση των ποσοστών συμμέτοχης στο εργατικό δυναμικό,
• τάση των ανδρών να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα γεγονός που συνδέεται άμεσα
με το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό 0ovapuc0 ομάδων που αποτελούνται από
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,
• ανιούσα τάση των γυναικών, ιδιαίτερα των έγγαμων να επιθυμούν να εργαστούν
γεγονός που ‘χει σε σημαντικά ανοδική τάση συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό
των γυναικών της ηλικιακής ομάδας 25-54 ετών.
Μολοταύτα οι μακροπρόθεσμες αυτές τάσεις μπορούν να ενισχυθούν ή να
αντισταθμιστούν από βραχυπρόθεσμες επιδράσεις. Διακυμάνσεις της οικονομικής
δραστηριότητας που οδηγούν σε επιβράδυνση ή επιτάχυνση του ρυθμού δημιουργίας
θέσεων εργασίας είχαν τα τελευταία χρόνια μείζονα επίδραση στη συμμετοχή στο
εργατικό δυναμικό.'
3.3.1.1.

Ορισμός

Κατ’ αρχής για να συμπεριληφθεί ένα άτομο στο εργατικό δυναμικό μιας
χώρας πρέπει να 'ναι μεγαλύτερο από ένα ελάχιστο όριο ηλικίας. Στις περισσότερες
χώρες το όριο αυτοκαθορίζεται στην ηλικία των 16 ετών. Λεύτερο και σπουδαιότερο
για να συμπεριληφθεί ένα άτομο στο εργατικό δυναμικό πρέπει να ναι διαθέσιμο για
απασχόληση και να επιζητεί να βρει εργασία ενεργά. Ώστε το εργατικό δυναμικό μιας
χωράς να ορίζεται το σύνολο των ατόμων που ήδη απασχολείται και των ατόμων που
ζητούν ενεργά να απασχοληθούν.
3.3.2.

Εξέλιξη εργατικού δυναμικού.

Από το 1980 το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά σχεδόν 15 εκ., ενώ ανοδική
τάση παρουσίασε από ποσοστό των 'γυναικών που αναζητούσαν εργασία το οποίο
διατηρήθηκε υΐ(ΐηλα καθ’ ολη τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Το πρώτο μισό της
ΙΟετίας του ’80 παρουσιάστηκε μια αύξηση του μεγέθους του εργατικού δυναμικού
κατά 0,75% ετησίως ενώ το υπολοιπο μισό κατα 1%.
Κατα την περίοδο ανάπτυξης μεταξύ 1987 και 1990 η κύρια πηγή αύξησης του
ποσοστού είναι οι 'γυναίκες ηλικίας 25-54 ετών, ενώ ο αριθμός των ανδρών στην ίδια
ομάδα ηλικιών αυξήθηκε σ’ ένα μικρότερο ποσοστό απ’ οτι οι γυναίκες.
Οι αυξήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει απο μία σημαντική μείωση
νεαρών ανδρών -γυναικών ηλικίας κάτω των 25 ετών, η οποία στο σύνολό της
αντιστοιχούσε στο 1% του συνόλου του ενεργού πληθυσμού, ενώ ελάχιστη μεταβολή
σημειώθηκε στον αριθμό ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω.
Ο ίδιος τύπος μεταβολών επαναλήφθηκε σχεδόν σ’ όλα τα Κράτη Μέλη. Σε
όλες τις χώρες εκτός τη Δανία και τη Φιλανδία, η αύξηση του αριθμού των γυναικών
Ευροιπαϊκή Επιτροτιή «Απασχόληση στην Ευρόιπή 1995» Λσυςεμβούργο 1996. σελ 42. 43.
Κίντης Α. -Γουρναράκης Ε. «Αρχές Οικονομικής ανάλυσηφ»· Αθήνα 1987. σελ, 199.
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ηλϋοας 25-54 ετών ήταν κώρχα τηγή αύξησης του εργατικού δυναμ«ού κατά την
περίοδο αύτή. Σε όλες τις χώρες, εκτός από την Ελλάδα, ο αριθμός των ανδρών σε
αυτή την ομάδα ηλικιών αυξήθηκε επίσης. Επιπλέον σε όλες τις χώρες εκτός της
Ελλάδας και της Σουηδίας, ο αριθμός των νέων ανδρών και -,αιναικών ηλικίας κάτω
των 25 ετών μειώθηκε.
Οι μεταβολές στον αριθμό των ηλυαωμένων ατόμων στο εργατικό δυναμικό,
ωστόσο, διέφεραν κάπως μεταξύ των Κρατών Μελών, κυρίως όσον αφορά τους
άνδρες. Οσον αφορά της ’/υναίκες ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ ο αριθμός τους
αυξήθηκε σε όλες τις χώρες εκτός από την Γαλλία, την Ιρλανδία, την Αυστρία και τη
Σουηδία, σε πολλές περιπτώσεις η αύξηση αυτή ήταν μικρή, ενώ
τους άνδρες οι
αριθμοί μειώθηκαν σε επτά χώρες (Βέλ-^ο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία,
Αυστρία και Σουηδία) και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε ένα άλλο (Η.Β.). Μόνο σε
4 χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία) η αύξηση αυτή ήταν
σημαντική.
Κατά την περίοδο βραδείας αύξησης της απασχόλησης μεταξύ 1990-1994, οι
μεταβολές που σημειώθηκαν διέφεραν από πολλές απόψεις. Οι ’Α>ναίκες 25-54 ετών
συνέχισαν να αντιπροσωττεύουν την κύρια πηγή αύξησης του Εργατικού Δυναμυτού.
Ο αριθμός των ανδρών αυξήθηκε κατά ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με την
προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, ο αριθμός των νέων ανδρών και "ιωναικών ηλικίας
κάτω των 25 ετών μειώθηκε κατά ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με την
παρελθούσα περίοδο 60% υψηλότερο στην περίτττωση των ανδρών, το διπλάσιο στην
ττερίπτωση των -^ναικών. Η μείωση του αριθμού των ανδρών ηλικίας 55 ετών και
άνω στο ενεργό πληθυσμό ενίσχυσε τις συνέπειες πτώσεις αυτής στους νέους. Ο
αριθμός των γυναικών σ’ αυτήν την ομάδα ηλικιών συνεχίστηκε ν’ αυξάνεται μόνο
2/3 του ποσοστού αύξησης που είχε σημειωθεί την προηγούμενη περίοδο. Όπως και
κατά την προηγούμενη περίοδο, το ίδιο γενικό πλαίσιο επαναλήφθηκε στην
πλειοψηφια των Κρατών Μελών, εκτός από το Λουξεμβούργο, συνεχής μείωση
σημειώθηκε στον αριθμό των νέων ανδρών και γυvαucώv ηλικίας κάτω των 25 ετών
σε άλλα τα Κράτη Μέλη, και στις περισσότερες περιπτώσεις η μείωση αυτή ήταν
σημαντική.
Ο αριθμός των ανδρών 55 ετών και άνω στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε σ’
όλα τα Κράτη νΙέλη εκτός από τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη
Φιλανδία. Η μείωση αύτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στη Δανία, στην Ισπανία και την
Ιταλία. Οσο αφορά τις γυναίκες αντίστοιχα, μείωση παρουσιάστηκε σε οποιοδήποτε
ποσοστό στις Δανία, Ισπανία, Γ αλλία, Ιταλία και Σουηδία.
Την περίοδο 1994-1996 η '/υναικεία συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό
συνεχίζει να αυξάνει σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι στους άνδρες. Για τις ηλικίες 25
ετών και κάτω έχουμε μια μικρότερου ποσοστού μείωση σε σχέση με την
προηγούμενη περίοδο, επιπλέον η συμμετοχή των 'γυναικών και των ανδρών ηλικίας
25-54 ετών μειώθηκε ενώ έχουμε μια αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 55 ετών
και άνω.
Για την τετραετία ως το 1998 επαναλαμβάνεται κάτι παρόμοιο με το διάστημα
1990-1994 με μείωση των ανδρών κι αύξηση τις συμμετοχής 'γυναικών μ’ αποτέλεσμα
η αύξηση της σημασίας των 'γυναικών να ισχυροποιείται στην σύνθεση του εργατικού
δυναμικού.

Ευραπιαϊκή Επιτροπή «Απασχόληση στην Ευρώπη 1995» Λουξεμβούργο 1996, σελ. 159, 160.

4“ TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΊΑΣ
4 1 Γ ενικά
Η ανεργία χαρακτηρίζει όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν και
όχι ομοιόμορφα. Η εξέλιξή της μετά το 1975 την κατέστησε ένα σημαντικό πρόβλημα
για την δεκαετία του ’80, που αυξήθηκε την δεκαετία που διανύουμε μετατρέ^ντας
την σε κεντρικό ζήτημα για το σύνολο των Ευρωπαϊκών Χωρών. Κατά το πέρασμα
των χρόνων έχει εμφανίσει, -πως είναι φυσικό σημαντικές διαφοροποιήσεις και
διακυμάνσεις τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο όσο και σε διαρθρωτικό- δηλαδή των
ομάδων που την απαρτίζουν.
Παρακάτω θα δούμε τον τρόπο μεταβολής των
ομάδων που πλήγησαν από την ανεργία σε διάφορα μέλη της Ευρώπής και στην
Ένωση ως σύνολο.
4.1.1 Συνολική Ανεργία
Η ανεργία ως επακόλουθο της οικονομικής ύφεσης του ’73 στα τέλη του ’70
και συγκεκριμένα το 1978 είχε ποσοστό στο σύνολο της Ένωσης 5,3%. Τις επόμενες
χρονιές ως το 1981 αυξανόταν με βραδύ ρυθμό κατά 0,1 και 0,2 μονάδες για κάθε
χρόνο. Από το 1981 ο ρυθμός αυτός αυξήθηκε ταχύτερα με συνέπεια μιας ανεργίας
τάξεως απο 6,8% το 1981 σε 9,8% το 1985 που ανπστοιχεί και στο μεγαλύτερο
ποσοστό της ΙΟετία αυτής με ποσοστιαία άνοδο που αναλογεί σε ποσοστό του 42,6%.
Η σημαντική -για εκείνη την περίοδο οικονομική ανάπτυξη από το ’85-'90 που
εκδηλώθηκε στο σύνολο της Ε.Ε. μ’ αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης
οδήγησε σε μια πτώση της συνολικής ανεργίας από 9,8% σε 7,6% το 1990 που ήταν
συνεχόμενη για όλο το διάστημα. Υπάρχει δηλαδή μια ελάττωση σε πραγματικούς
αριθμούς των ανέργων από 14,5 εκατομμύρια περίπου σε 11,5 και μια ποσοστιαία
μείωση -22,4%.
Αντιθέτως από το 1991 ως το 1994 οι άνεργοι στην Κοινότητα κατάφεραν να
υπερβούν τα 18 εκατομμύρια αντιπροσωπεύοντας το 11,1% του εργατικού δυναμικού
ποσοστό που αποτελεί τη μέγιστη τιμή ανεργίας όλης της 15ετιας που προηγηθηκε.
Τέσσερα χρόνια αργότερα εξακολουθεί να ναι γύρω στο 10,2% στο ίδιο επίπεδο το
'94 με ελάχιστη μόνο μείωση.
Όσον αφορά τις χώρες μεμονωμένα, το 1985, χρονιά του μέγιστου ποσοστού
ανεργίας οι χώρες που’ χουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ήταν η Ισπανία με 21,7% του
εργατικού δυναμικού με 2940 εκατομμύρια ανέργους και η Ιρλανδία με 16,9% και
217.2 χιλ. άτομα χωρίς εργασία. Ανπθέτως, οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά ήταν
η Σουηδία με 3%, το Λουξεμβούργο με 2,9% και η Αυστρία με 3,6%.
Προχωρώντας στη δεκαετία του ’90 και συγκεκριμένα στο 1994 χρονιά
υψηλού ποσοστού -συνεχίζουν οι Ισπανία και η Ιρλανδία να ‘ναι πρώτες, ενώ
εμφανίζεται και η Φιλανδία στις πρώτες θέσεις που αποτελεί εκπληκτική περίπτωση
αυξάνοντας το ποσοστο της ανεργίας της κατάΐ 1,4% σε 17,4%.
Τέλος, το 1998 βρίσκη όλες τις χώρες με πιο μικρή ανεργία από το 1994 χωρίς
να παύει να’ ναι υψηλή και επικίνδυνη για την Ένωση που κλείνει την «αυλαία» με
ποσοστό 9,8%.

Νικολακοπούλου - Στεφάνου Ηρώ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ» Εκδόσεις
Παπαςήση 1997, σελ. 25, 26.

Πίνακας 2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ (t9 78 1998)
EUR1E EURi:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ III Ανεργία στην Ενωση 1978-1998

ΗΑΝΕΡΓΙΑ ΓΠΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Πηγή: Στοιχεία ως τη χρονιά 1983 ILO Yearkbook 1988, σελ. 632 ως 636, υπόλοιπες χρονιές
μέχρι και 1998 από επεξεργασία των εκδόσεων της Eurostat, eurostatistics 11/12 1990
σελ, 44, 1994 σελ. 45, 11/98 σελ 55 και ηλεκτρονική διεύθυνση http/Europa.eu.int
Πίνακας 3: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (1985-1998)
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L
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υκ
IRL
Ε
F
ΕΤΗ Β
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7
1985 10,3 11,9 7,2 21,7 10,1 16,9 8.4 2,9 8,3 8,7 11,5
74
21 10,3 18,2 10,4 2,6 10,2 8.2 11,4
1986 11,6 5.6 6,3
4,4
10 6,8 10,4
1987 11,4 5,7 6,2 20,4 10,4 18,1 10,2 2.6
7,6
9,3 5,6 8,7
1988
10 6,5 6,1 19,3 9.9 17,6 10,8 2,1
7
7,5
5
17 10,7 1,8 8,7
1989 8,5 7,7 5,5
17 9.4
7
7.2
9 14,5
1990 7,6 8,1 4,8 16,2
10 1,7 7,5 4,6
4 8,9
7,5 8.9 4.2 16,4 9.5 16,2 10,1 1.6 7,1
7,7
1991
77
10 17,8 10,3 1.9 7,2 3,9 10,2
1992 8,2 9,5 4.5 18,2
5 10,5
1993 9,4 10,4 5,6 21,5 10,8 18,4 11,1 2,6 8,8
7 9.6 3,8 17,4 9,4 8,9
1994
10 8,2 8,4 24,1 12,3 14,3 11,4 3,2 7.1
1995 9.9 7,2 8,2 22,9 11.7 12,3 11,9 2,9 6,9 7,3 8,7 3.9 16,2 8,8 9,2
1996 9.7 6,8 8,9 22,2 12,4 11,6
3 6,3 7,3 8,2 4,3 15.2 9,6 9.6
12
7 4,4 13,1 9,9 9,6
1997 9.2 5.5 10 20,8 12,4 10,1 12.1 2,6 5,2 6,8
4,4 10,9
4,4
1998 8,8 4,5 9,5 18,2 11,7 7,3
2
Πηγή: Στοιχεία ως τη χρονιά 1983 ILO Yearkbook 1988, σελ. 632 ως 636, υπόλοιττες χρονιές
μέχρι και 1998 από επεξεργασία των εκδόσεων της Eurostat, eurostatistics 11/12 1990
σελ. 44,1994 σελ.45,11/1998σελ.55 και ηλεκτρονική διεύθυνση http/Zeuropa.eu.int.
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4.1,2.

Ανεργία μεταξύ ανδρών και ’ιΤίναικών στην Ένωση.

Παρά την μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας που έχουν υποστεί οι άνδρες
και παρόλο που ο αριθμός των γυναικών στο ρόλο των εργαζομένων της Κοινότητας
ήταν ελαφρώς μικρότερος από εκείνο των ανδρών, το ποσοστό ανεργία των γυvαucώv
για το 1998 ήταν στο 12% ένανπ 8,5% του άλλου φύλου.
Την περίοδο από το 1978 έως το 1982 παρατηρείται ότι οι '(Τίναίκες πλήγονται
περισσότερο από την ανεργία αρχίζοντας από 6,8% περίπου του συνόλου των
άνεργων σε 10% μια διαφορά των 3,2 αρνάδων ενώ οι άνδρες παρουσιάζουν ·|θα τις
αντίστοιχες χρονιές 4,9% και 6,5%. Όλες τις ενδιάμεσες χρονιές η αύξηση των
ανέργων των δύο φύλλων είναι εμφανής εκτός από τη χρονιά του ’79 που 'ηα τους
άνδρες παρουσιάζει μικρή υποχώρηση.
Μέχρι τη χρονιά του 1985 που αρχιζα η ουτονομική ανάπτυξη, η άνοδος της
ανεργίας συνεχίζεται «σταθερά». .Λπό κει κι έπειτα το ποσοστό ~μα τους άνδρες
μειώνεται από 8,7% σε μόλις πάνω από 6,0% το 1990. Αντίθετα το ποσοστό των
γυναικών δεν μεταβλήθηκε σχεδόν καθόλου κατά τα τρία χρόνια της ανάκαμψης ώστε
το Μάιο του 1985 να ‘ναι 12% και μετά από τρία χρόνια τον ίδιο μήνα παρέμενε στο
επίπεδο του 11,5%. Στη συνέχεια μειώνεται παραμενοντας όμως υψηλή σε 9,7% το
1990.
Η περίοδος της οικονομικής ύφεσης που ακολούθησε '/τα την Ε.Ε. η ανεργία
έπληξε τους άνδρες περισσότερο απ’ ότι τις '/τιναικες. Έτσι, παρατηρείται μια μείωση
του ρυθμού αύξησης τους, έναντι των ανδρών για όλα τα χρόνια ως το 1993. Το 1994
εμφανίζονται οι μέγιστες τιμές ’/ια τα δύο φύλλα με ποσοστό 10% '/ια τους μεν, και
12,8% για τους δε, ενώ για τις επόμενες -χρονιές έως το ’98 δεν υπάρχουν σημαντικές
αλλαγές.
4.1.3.

Διαφορές μεταξύ ανδρών - -γυναικών στα κράτη μέλη.

4.1.3.1. Μικρότερη .Ανεργία γυναικών από των Ανδρών -εξαιρέσεις
Ειδικότερα για τα Κράτη Μέλη, το ποσοστό ανεργίας και για τα δύο φύλα
μεταβλήθηκε άλλες φορές ομοιόμορφα και άλλες όχι. Ωστόσο, σ’ όλες σχεδόν τις
χώρες η -γυναικεία ανεργία εξακολουθεί να 'ναι με-γαλύτερη απο αυτή των ανδρών.
Υπήρχαν όμως μεpucές που για όλο, ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο διάστημά που
εξετάζεται, η ανεργία των γυναικών να είναι μειωμένη έναντι των ανδρών. Το Η.Β., η
Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία το κατάφεραν αυτό.
Αρχίζοντας με την σειρά (πίνακας 4 α-β) το Η.Β. κατόρθωσε να έχει ολα αυτά τα
έτη την ανεργία των γυναικών σε περίοπτη θέση διατηρώντας μια υπέροχη απ' αυτή
του ισχυρού φύλου που κυμάνθηκε από 0,4% για το 1987 εως 6,1 ποσοστιαίες
μονάδες παλιότερα το 1981. Ο ρυθμός μεταβολής των διαφορών ήταν -60,7% για το
έτος 1983 μειώνοντας την από 5,6% σε 2,2% ποσοστιαίες μονάδες. Από το 1984 έως
το 1990 η απόσταση μεταξύ τους μειώθηκε σημαντικό, αυξάνεται σταδιακά ως το
1994 και από τότε ως σήμερα (1998) ελαττώνεται και πάλι, αν εξετασθεί ο δείκτης της
ανεργίας τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών παρατηρούνται τα εξής;
Οι άνδρες πριν το ’80 διατηρούσαν ένα ποσοστό της τάξης του 8,5%,
ακολούθησε ένας αυξητυςός ρυθμός έως το 1986 ιρτάνοντας τις 12 μονάδες συνεχίζει
με μια πτώση για τρία χρόνια ως το 1990 με ποσοστό ως 7,3% και αργότερα αυξάνει
αποκτώντας το μεγαλύτερο ποσό για τη νέα δεκαετία με 11,3% το

Πίνακας 4α
Α Ν Ε Ρ Γ ΙΑ Α Ν Δ Ρ Ω Ν ΚΑΙ Γ ΥΝ Α ΙΚ Ω Ν Σ Τ Α Κ ΡΑ Τ Η Μ Ε Λ Η (ττοοοσιό % επί ίου εργαιικού δυναμικού)

πηγή: Ως ιο 1983 ILO Yearbook 1988, αελ, 632 - 636, εκδόσεις ιης Eurostat, Euroslatistics 11/12 1990 σελ. 44, 1994 οελ. 45, 11/1998 σελ. 55 και Ετιειηρίδα 1995,
(1996) οελ. 102, 104 και διεύθυνση ιης Eurostat httpp//Europa.Eu/iit. (οιαιιοιικά σιοιχεία)

Πίνακας 4β
JAPQ Ν ΚΑΙ ΓΎΝ A IK Q N ΣΤ α κ ® 6 ι ή νίΕΛΗ (ποσοστό ετπ του
ΕΤΗ ΠΟΡ/ΛΙΑ
Η.Β.
ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ
A
Γ
A
Γ
A
Γ
A
Γ
A
Γ
2.4
1978 5,5 12.1
7
6
1.7
1.6
3,8 3,4
2.1
1979 4.9 12,9 6.5
3,7 6,4
5.4
1,9 2,3
1.7 2,5
1.7 2.3
1980 4,1
13
8,3 4,8 4,7
4.7
1,6 2,3
4,6 2,4 2.7
1981 4.2 13,6 12,9 6.8
5,1
2,2 2.7
3
3,4 3,8
3,5
5,5
5.2
1982 3,7 12,3 13,1 7.5
5,7 5,2 3,4
3,6
4,7 4,1
1983 4,6 12,2 12,1 9.9
1984 5,9 12,2 11,6 10,1 5,4
5
3
3.3 4,7 4.3
4.9
4,7
1985 6,3 11.6 11.9 11,1 5,5 4,6 2,8 2,9
5,2
7
6,1
4.6 2,2 2.2
5,1
1986
11,9 12
11
1.9
5.5
5,7
1987 6
1,9
9,9 11.5 10,5 5,8 4,3
1988 4.5
8.6 9.3 8,7
1989 3.6
7,6 7.6 7,2
4
3,6 3.6
2,8
1.8
1.8
1990 3.4
6,7 7,3 6.7
5,7 3,6 2.9
3,9
3.7
1991 2.7
5,8 9,5 7.4 9,3
4.9 11,7 7.3 15,5 10.5 11,1 7,7 3.2
3,3
1992 3,5
1993 4,7
6,5 12,5 7,6 19,9 15.7 11.2 8,2
3,7
4.1
1994 6,1
3
3
4.9
11,3 7.5 18,9 15,8 10,8 8,3
16,3 16,1 9,7 9.4
5
1995 6,5
8,2 10,1
7
3,1
8.3 9.5 6,5 14.9 15,8 10,1
9
3,6 5,3
1996 6,5
1997
6
7,7 7.8
6
12,6 13.7 10,2 9,5
3,6
5,3
4
6,3 6,9
5,6
5,5
1998
12 12,8 6.9
8
3,6
3 ILO YearbiDOk 1988. σεΛ. 632Τ 636 . εκδόί7EIC τηC Eureistat. ΕEurostal
ττηγή: Ως το 1983
44. 1994 σελ. 45, 11/1998 σεΑ. 55 και Εττετηρίδα 1995, (1996) σελ. 102, 104 και διεύθυνση της Eurostat
httpp//Europa.Eu/nt. (στατιστικά στοιχεία)

1994. Τέσσερα χρόνια μείωσης που οδηγούν το 1998 σε 6,91% το χαμηλότερο
ποσοστό λίγο πριν το 2000. Για τις ’,ωναίκες έως το 1987 έχουμε ,αια αύξηση του
ποσοστού και συνεχίζοντας από μικρές αυξομειώσεις για τα υπόλοιπα χρονιά ως το
1998.
Η Σουηδία είναι ένα από τα Κράτη Μέλη όπου ως το 1985 η ανεργία των
'/υναικων βρισκόταν υπό των ανδρών, με του τελευταίους να υπερέχουν με μικρή
όμως διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν α,αελητέα. Τις επόμενες χρονιές έχουμε αύξηση
του ποσοστού των ',Γυναικών με μεγαλύτερη το 1993 και 3,4 μονάδες. Η Φιλανδία
παρουσιάζει για τις χρονιές από 1978 ως το 1996 μια διακύμανση στις διαφορές
τους, από 0,1 ως 5,0 εκατοστιαίες μονάδες το 1992. Τις τελευταίες όμως δύο χρονιές
πήραν τα πρωτεία με την χαμηλότερη ανεργία. Οσον τέλος αφορά την Αυστρία οι
’τυναίκες προηγούνταν των ανδρών για πέντε χρονιές από το 1982 ως το 1986 αλλά
αργότερα αντιστράφηκαν οι όροι.
Επιπλέον, για τις παραπάνω τρεις τελευταίες χώρες είναι απαραίτητο να
σημειωθεί πως τα ποσοστά των ανδρών και των ’/υναικών στη συνολική ανεργία
ήταν χαμηλά ως εξαιρετικά χαμηλά ως το 1991. ,Λπό εκεί όμως και έπειτα και
ειδικότερα για την Φιλανδία αυτά εκτοξεύθηκαν τα ύψη. Χαρακτηριστικά
αναφέρουμε ότι από εκεί που παρουσίαζε ένα ποσοστό 4,0% των ανδρών και 2,8%
των '/υναικών για το 1990 εμφανίζεται σήμερα με ποσοστά 12% με 12,8%
αντίστοιχα, ενώ για την Σουηδία από σχεδόν 3% και για τα δύο φύλα το 1990 σε
8,0% περίπου για τις γυναίκες και 6,9% για τους άνδρες.
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4.1.3.2.

Οι υψηλές διαφορές των δυο φύλων.

Υπήρχαν όμως και χώρες που η ανομοιότητα των ανέργων των δύο φύλλων
έφτανε σε αριθμούς πολύ υψηλούς. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν το Βέλγιο, η
Ελλάδα, η Ισταινια και η Ιταλία αντικατροπτίζοντας την άσχημη θέση των -γυναικών
στην παραγωγική διαδικασία.
Αναλυτικότερα (πίνακας 4“-β ), στο Βέλγιο η διαφορά κυμαίνεται από 4,4 έως
10,8 ποσοστιαίες μονάδες. Το έτος που ανήκει η προηγούμενη διαφορά ρεκόρ είναι
το 1986, ενώ αργότερα παρουσιάζει σταδιακή μείωση ως το 1998. Η Ελλάδα με τη
σειρά της έχει 2,4 μονάδες διάφορά το 1981 και 9,1 μονάδες το 1996 με αυςανόμενη
τάση από το 1981 Η Ισπανία παρουσιάζω τις μεγαλύτερες διαφορές ανα έτη. .Από το
1978 αρχίζει να αμβλύνεται φτάνοντας το 1988 τις 12,6 μονάδες και παραμένοντας
ως και σήμερα σε υψηλά επίπεδα. Τέλος η Ιταλία εμφανίζεται με 10,1 μονάδες το
1988 και 6,9 μικρότερη το 1992.
Οπως είναι φυσικό, οι χώρες αυτές παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας
-για την κατηγορία των -γυναικών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι των ανδρών είναι
μικρότερη. Έτσι, στο Βέλ-γιο από το ’83 και μετά υφισταται μείωση το ποσοστό των
ανδρών από 8,1% σε 4,6% το 1991, μια ,αικρή άνοδο -για τη χρονιά τη -χρονιά που
ακολούθησε και πάλι μείωση ως το 1998. Κάτι σχετικό συνέβη και με τις -γυναίκες με
ποσοστά που αγγίζουν το 18,4% (1984) και καταλήγουν σε 11,5% (1998). Στην
Ελλάδα από το 1981 ως το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80 αυξάνετε, ενώ η
απαρχή της καινούργιας ΙΟετίας αυξομειώνεται. .Απ’ την άλλη μεριά οι -γυναίκες
ακολουθούν μια σχετική συνεχής ανοδική πορεία αγγίζοντας το 15,2% το 1996.
Σημαντικά όσο και σοβαρά ποσοστά ανεργίας τόσο των ανδρών όσο και των
'γυvαucώv παρουσιάζει η Ισπανία. Τους μεγαλύτερους δεύ^ες τους απέκτησε τις
χρονιές 1986 και 1994 με 19.8% αμφοτερα, -για τους άνδρες ενώ σημαντική πτώση
κατά 7% είχε από το 1986 και μετά ως το 1991 Οι -γυναίκες εμφάνισαν μια αέναη
άνοδο απο το 1978 με 8,1% σε 25,6% το 1989, μια μικρή «κάθοδο», ένα τεράστιο
31,4% ποσοστό το 1994 και πτώση ως το 1998 σε 26,5%. Στο κλείσιμο αυτής της
κατηγορίας δεν πρέπει να παραληφθεί η Ιταλία που ακολούθησε τους ίδιους ρυθμούς
με τις παραπάνω χώρες.
4 1.3.3. Οι «φυσιολογικές» ανομοιότητες
Υπάρχουν και άλλες επτά χώρες που 'ναι η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η
Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Πορτογαλία οι οποίες δεν έχουν να
παρουσιάσουν κάτι σημαντικό ή μάλλον διαφορετικό, εκτός ίσως από την Ιρλανδία,
όσον αφορά τις διάφορες τους στα ποσοστά των ανδρών και των -γυναικών. Οι
αποστάσεις μεταξύ των δύο φύλλων είτε είναι μικρές είτε δεν παρουσιάζουν
σημαντικούς ρυθμούς μεταβολής, (πίνακας 4 α-β).
Η Ολλανδία είναι μια από τις χώρες που ‘χει καταφέρει να μείωση σε
σημανπκό ποσοστό τους δείκτες ανεργίας των ανδρών και των -γυναικών κατά την
περίοδο τη 20ετίας. Οπως είναι γνωστό από τις παραπάνω αναλύσεις από το 78 κι
αργότερα η ανεργία αυξάνει. Η Ολλανδία δεν ξέφυγε από αυτόν τον κανόνα. Έτσι
από 4,4% ποσοσπαίες για τους άνδρες και 7,5% για τις γυvαύcες είχε 11% και 13%
για το 1993. Από τότε συνέχισε με μικρά «σκαμπανεβάσματω> την πορεία της έχοντας
για το 1998 ποσοστά 3,3% για τους άνδρες και 5,4% για τις γυναίκες καλύτερα από τα
ποσοστά που άρχισε και αποτελώντας πρότυπο οικονομίας για τα περισσότερα Κράτη
Μέλη.
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Η Γερμίινία, η Γαλλία, η Ιρλανδία είναι τα Κράτη Μέλη της βόρεια Ευρώπης
που 'χουν υψηλά ποσοστά ανεργίας σήμερα με ποσοστά 'fvi τους άνορες -r-10% και
για τις τρεις, ενώ για τις -/υναίκες 11%, 14% και 10% αντίστοιχα.
Παρά των «άσχημων» ποσοστών που παρουσιάζουν σήμερα, κάθε μια έχει την
δίκιά της κατεύθυνση διαγράφα τη δική της πορεία στο πέρασμα των τόσων ετών. Η
Γερμανία ενώ άρχισε με χαμηλά ποσοστά, όπως οι πιο πολλές χώρες, από το 1993 και
ως αποτέλεσμα της ένωσης με την Α. Γερμανΐα, οι δείκτες ανεργίας της και 'βα τα δύο
φύλλα αυξήθηκαν σημαντικά. .Αναφέρουμε ενδεικπκά ότι από 5,8% το 1983 '/τα το
ισχυρό φύλλο και 7,6% για το ασθενές κατάφερε το 1993 6,5% και 9,4%.
Επίσης η Γαλλία άρχισε και συνεχίζει παρόμοια πορεία με την Γερμανία.
Αρχισε χαμηλά συνέχισε υψηλά ως το 1987 παρουσίασε πτώση ως το 1992 και
δυστυχώς αυξήθηκε ως και σήμερα. Πορεία ποσοστού από 3,7% και 7,5% για άνδρες
και '/υναικες σε 10,1% και 14,0% ανπστοίχως.
Οσον αφορά την Ιρλανδία καταφερε με το πέρασμα των χρόνων να μείωση
τους δείκτες της και από υψηλά ποσοστά και για τα δύο φύλα να το ελαττώσει σε
ποσοστό με μικρή ακόμη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Μια διαφορά σχεδόν
μηδενική μόνο 0,1 μονάδες.
Επιπλέον, και η Δανία και η Πορτογαλία κατόρθωσαν να μειώσουν τα
ποσοστά των ανδρών και των ’/υναικών ξεχωριστά και να μειώσουν επίσης και τις
,αεταξύ τους διαφορές εμφανίζοντας δείκτη ανεργίας 3,8% και 4% για τους άνδρες
5,5% και 6,3% για τις 'ιωναίκες αντίστοιχα.
Τέλος έρχεται το Λουξεμβούργο που έχει τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας
στην Ευρώπη και που με την πάροδο των χρόνων δεν αύξησε ούτε μείωσε σε
απειλη-πκο βαθμό τους ρυθμούς του για να καταφέρει σήμερα να επιδεικνύα το 1,5%
για την ανεργία των ανδρών και 3,5% το αντίστοιχο ποσοστό για τις '/ωναίκες.
.Απ’ όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως ένα χαρακτηριστικό της αγορά
εργασίας είναι η αντιμετώπιση των εργαζόμενων κατά φύλλο έτσι, μια απ' τις κύριες
πηγές ανισότητας τους να "ναι η εργασία. Οι -;θ)ναικες κατά κανόνα βρίσκουν
δυσκολότερα δουλειά είτε λόγω νοοτροπίας, είτε -γιατί απασχολούνται σ’ ορισμένους
κλάδους που παρουσιάζουν με-/αλυτερη αστάθεια κατά τις οικονομικές διακύμανσης
ή ακόμη εξαιτίας μειωμένης κινητικότητας. Το φαινόμενο αυτό βέβαια ίσως να 'τον
εντονότερο παλιότερα, αλλά δυστυχώς δεν έχει εκλείψη -και κυρίως για το νοτιο
ημισφαίριο της Ευρωπαϊκή Ένωσης.
Βέβαια ίσως πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν και πούν, πως οι -γυναίκες
έχουν -γίνει πολύ δυναμικές και άκρως ανταγωνιστικές για το αντίθετο φύλο. Έχουν
καταφέρει να διεισδύσουν σε στρατηγικές θέσεις. Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά δεν
σημαίνει όμως ότι κατόρθωσαν να φέρουν το «παιχνίδυι σε ίσους όρους. Η
πραγματικότητα είναι σκληρη, τις θέλει να πλήττονται περισσότερο και να
προσπαθούν ακόμη πιο πολύ για. ίσες ευκαιρίες.
4.1.4.

.Ανεργία των νέων

Οι νέοι ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα που πλήττονται περισσότερο από την
ανεργία. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας, επιδεινώθηκε την δεκαετία του 80’
θέτοντας τα κατ’ εξοχήν θύματά της.
Σ’ αυτό το σημείο πρεπει να παρατηρηθεί ότι η κρίσιμη αυτή μεταβατυαί
περίοδος για την διαμόρφωση της ζωής του ατόμου (η μετάβαση δηλαδή από την
νεότητα στην ωριμότητα) μπορεί να είναι ιδιαίτερα δραματική, όταν ο νέος
αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στην ευρύτερη κοινωνία και ότι δεν μπορεί να
συμ μ ετέ^ στην παραγωγική διαδικασία. Επυιλέον όταν λείπει η στοιχειώδης
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οικονομυεή οωτάρκεια, καθυστερεί αυτόματα και η ολοκλήροκτη της προσοΒΠκότητας
του νέου. Αν σ’ όλχι αυτά τφοστεθεί ότι οι νέοι του σήμερα αποτελούν το ανθρούπινο
δυναμικό της αυριανής οικονομίας κι ότι στερούνται της απαραίτητης εργασιακής
εμπειρίας, αντιλαμβανόμαστε πόσο επυάνδυνη είναι αυτή η κατάσταση, που αποτελεί
κοινωνικό πρόβλημα που δεν μπορεί να ληφθεί παρά μόνο κοινωνικά.
4.1.4.1. Το πρόβλημα στην Ένωση.
Το οξύ αυτό πρόβλημα της ανεργίας των νέων που εκδηλώθηκε έντονα σπς
αρχές τις προηγούμενης δεκαετίας, μειώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο
οικονομικής ανάκαμψης, από το 1985 και μετά, χάρη στον υψηλό ρυθμό δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας, τα φάσμα των μέτρων που θεσπίστηκαν -μα την αντιμετώπιση
του προβλήματος και την μείωση του αριθμού των ατόμων κάτω των 25 ετών.
Από το 1983 (στοιχεία από το 1978 ιυς το 1983 δεν υπάρχουν ~μα την
EYROSTAT) ως το 1985 αντιπροσωπεύοντας ένα δείγμα του ποσοστού ανεργίας των
νέων κατά την οικονομική ύφεση έχουμε αύξηση του ποσοστού κατα 1,6%
ποσοστιαίες μονάδες από 21,9% σε 23,5% μικρές σχετικά αντικατροπτίζοντας όμως
την πορεία της, την ανοδική της πορεία ως το πρώτο μισό της περασμένης δεκαετίας
'μα την Ευρώπη των 11. (τιίνακας 5)
Η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά πάνω από 5 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ
1985 και 1990, πολύ περισσότερο απ’ ότι το ποσοστό των ατόμων άνω των 25 ετών,
το οποίο σημείωσε σχετικά μικρή μείωση. Έκτοτε, το ποσοστό ανεργίας των νέων σε
σχέση με αυτό των ενηλίκων μεταβλήθηκε ελάχιστα. Ωστοσο αυτό συγκαλύπτει μια
μεγάλη διαφορά στη μεταβολή της ανεργίας των νέων ανδρών και των νέων
',ωναικών.
Το ποσοστό για τους νέους άνδρες σημείωσε κατακόρυφη πτώση,
συρρικνωμένο κατά της διάρκεια την εν λόγω περιόδου από 22% σε κάτω από 14%,
ενώ το ποσοστο για τις γυναίκες μειώθηκε απο 25% σε 18% περίπου. Και στις δύο
περιπτώσεις η μείωση ήταν σημαντικά μΓιΌλύτερη απ’ ότι μεταξύ των μεγαλύτερων
σε ηλικία ατόμων δεδομένου ότι η μείωση που αφορά και τα δύο ιρύλλα άνω των 25,
ανέρχεται σε 1,5% του εργατικού δυναμικού.
.Λπό το 1990 και μετά ως το 1994 ο δείκτης ανεργίας των νέων άρχισε και πάλι
να αυξάνεται. Έτσι από ένα ποσοστό 16,8% ανήλθε σε 22% για την Ευρώπη των 15
και 23,6% για την Ε11. Μια διάφορά περίπου 6 μονάδων σημαίνει εναν ρυθμό
αύξησης 31% περίπου, .λπ' αυτή την έκρηξη των ποσοστών επωφελήθηκαν οι νέες
'ηιναίκες μειώνοντας την διαφορά που τους χώριζε από τους άνδρες απο 5% του
εργατικού δυναμικού σε μια απόσταση κάτω του 2%.
.Λπό την χρονιά των «μεγάλων ποσοστών» του 1994 ως το 1998 η ανεργία των
νεαρών ακολουθεί μια φορά αναλόγως των οικονομικών συνθηκών των εκάστοτε
εποχών. Έτσι παρατηρειται μια μικρή μείωση για το 1995 κατά 0,5% την ίδια αύξηση
για το 1996 και έκτοτε μείωση για το 1997 σε 21,2% και το 1998 σε 19,8% περίπου.
Η διαφορά των νεαρών φύλλων μεταξύ τους παραμένει σε χαμηλά επύιεδα 'ηίρω στο
3%.

” Κωνστανποπούλχη) X. «Για μια κσινωνιολογία της Εργασίας» Εκδόσεις Αφοιν Κυριακίδη 1986. σελ,
126.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Απασχόληση στην Ευράιπη 1994» Λουςεμβούργο 1995. σελ. 144.
“ Ευρωπιηκή Επιτροπή «Απασχόληση στην Ευρώπη 1995» Λσυςεμβούργο 1996. σελ. 66. 68.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
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πηγή; Eurostat Επετηρίδα 1995 (1996) οελ 106-107, εκδόσεις ιης Eurostat, Eurostatistics 11/12 1990 αελ. 45 1994 οελ. 46,
11/1998 οελ. 56 Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Employment in Europe 1998" Luxembourg1999,oeA149 ως 163 (Παράρτημα Πινάκων)
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Τέλος σημανπκό είναι ότι το μέσο ποσοστό των ανέργων αυτής της
κατηγορίας είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο από το μέσο ποσοστό ανεργίας -fia. τα άτομα
25 ετών και άνω, και το ίδιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία.
4.1.4.2.

Η βαρύτητα της ανεργίας των νέων στις χώρες.

Εντός της Ένωσης, ως το 1985 και για όλα τα Κράτη Μέλη υπήρχε αύξηση
της ανεργίας των ατόμων κάτω των 25 ετών. Το ποσοστό ανεργίας ήταν χαμηλότερο
το 1990 για όλες τις χώρες από ότι το 1985. Οι διαφορές των δύο αυτών ετών
κυμαινόταν από 0,3 ως 15,6 ποσοστιαίες μονάδες. Την πιο ,αικρή μείωση την κατέχει
η Ιταλία η οποία τελείωσε την δεκαετία με ποσοστό 29,1% μόλις κατά 0,3% λιγότερο
από τότε που άρχισε η περίοδος που εξετάζεται. Χαμηλά βρίσκεται και η Δανία με
0,6% και ακολουθούν η Ολλανδία (1,4%), η Ελλάδα (1,6%), το Λουξεμβούργο
(2,8%), η Ιρλανδία (3,3%), η Γαλλία (5,3%), το Βέλγιο (6%), το Η.Β. (6,8%), η
Πορτογαλία (9,5%) και το ρεκόρ να κατέχει η Ισπανία με 15,6%. Καθώς επίσης και τα
νέα ,αέλη, που παρουσίασαν 3 μονάδες διαφορά η Φιλανδία 0,4 η Σουηδία και 0,9 η
.Δυστρία.
Οσον αφορά τώρα την Ισπανία, εκτός της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των ετών
αυτών, παρουσιάζα και ένα πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας 'μα τους νέους με 32,2%
για το 1990.
Προχωρώντας παρακάτω, και στην περίοδο από το 1990 ως το 1994, το
ποσοστό ανεργίας των νέων για όλες τις χώρες εκτός απο την Δανία και την Ολλανδία
ήταν μεγαλύτερο το 1994 απ’ ότι το 90’. Γι’ αυτή την περίοδο 'ήνεται κατανοητό
πόσο πολύ επηρέασε η νέα ύφεση τα νέα άτομα '/αατί όλες οι χώρες παρουσίασαν
ποσοστά μεγαλύτερα ακόμη και από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας. Την πιο
μεγάλη καταστροφή υπέστησαν η Σουηδία και η Φιλανδία. Έτσι, ενώ η Σουηδία είχε
ποσοστό ανεργίας 7,1% το υπερδιπλασίασε και κατέληξε σε 22,6% ενώ για την
Φιλανδία τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα και από 6,7% έιρτασε σε 33,6%. Σε
καμιά άλλη χώρα δεν υπήρχε τέτοιος ρυθμός αύξησης. Μπορεί τα ποσοστά να
παρουσίασαν μια άνοδο αλλά καμιά άλλη χώρα δεν επερδιπλασίασε τα ποσοστά της
ούτε καν διπλασίασε.
.Δπό το 1995 έως το 1998 άρχισε και πάλι ο δείκτης της ανεργίας για όλε τις
χώρες να κατευνάζει. Έτσι 'μα την πληγείσα Φιλανδία τη μειώνει κατά 10% περίπου,
όσο και την Ισπανία \, και συνεχίζουν με σημαντικές πτώσεις η Δανία, η Σουηδία και
η Ιρλανδία. Στη Γερμανία και στην ,Δυστρία έχουμε αύξηση '^ρω στις 2 και 1
μονάδες 'μα κάθε χρόνο.
Οι νέοι έχουν ένα ποσοστό σημαντικά υψηλότερο απ' αυτό των ενηλίκων σ'
ολα τα Κράτη Μέλη -με εξαίρεση την Γερμανία για το 1994 οπού ήταν 2% περίπου
χαμηλότερο- αλλά ιδίως στην Ελλάδα και στην Ιταλία, που κυμαινόταν σε 30% για
την πρώτη και 33% περίπου για την δεύτερη με αποτέλεσμα η διαφορά σε σχέση με
το ποσοστό ανεργίας των ενηλίκων να ανέρχεται σε πάνω από 4 προς 1. Παρα τα
υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιρλανδία η
διαφορά μεταξύ του ποσοστού των νέων με τους μεγαλύτερους είναι μικρότερη.
Έτσι λοιπόν συμπεραίνεται που αν και η μορφή της ανεργίας αυτή
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε πολλές περιοχές του Βορά της

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995), οπ. π. σελ. 66, 69.

Κοινότητας είναι στο Νότο ότιου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερο καθώς το ποσοστό
ανέρχεται στο 40% ή περισσότερο σε πολλές περιοχές της Ισπανίας και της Ιταλίας.

4.1.5.

Μακροχρόνια ανεργία.

Κατά τη δεκαετία του 80’ διεθνώς επικράτησε η χρησιμοποίηση του όρου
μακράς διάρκειας ή «μακροχρόνια ανεργία», -ρα τις περιπτώσεις ανεργίας διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους. Παλαιότερα οι περισσότερες χώρες χαρακτήριζαν ως μακράς
διαρκείας τους ανέργους για διάστημα από έξι μήνες και πάνω, ορισμός που
χρησιμοποιήθηκε και στην πρώτη εμπεριστατωμένη έρευνα που έγινε το 1968 υπό την
αιγίδα του ΟΟΣΑ για το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας. Η επιμήκυνση του
χρονικού διαστήματος που απαιτείται 'βα το χαρακτηρισμό της ανεργίας ως μακράς
διαρκείας οφείλεται στην όξυνση του προβλήματος κατά την τελευταία δεκαετία,
γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα, μια περίοδο ανεργίας με διάρκεια ως έξι μήνες να
μην θεωρείται πλέον τόσο σοβαρό πρόβλημα ώστε να δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό
του ανέργου ως μακράς διαρκείας.'^*’ Η κλίμακα της μακροχρόνιας ανεργίας, πολλές
φορές μπορεί να δώσει παρατιλανητική εντύπωση σχετικά με τη μεταβολή του εύρους
του προβλήματος. Σε περίπτωση αυξανόμενης ανεργίας ο αριθμός των μακροχρόνιων
ανέργων θα τείνει να μειώνετας δεδομένου ότι θα αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων
που θα εγγράφεται στους καταλόγους των ανέργων.
Η ανεργία μακράς διαρκείας η οποία αυξήθηκε σημανπκά κατά το πρώτο
ήμισυ της δεκαετίας του 80’ παρέμεινε σοβαρό πρόβλημα ακόμη και σήμερα.
.Αναλύοντας το πρώτο μισό της δεκαετίας θα ξεκινήσουμε απο το 1983 -λόγω
έλλειψης στοιχείων νωρίτερα- και θα δούμε πως έως και το 1985 (διάγραμμα V )
κυρίως η μακροχρόνια ανεργία στην Ε.Ε. αυξήθηκε απο 48% περίπου σε 54% του
συνολικού ποσοστού της ανεργίας.
Κατά την εξαετία από το 1986 ως το 1991 το ποσοστο της ανεργίας μακράς
διαρκείας στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε από 6,9% για το πρώτο σε 3,6% για το
δεύτερο έτος με μια αναλογία που ελαττώθηκε επίσης από 56% σε 45% του συνόλου
της ανεργίας. .Λπό την επόμενη χρονιά ως το 1996 παρουσιάζει μια μικρή άνοδο σε
5,2% πιο υψηλό ποσοστό από το 1988 αντιπροσωπεύοντας το περίπου 50% του
συνόλου της ανεργίας.

4.1.5.1.. Ανάλυση του φαινομένου σε επίπεδο χωρών.

Αρχίζοντας από το 83(πιν 6) παρατηρείται ότι οι χώρες που ’χουν την
μεγαλύτερη αναλογία μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο της ανεργίας είναι το Βέλγιο,
η Ιρλανδία και η Ιταλία με 66,6%, 58,1% και 55,6% αντίστοιχα και με μικρότερη της

ΟΑΕΔ «Εκθεση για την μακροχρόνια Ανεργία» π. 89 σελ. 6.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Απασχόληση στην Ευρώπη 1995». Λουςεμβούργο 19%. σελ. 26, 27.
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Σουηδίας, τη Φιλανδία, την Αυστρία, τη Δανία και το Λουξεμβούργο. Τα νέα Κράτη
Μέλη με ποσοστό κάτω του 15% ενώ οι επακόλουθες με 31% και 37% περίπου
Σχετικά με τα επόμενα χρόνια και ως το 1986 στην Ιταλία, την Γαλλία, την
Γερμανία και το Βέλγιο παρατηρείται μια συνεχής αύξηση της μακροχρόνιας
ανεργίας με διαφορά από το 1983 που κυμάνθηκε από 11,1% μονάδες για την πρώτη,
4,4% για την δεύτερη, 9,1% για την Τρίτη και 3,8% για την τελευταία. Από τις άλλες
χώρες η Δανία και το Λουξεμβούργο παρουσίασαν πτώση για το ’84 αύξηση για το
’85 και τττώση για ’86, ενώ η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Αγγλία μια άνοδο ως το
1985. Από τις τρεις προαναφερθείσες χώρες η Ελλάδα παρουσίασε μεγαλύτερη
διακύμανση κατά 11,1%.
Πολλές φορές, ενώ η αναλογία των μακροχρόνια ανέργων στην συνολική
ανεργία παρουσιάζει ελαφρά μείωση, οι εμπειρίες των Κρατών Μελών
διαφοροποιούνται αρκετά. Κατά τη περίοδο από το 1987 ως το 1990, όταν η ανεργία
μειώθηκε στα Κράτη Μέλη μειώθηκε και το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας.
Ωστόσο, υπήρχαν εξαιρέσεις -ειδικά στην Ελλάδα και στην Ιταλία- όπου η μείωση
της ανεργίας συνοδεύτηκε από μια αύξηση του ποσοστού όσων ήταν άνεργοι πάνω
από ένα έτος. Με την Ελλάδα να εμφανίζει άνοδο από 48,5% σε 53,3% και την
γειτονική της χώρα από 65,8%σε 69,1%.
Από την άποψη των ποσοστών μακροχρόνιας ανεργίας -δηλαδή των
μακροχρόνιων ανέργων ως ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού,- που σε σύγκριση
με τα στοιχεία για τα μερίδια των ανέργων δίνουν καλύτερες ενδείξεις για τις
εξελίξεις, σε όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας και της Δανίας σημειώθηκε μείωση. Στις
δύο αυτές χώρες έχουμε τόσο αύξηση του συνολικού ποσοστού της ανεργίας όσο και
του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας από 3,6 σε 3,9 τις εκατό και από 1,4 σε 1,7
ανάλογα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ - ΜΕΛΗ
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Κατά την περίοδο 1990 - 1994 καθώς το γενικό ποσοστό της ανεργίας
αυξήθηκε σ’ όλα τα Κράτη Μέλη, η αναλογία της μακροχρόνιας ανεργίας σημείωσε
πτώση στο Βέλ-^, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Γαλλία και την Ιρλανδία ενώ
αυξήθηκε για την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Σουηδία
Ωστόσο από την άποψη των ποσοστών στο εργατικό δυναμικό, της ανεργίας αυτής
εκδηλώθηκε αύξηση σε όλα τη Κράτη Μέλη κατά την εν λόγω περίοδο, εκτός από
την Ιρλανδία όπου παρέμειναν σταθερά και στις Κάτω Χώρες. Η αύξηση ήταν
αξιοσημείωτη στη Γερμανία και στην Ισπανία γεγονός που «καθρεφτίζευ> στην
πρώτη περίπτωση το πρόσλημα στην πρώην Ανατολική Γερμανία και στη δεύτερη, τη
με'/άλη αύξηση του συνόλου της ανεργίας. Έτσι ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά
ποσοστά όπου στην Γερμανία από 2,0% του εργατικού δυναμικού των ανέργων που
ήταν άνεργοι πάνω από χρόνο σε 3,6% , από 8,7% σε 12,7% -για την Ισπανία απο
3,2% σε 4,4% στην Ελλάδα και από 5,3% σε 6,9% στη Ιταλία.'·*®’
Από το 1994 ως το 1998 στη Δανία στη Φιλανδία και στο Η. Β. η αναλογία
της μακροχρόνιας ανεργίας ελαττώνεται για το 1995 και 1996 ενώ, αντιθέτως στην
Ελλάδα και στην Πορτογαλία με,'εθύνεται. Στις υπόλοιπες χώρες μειώνεται το 1995
και αυξάνεται πάλι το 1996. Γενικότερα δηλαδή το διάστημά αυτό η μακροχρόνια
ανεργία συνεχίζει να ακολουθεί ανοδικό ρυθμό στο σύνολο των χωρών.
Στις χώρες του Βορρά η μακροχρόνια ανεργία θίγει κυρίως τις μεγαλύτερες
ηλικιακές ομάδες, ενώ στις χώρες του Νότου θίγει κυρίΐΰς τους νέους κάτω των 25
ετών. Το ποσοστό των νέων σε ηλικία μακροχρόνια ανεργία μειώθηκε. Το 1992, 26%
των ατόμων που ήταν εκτός εργασίας ήταν νέα κάτω των 25 ετών έναντι 37%
το 1985. Σε μερικές χώρες η μείωση ήταν εντονότερη με το Λουξεμβούργο στην
πρώτη θέση να μειώνεται σε σχεδόν μηδενικό ποσοστό, στην Ισπανία πτώση από 50%
σε 30%, στην Πορτογαλία έπεσε απο λίγο άνω του 50% σε λίγο πάνω του 30% και
στη Γαλλία από πάνω από 30% σε 15%.
Πράγματι σε όλα τα Βόρεια Κράτη ,Μέλη με εξαίρεση την Ιρλανδία και το
Η.Β. το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας των νέων ήταν 15% ή λιγότερο το 1992.
Αντίθετα στο Νότο της κοινότητας σημαντικό ποσοστά πάνω από 40% για την
Ιταλία και μόλις κάτω από 40% για την Ελλάδα ενώ στην Ισπολαα και την Πορτογαλία
όπως προαναφέραμε σε 30%. Συνεπώς σ’ αυτές τις περιοχές η ανεργία των νέων και η
μακροχρόνια ανεργία σχετίζονταν μεταξύ τους.
4.1.6.Περιφερειακά ποσοστά ανεργίας.
Μια μικρή ματιά στην περιφερειακή ανεργία είναι αναγκαία 'μα να κατανοηθεί
και να διαπιστωθεί ότι η επίδραση της είναι σημανπκή μόνο όσον αφορά την
οικονομική και κοινωνική συνοχή, αλλά και ως προς την ισορροπία της αγοράς
εργασίας.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται -για τη χρονιά του 1994 σε 22
περιφέρειες, συγκεκριμένα ως επί των πλείστων στην Ισπανία (16) και Νότια Ιταλία
(4) και Βόρεια Ιταλία (1).
Η Ισπανία και η Νότια Ιταλία έχουν το ιστορικό τω περισσότερων
περιφερειών με την μεγαλύτερη ανεργία και κατά την περίοδο της προηγούμενης
δεκαετίας. Η πιο πληγούσα περιοχή της Ισπανίας αφορά αυτή της .Ανδαλουσίας ενώ
για την Ιταλία η περιοχή της Σικελίας.

''®Ευρωπαϊκή Ετατροπή (1995) ο;
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Κατά το διάστημα της αύξησης της απασχόλησης των ετών 1987-1990
καταγράφηκαν μειώσεις της ανεργίας στις παραπάνω αδύναμες περιοχές ως και 4
μονάδων αλλά δυστυχώς αυτή η ανάκαμψη ακολούθησε από μεγαλύτερη αύξηση της
ανεργίας -fta τα επόμενα χρόνια που επηρέασε όλες τις περιφέρειες της Ισπανίας,
περιοχές της Νότιας Ιταλία και Βόρειας Γαλλίας.
Σήμερα δυστυχώς η κατάσταση παραμένα σχεδόν σταθερή στο σύνολο των
περιφερειών της Ευρώπης παρά το ότι ένα μεγάλο μέρος των προγραμμάτων τις
αφορά και απευθύνεται στις περιοχές αυτές.
4.1.7 Τα μειωνεκτσύντα άτομα στην ατιασχόληση.
-Ατομα με ειδικές ανά'γκες.
Αν οι τάσεις του παρελθόντος συνεχιστούν παράλληλα με τη -γήρανση του
πληθυσμού της Ενωσης θα υπάρξει ένα αυξανόμενο ποσοστό ατόμων με ειδucές
ανάγκες μεταξύ των ατόμων εργάσιμης ηλικίας. Αυτό θέτει πολλαπλά διλήμματα -για
τις πoλιτucές πάνω στο ευαίσθητο αυτό θέμα.
Το 17% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας στην Ένωση παρουσιάζει καποια
αναπηρία. Τα μισά απ' αυτά τα άτομα ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50-64 ετών. Ο
μέσος όρος απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, στην Ένωση είναι 44%,
περίπου 17 % μονάδες κάτω από το συνολικό ποσοστό απασχόλησης, μολονότι οτι
αυτό διαφέρει μεταξύ των Κρατών Μελών. Τα ποσοστά είναι υψηλότερα σε χώρες
όπου το συνολικό ποσοστό απασχόλησης είναι επίσης υψηλό. Επιπλέον σημαντικό
ποσοστό των εργαζόμενων με ειδικές ανάγκες είναι συνήθως άτομα που απέκτησαν
την αναπηρία τους ενώ ήδη εργάζονταν και οι οποίοι παραμείναν στην υπηρεσία του
εργοδότη, αν και απαραιτήτως στην ίδια θέση εργασίας/. Πράγματι 10 εκατομμύρια
άτομα το χρόνο είναι θύματα επαγγελματικών ασθενειών ή εργατικών ατυχημάτων
και τραυματισμών στο χώρο εργασίας. .Αντίθετα με ότι πιστεύεται γενικά στις
περισσότερες χώρες, τα ποσοστά ανεργίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν είναι
πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού. Στην Ε.Ε.
συνολικά το μέσο ποσοστο είναι λιγότερο από 2% μονάδες υψηλότερο από το
αντίστοιχο του συνολικού εργατικού δυναμικού.
Το ποσοστό των οικονομικά μη - ενεργών ατόμων με ειδικές αναγκες είναι
ωστόσο σημανπκά υψηλότερο από το αντίστοιχο των άλλων ομάδων. Αυτό
συμβαίνει σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία χώρες όπου
εξακολουθεί να υπάρχει υποστήριξη από την οικογένεια. Στις χώρες αυτές όπως και
στην Πορτογαλία, το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι
χαμηλότερο από αυτό του υπόλοιπου πληθυσμού και δυσανάλογα υψηλός αριθμός
ατόμων με ειδικές ανάγκες εργάζονται στη γεωργία και σε άλλα επαγγέλματα που δεν
απαιτούν ειδίκευση, ενώ σε άλλες -χώρες στις οποίες τα ατομα με ειδικές ανάγκες
έχουν παρόμοιο επίπεδο εκπαίδευσης με του υπόλοιπου πληθυσμού δεν υπάρχουν
σημανπκές διαφορές στους τομείς και στα επαγγέλματα στα οποία απασχολούνται.
Οι κοινωνικές αυτές ομάδες των ατόμων παλιότερα είχαν σημαντικότερα
προβλήματα ως προς την προσπάθεια τους στην εργασία με κυριότερα τις επιφυλάξεις
και τις προκαταλήψεις. Έτσι σήμερα μέσω των κινητοποιήσεων των ίδιων των
ατόμων υπέρ θέσπισης νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και προστασίας των

■" Έυρωποακή Επιτροπή (1995) οπ. π. σελ. 75, 76.
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πολιτικών τους δικαιωμάτων τφοσπαθούν να
δικαιώματα στην εργασία..

χουν ίση μεταχείριση και ίσα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Απασχόληση στην Ευρώπη, Ζητήματα απασχόλησης ε
1997. σελ. 21.
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5" ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ

5.1

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συνθήκη της ΕΟΚ ότιως και η συνθήκη της ΑΚΑΧ ( Συνθήκη των
Παρισιων) περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σχετικά με την κοινωνυτή πολιτική, χωρίς
ωστόσο να αναφέρονται στην ανάγκη ανάπτυξης κοινής ή έστω εναρμονισμένης
πολιτικής της μορφής αυτής. Ο τίτλος ΠΙ της συνθήκης της ΕΟΚ επιγράφεται
«κοινωνική πολιτική». Ωστόσο, στο κείμενο που ακολουθεί, δεν χρησιμοποιείται
καθόλου η φράση αυτή. Με βάση λουιόν τις ιδρυτικές συνθήκες δεν επιδιώκεται η
ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολίτικης σε κοινωνικό επίπεδο."*^’ Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η κοινότητα βασίζεται σε μια νεοφιλελεύθερη αγορά χωρίς παρεμβολές,
ιδίως στο κοινωνικό και εργασιακό τομέα.'"*^’
Ωστόσο, οι επιμέρους διατάξεις συνθέτουν μια «κοινωνική διάσταση» που
οδηγεί στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και σε βελτίωση των όρων
απασχόλησης. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών η Συνθήκη της ΕΟΚ προσβλέπει
τα ακόλουθα μέσα που συναστούν στοιχεία κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα το
θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων της Κοινότητας να μένουν και να εργάζονται
στο Κράτος μέλος όπου προτιμούν, το δucαίωμα βελτίωσης της κοινωνικής
προστασίας και το δικαίωμα των ανέργων να λαμβάνουν βοήθεια ώστε να
επανακαταρτίζονται για διάφορες θέσεις εργασίας.
Τα δύο εργαλεία που 'χε στη διάθεση της η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν το
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο σχεδιάστηκε για να προωθήσει την
γεαιγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων, και ο «κοινωνικός
χαρτηφι των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων του 1989 που
εγκρίθηκε από 11 (έντεκα) Κράτη Μέλη.'"*^’
Η διαδικασία για την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής στην Κοινότητα
.απορεί σχηματικά να διακριθεί σε τρεις περιόδους (α) από το 1958 ως το 1972 που
χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (β) η περίοδος 1972-1987 που
χαρακτηρίζεται αρχικά από στασιμοπληθωρισμό και αυξανόμενη ανεργία στον
Κοινοτικό χώρο και (γ) η περίοδος όπου εγκαινιάζεται το 1987 με την εφαρμογή της
Ενιαίας Πράξης και την εμφάνιση στην Κοινοτική διαπραγματευτική διαδικασία της
έννοιας του «Κοινωνικού χώρου»."***

5.1.1. Ευροοπαϊκή Ενωση και Πολιτικές στην διάρκεια της δεκαετίας του 80’
Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και καθ’ όλη την επόμενη δεκαετία η
κοινοτική δραστηριότητα στο τομέα της απασχόλησης και στον τομέα
καταπολέμησης της ανεργίας περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο μέτρα που
συμπληρώνουν, συντονίζουν και βοηθούν τις Εθνικές δράσεις που αποβλέπουν στην

Ιωακειμίδης Π.Κ. «Η Ευρώπη σε Μεταλλαγή»Εκδόσεις θεμέλιο, σελ. 219.
■** Χρυσόμαλλη Μ.Δ. «Στοιχεία Ευροιποακού Κοιναινικού Δικαίου», Αθήνα 1991, σελ 119.
'*’ Ευρωποακή Επιτροπή «Πως αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις Κοινωνικές και περια>εραακές
ανάγκες» Ειδικό φυλλάδιο, 1995 Λουξεμβούργο, σελ 6, 7.
** Ιωακειμίδης Π.Κ. «Η Ευρώπη σε Μεταλλαγή»Εκδόσεις θεμέλιο, σελ 220.
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δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και βοηθούν στην επαγγελματική ένταςη και
επανένταςη των ανέργων. Στην πράξη αυτό σημαίνει δημιουργία συστημάτων ή
δικτύων απασχόλησης σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές απασχόλησης σε
κάθε Κράτος Μέλος καθώς και στην υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών και
προγραμμάτων '{ul την μείωση της ανεργίας και ειδικότερα της μακροχρόνιας.
Αν και το -{εγσνός εξασφάλισης δικαιώματος στην απασχόληση βαρύνει τους
κοινωνικούς εταίρους, δεν εμποδίζει την κοινότητα να επικεντρώσει το ενδιαφέρον
της στα εξής σημεία:
Χάραξη αρχών πολιτικής για την Αγορά Εργασίας, με σκοπό την εξισορρόπηση
της προσφοράς και της ζήτησης σε κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο πολιπκή
που ψηφίστηκε απο το Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου του 1980.
0 Βελτίωση του συστήματος παροχής πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο για την
υφιστάμενη κατασταση κράτους - μέλους τόσο απο πλευράς εισφοράς όσο και από
πλευράς ζήτησης με έναρξη της εφαρμογής του από το 1982.
Παροχή βοήθειας κάθε μορφής για την επαγγελματική ένταξη των ανέργων και
προώθηση κατάλληλων μέτρων 'μα την ανάπτυξη της τοτπκης απασχόλησης με
ανακοίνωση την Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 1983 και ψηφίσματος του
Συμβουλίου της
Ιουνίου 1984. '·*®’
Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στους τομείς προώθησης
της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και απασχόλησης, των αποτελεσματικότερων
αγορών εργασίας και της βοήθειας στους μακροχρόνιους ανέργους με ψήφισμα του
Συμβουλίου της 22“; Δεκεμβρίου 1986.'^®'
Προσπάθεια καταπολέμησης της μακροχρόνιας ανεργίας με ψήφισμα της Ιό·*’
Δεκεμβρίου 1984, δράσεις υπέρ των μακροχρόνιων ανέργων από το 1989
προωθώντας επιτυχημένες εμπειρίες όυνάμενων να ενταχθούν σε εθνικά
προγράμματα και τέλος βοήθεια με συντονισμό εθνικών, τοτηκών και κοινοτικών
δράσεων υπέρ των μακροχρόνιων ανέργων με ψήφισμά της 29'';ς Ιανουάριου
1990.'^"
0 Προώθηση της ισότητας ανδρών και -γυναικών με οδηγίες για την ιση αμοιβή
μεταξύ των δύο φύλλων που άρχισε να ισχύει στης 12/2/77 ενώ ψηφίστηκε στις
10/2/75, ισότητα συνθηκών προσλήψεως και προώθησης της απασχόλησης των
'γυναικών που ψηφίστηκε στης 9/2/76 και άρχισε να ισχύει στης 2/8/78.

5.1.2 Στρατηγική Λευκού βιβλίου και δεκαετία του 90’
Ως μέρος κοινωνικής πολιτικής στον Κοινοτικό χώρο αποτελεί το .Λευκό
βιβλίο για την ανάτττυξη του .Λνταγωνισμου και απασχόληση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της ανάλυσης και των αρχών για την
από κοινού δράση της Ε.Ε. και των Κρατών Μελών. Βάσει του βιβλίου αυτού

■*’ Πιέρος Φ. - Μιχαλοπσύλου Λ «Η Κοινοινική πολιηκή της Ε.Ο .Κ» Αθήνα 1993. σελ. 164.
^ Π ιέρ ο ςΦ - Μιχαλοπσύ).ου Λ (1993), οΨ π/ σελ. 166.
^’ Π ιέροςΦ - Μιχαλοιτσύλου Λ. (1993), σπ/ id σελ. 170.
“ Π ιέροςΦ - Μιχαλοπσύλου Λ (1993), οπ/ π/ σελ. 172.
ΠιέροςΦ - Μιχαλοπσύλου Λ (1993), οπ/ id σελ. 176.
Ανώνυμο «Η εργασία των γυναυαίτν» Περιοόικό οικον. Ταχυό. 1Φ12) 24/05/1979.
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αναπτΐ)χθηκε μια στρατηγτχή 'fw. την καταπολέμηση της ανεργίας η οποία στη
συνέχεια αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε περαιτέρω.
Η δέσμευση που ανέλαβε η Ευρωπαυτή Ένωση '^ια τη δημιουργία εννιαίου
νομίσματος το 1999 θεωρείται μια από τι κύριες εγγυήσεις -μα τη δημιουργία υγιούς
κλίματος. Τα διάφορα κριτήρια σύγκλισης τα οποία επιβάλλονται στα Κράτη Μέλη
για την επίτευξη της οικονομική και νομισματικής ένωσης δίνουν έμφαση στην
ανάγκη να αναπτυχθούν σταθεροποιη-πκές νομισματικές και δημοσιονομικές
πολιτικές οι οποίες θεωρούνται οι κύριοι παράγοντες καταπολέμησης της ανεργίας. Η
μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων βοηθά στην μείωση των επιτοκίων, την ανάπτυξη
των επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.
Στο τέλος του 1994, κάθε κυβέρνηση συμφώνησε για προδτη φορά να
εκπονήσει πολυετή προγράμματα για την γενική πολιτική της όσον αφορά την
απασχόληση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσει το καλύτερο δυνατό oucovopiK0
κλίμα επικεντρώνει τις προσπάθειες της (για την περίοδο αυτή) στους ακόλουθους
κύριους τομείς.
• Παγιοποίηση της ενιαίας αγοράς.
Για την επίτευξη μιας δυναμικής οικονομίας και κατά συνέπεια δημιουργίας
θέσεων εργασίας ή δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς αποτελεί κυρίαρχο
παράγοντα. Αυτή τη στιγμή έχει τεθεί το 90% της νομοθεσίας που καταργεί τους
εσωτερικούς φραγμούς της Ε.Ε., έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι επ/σεις
ευκολότερα μεταξύ των εθνικών συνόρων -γεγονός που βοηθά στη διατήρηση ή και
επέκταση του εργατικού δυναμικού. Εφόσον οι κανόνες έχουν ήδη συμφωνηθεί
δίνεται τώρα έμφαση στην αποτελεσματική και ενιαία εφαρμογή τους.
Καταβάλλεται προσπάθεια να τεθούν σε εφαρμογή τα τελευταία μέτρα που
αφορούν κυρίως την ολοκλήρωσή της εναρμόνισης της φορολογίας και την έ-^κριση
του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα
αποφέρουν λειτουργικά αποθέματα 30 εκ. ECU σε εταιρείες που σήμερα λειτουργούν
βάση διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών.
• Ενθάρρυνση των Μικρών και Μεσαίων Επι/σεων. (ΜΜΕ)
Οι 17 εκατ. VDVE αντιπροσωπεύουν το 70% της απασχόλησης, το 50% των
επενδύσεων και 60% του πλούτου της.
Η ένωση είχε λάβει σειρά συγκεκριμένων μέτρων 'μα την ενθάρρυνση των
Μ.Μ.Ε. Μεταξύ του 1994 και 1999 θα χρησιμοποιόντουσαν 1 δις ECU 'μα. την
ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε. που βρισκόταν σε υποβαθμισμένες περιοχές τη Ένωσης.
Ακολουθήθηκαν πολιτικές για τη διευκόλυνση της θέσεις σε λειτουργία μικρών
επι/σεων με την μείωση του διοικητικού φόρτου και τη βελτίωση δυνατότητας
χρηματοδότησης.
• Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης.
Η Ένωση για να παραμείνει στη πρώτη γραμμή ενός ολοένα
ανταγωνιστηκότερου κόσμου, κατά την περίοδο 1994-1998 διέθεσε 12,3 δις ECU για
την έρευνα και ανάπτυξη που αφορούσε κυρίως την τεχνολογία πληροφοριών, την
τηλεματική, την βιοτεχνολογία και το περιβάλλον. Η επενδυόμενη χρηματοδότηση
δημιούργησε δυνατότητες για νέες θέσεις εργασίας καθώς οι εφευρέσεις διατίθενται
στην αγορά για γενική χρήση.
• Δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας. (ΔΔΜΕ).
Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς πρέπει να ενισχυθεί με τη δημιουργία
μεγαλύτερης πανευρωπαϊκής υποδομής στις τηλεπικοινωνίες τις μεταφορές και την
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ενέργεια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο στο οτιοίο οι επ/σεις θα μπορέσουν
να μειώσουν τα έξοδά τους και να μπορέσουν να λειτουργήσουν
αποτελεσματικότερα.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η Ένιοση επέλεξε 14 προγράμματα
προτεραιότητας που αφορούν τις μεταφορές. Επίσης έχουν επιλεγεί 10 ενεργειακά
προγράμματα που αναμένεται να κοστίσουν 5 δις ECU και μελετώνται διάφορα
τηλεπικοινωνιακά και περιβαντολλογυίά δίκτυα.
• Προετοιμασία για την κοινωνία της πληροφορίας.
Τόσο τα Κράτη Μέλη όσο και η ένωση υποστηρίζουν τα πρωτότυπα σχέδια
που δείχνουν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις καινοτομίες τεχνικές της
πληροφορίας.
ΜΕΤΡΑ Π Α ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τη θέση της Επιτροπής που διασαφηνίζεται μέσω του /\.ευκού
βιβλίου είναι σημαντικό να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ της
καταπολέμησης της ανεργίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και να
εξασφαλιστεί ότι δεν στηριζόμαστε μόνο στις δυνάμεις της αγοράς για την επίλυση
των εξαιρετικά πολύπλοκων προβλημάτων επίτευξης υψηλότερων oucovoμικώv και
εργασιακών επιδόσεων
Η ένωση δρα σε διάφορους τομείς για να βοηθήσεις τη δημιουργία ενός
κλίματος που θα επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την κατάρτιση των
ατόμων που θα καταλάβουν τις θέσεις αυτές. Αυτό το καταφέρνει με
• Προώθηση της επένδυσης στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση.
Η δυνατότητα της ένωσης να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές της εςαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από το κύριο δυναμικό της τους ανθρώπους. Έτσι, προτείνει τη δια
βίου εκπαίδευση και κατάρτιση ’/ιατί υπολογίζεται ότι το 80% της σημερινής
τεχνολογίας θα έχει ξεπεραστεί στο τέλος του αιώνα.
• Δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους τομείς.
Υπάρχουν νέοι τομείς ειδικότερα στο πλαίσιο των υπηρεσιών, που
προσφέρουν ολοένα περισσότερες προοπτικές απασχόλησης. Η Επιτροπή είχε
καθορίσει 17 τομείς πρωτοβουλιών για την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση που
προφέρουν νέες δυνατότητες εργασίας. Μερικές ήταν η κατ’ οίκου βοήθεια, τη
φροντίδα των παιδιών, την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ άλλες αφορούσαν τα εθνικά
προγράμματα που ενίσχυαν ή προωθούσαν τοπυίά περιβαντολλογικά σχέδια.
• Η αναγκαιότητα ευελιξίας εξωτερικής και εσωτερικής των αγορών εργασίας.
Ως εξωτερική ευελιξία νοείται η δυνατότητα της επ/σεις να καλύπτει τις
ανάγκες της με ανέργους ενώ ως εσωτερική να προσαρμόζει την απασχόληση του
προσωπικού της σύμφωνα με τις ανάγκες της. ο όρος αυτό καλύπτει της ευελιξία
χρονου εργασίας και αμοιβών.
• Μείωση του σχετικού κόστος εργασίας που απαιτεί μερυ<ή ειδίκευση.

Ευροιπαίκή Εκτροπή «Δημιουργώντας θέσεις .Δπασχόλησηο> Ειδικό φυλλάδιο, .λοικεμβούργο
1995. σελ 2. 3. 4. 5.
Νικολακοπούλου - Στεφάνου Ηρώ «Πολιτικές Απασχόλησης στην Ε.Ε.» Εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα 1997, σελ. 61.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Δημιουργώντας θέσεις Απασχόλησηφ» Ειδικό φυλλάδιο. Λουξεμβούργο
1995. σελ. 5, 6. 7,
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Να '/τνει μια προσπάθεια δηλαδή να προσαρμοσχούν τα συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης ώστε να γίνονται ελκυσπκότερες οι θέσεις των χαμηλόμισθων.
(56)

Η στρατηγική του /\ευκού Βιβλίου αποτελεί ένα πρόγραμμα δράσεων ως το
τέλος του αιώνα που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 1994 και είναι «απόγσνοφ» αν
μπορεί να λεχθεί έτσι, του Πράσινου Βιβλίου '|θα την κοινωνική πολιτική, στο οποίο
απαριθμούνται βασυτά προβλήματα και προκλήσεις των Κρατών Μελών καθώς και
μια πρόταση αναπτυξιακού προτύπου.

5.1.2.1

Συμβούλιο του ΕΣΣΕΝ

Οι πέντε βασικοί τομείς της πολιτικής, οι οποίοι θεωρούνται μειζονος
σημασίας -ria την αντιμετώτπση των προβλημάτων της απασχόλησης και δόθηκαν
έμφαση στο Συμβούλιο του Εσσεν το 1994 και αφορά προγράμματα στόχων, της
Επιτροπής με βάση το Λευκό Βιβλίο είναι;
1. Βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης του εργατικού δυναμικού με την προώθηση
των επενδύσεων στον τομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Παρόμοια με
προηγουμένως μια βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση πρέπει να παρέχεται σε όσο
το δυνατό περισσότερους ανθρώπους, η οποία να τους καθιστά ικανούς να
προσαρμόζονται μέσω διαρκούς μάθησης στις μεταβολές λόγω τεχνολογικής προόδου
ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι απώλειας της θέσης εργασίας.
2. Αύξηση της ένταση της απασχόλησης στα πλαίσια της μεγένθυσης μέσω;
• ελαστικότερης οργάνω<σης εργασίας, η οποία να ικανοποιεί τόσο τις επιθυμίες όσο
και τις απαιτήσεις του ανταγωνισμού
• μισθολογικης πολιτικής η οποία ευνοεί θέσεις εργασίας ενώ συγχρόνως υπό τις
(σημερινές συνθήκες είναι αναγκαίες λελογισμένες, και κάτω της αύξησης της
παραγωγικότητας συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
3. Μείωση του παραμισθολογικού κόστους σε σημείο ώστε να επηρεάζονται
αισθητώς οι αποφάσεις πρόσληψης εργαζομένων και κυρίως μη ειδικευμένων
εργαζομένων.
4. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής του τομέα της αγοράς εργασίας.
Η αποτελεσματικοτητα της πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης πρέπει να
αυξηθεί με αποφυγή πρακπκών οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ετοιμότητα για
εργασία και με τη μετάβαση από την παθητική στην ενεργητική πολιτική της αγοράς
εργασίας.
5. Ενίσχυση των μέτρων υπέρ των ομάδων που θίγονται περισσότερο από την ανεργία
και κυρίως των νέων και των μακροχρόνιων ανέργων.
5.1.2.2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΣΩ .AGENTAS 2000 - ΠΑΚΕΤΑ - ΣΥΜΦΩΝΑ
Τον Ιούλιο του 1977 ο πρόεδρός της Ευπρωπαικής Επιτροπής, κύριος Santer

Νικολοκοτιούλου - Στε(ράν(3υ Ηρώ «Πολιτικές Απασχόλησης στην Ε.Ε.» Εκδόσεις Παπαςήση,
Αθήνα 1997. σελ. 63, 64.
’’ Νικολακοπούλου - Στειράνσο Ηρώ (1997) οπ. π., σελ 67, 68.
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παρουσίασε στο Ευρωτπαικό Κοινοβούλιο το «πρόγραμμα δράσης 2000» που
επεξηγεί τη λεπτομερή στρατηγική της Ένιοσης '(να την ενδυνάμωση της και τη
διεύρυνση της.
Οσον αφόρα την πρώτη παράμετρο, δηλαδή την ενδυνάμωση, ένα από τα
κυριότερα σημεία του συμπεριλάμβανε την ανάπτυξη των εσωτερυτών πολίτικων για
την ανάπτυξη την απασχόληση και την ποιότητα ζωής.
Οι διάφορες πολιτικές προσαρμόζονται συνεχώς προκειμένου να επιτευχθούν
οι στόχοι αυτοί αλλά η επιτροττή θεωρεί ότι μερικές απ’ αυτές χρειάζεται να
συμπληρωθούν και να βελτιωθούν ενώ άλλες να εφαρμοστούν σθεναρότερα.
Προτεραιότητες λοιπόν -μ’ αυτήν είναι; α) η δημιουργία προϋποθέσεων -fm αειφορο
ανάπτυξη και απασχόληση, (β) ανάπτυξη των πολιτυτων «γνώσεων», (γ)
εκσυγχρονισμός των συστημάτων απασχόλησης, (δ) βελτίωση όρων διαβίωσης.
Λίγο αργότερα της ίδιας χρονιάς, το Νοέμβριο οι ηγέτες των 15 ετών
υιοθέτησαν 4 (τέσσερα) πακέτα δράσεων -^ια την καταπολέμηση της ανεργίας με την
συνεισφορά στα επόμενα τρία χρόνια 450 εκ. ECU ~μα την χρηματοδότηση του
προγράμματος «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία -^α την απασχόληση». Οι τέσσερις δράσεις
για τις οποίες δεσμεύτηκαν ήταν:
1) Μέσα σε μια πενταετία από την χρονιά εκείνη, θα είναι σε θέση να
εξασφαλίσουν πως κανένα άτομο δεν θα παραμείνει μη ενεργό πέραν των 6 μηνών
εαν πρόκειται για νεαρό και 12 μηνών για ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας.
2) Μόλις ένα νεαρό άτομο περάσει τους 6 μήνες και ένα μεγαλύτερο τους 12
μήνες από την ημέρα που δήλωσε επίσημα ότι αναζητα εργασία οι αρμόδιες αρχές θα
του προτείνουν μια θέση ατιασχόλησης, είτε εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μια περαιτέρω
επαγγελματική κατάρτιση επιδοτούμενη.
3) Μείωση ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών.
4) Μείωση εργοδοτικών εισφορών.
Έτσι, λοιπόν μετά το Λουξεμβούργο του 1997 έγινε εφικτή τφοσπάθεια
συστηματικότερου συντονισμού των πολιτικών απασχόλησης των Κρατών Μελών της
Ε.Ε., που ολοκληρώθηκε με την πρόσφατη υπογραφή του Συμφώνου Απασχόλησης
στην Βιέννη στα τέλη του 1998.
Οι 15 ηγέτες μέσα στο πλαίσιο διαδικασίας που αποφασιστηκε στο
Λουξεμβούργο στοχεύουν στο να διαμορφωθεί ένας βέλτιστος τροπος παροχής
προγραμματικών ευκαιριών για την απασχόληση του ανθρωπίνου δυναμυςού, την
αποτελεσματική καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού με αποτέλεσμα να
δημιουργηθει μια αξιόπιστη βάση για ένα νέο Ευρωπαϊκό μοντέλο.
Μερικά απο τα βασικά σημεία ή οι βασικότερες πολιτικές που εμπεριέχονται
στο σύμφωνο αφορούν μες τις άκρες μέτρα που ‘χουν συζητηθεί και νωρίτερα. ίΑλλα
μέτρα είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και ειδικού πεδίου απασχόλησης των
ατόμων με ειδικές ανάγκες προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και ενίσχυση της
συμμετοχής και του συντονισμού όλων των δημοσίων φορέων και κοινωνικών και
παραγωγικών δυνάμεων για την επίτευξη των ευρωπαυτών και εθνικών στόχων για
την ενίσχυση της απασχόλησης. Επιπλέον οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πρέπει να
αναλάβουν σοβαρές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προσαρμογής του
ανθρωπίνου δυναμικού, ώστε να διαμορφωθεί ένα δίκαιο, ισόρροπο και αποδεκτό
αποτέλεσμα, βασισμένο στην αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαίωση.**®’

Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Πρόγραμμα δράσης 2000. Για μια ισχυρότερη και Ευρύτερη Ευρώπη»
Ενημερωτικό φυλλάδιο. Λουξεμβούργο 1997. σελ 12.
” Μπέλος Νίκος «Πόλεμος κατά της Ανεργίας» Εφημερίδα Ναυτεμπορική, Φ327, 22/11/97.
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5.2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ
5.2.1. ΕισοΕγωγικά.
Απ’ όλες πς παραπάνω στρατηγικές πολιτικές ατζέντες, σύμφωνα μέτρα
συμπεραίνεται πως όλες συμπίπτουν μεταςύ τους και ειύικότερα αναφέρονται σε
κάτιοια θέματα όπχος μείωση έμμεσου κόστους εργασίας, μείωση ωρών εργασίας,
μερική απασχόληση οος τρόποι ανπμετώπισης της ανεργίας. Παρακάτω -γίνεται μια πιο
λε^ομερή ανάλυση των πολιτικών που ‘χουν ή έχουν σκοπό να ακολουθηθούν.
5.2.1.1. Μείωση ωρών εργασίας
Το περιεχόμενο της έννοιας του χρόνου εργασίας είναι μεταβλητό από χώρα
σε χώρα και από μια χρονική περίοδο σε άλλη. Διαφορετικές είναι επίσης και οι
έννοιες του νομικού χρόνου εργασίας και του συμβατικού χρόνου δηλαόή αυτόν που
■χει συμφωνηθει στα πλαίσια συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Η στάση των εργοδοτών στο μέτρο μείωσης του χρόνου εργασίας χωρίς
παράλληλη περικοπή των αποδοχών των εργαζομένων, είναι αρνητική στο βαθμό που
το μέτρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του κατά μονάδά εργατικού κόστους
σε μείωση της διεθνούς ανταγωνισπκότητας των επ/σεων και σε αύξηση τελικά της
ανεργίας.
•Λπ’ την άλλη οι κυβερνήσεις αναφέρουν πως το κόστος είναι χαμηλών
επιπέδων και μπορεί να απορροφηθεί από την αύξηση παραγωγικότητας και τη
μείωση των δαπανών για εττιδόματα ανεργίας.
Στις περισσότερες χώρες ισχύει ως νόμιμος χρόνος εργασίας το 48ωρο (πλην
της Γαλλίας 39 από το 1982 και του Βελγίου - .Λουξεμβούργου και Ισπανίας
40ώρες.).
Η μείωση των ωρών εpγασίou; από το 1980 ως το 1991 ήταν σε ποσοστό 3%
δηλαδή περισσότερο από μία ώρα. Σήμερα οι ώρες εργασίας έχουν μέσο όρο 39 τον
αριθμό, οπού στις Κάτω Χώρες ο εβδομαδιαίος χρονος ήταν 33 ώρες, στη Δανία 35
ώρες, στην Βρετανική μεταλλουργία 37,5 ώρες και στην Νορβηγία 37. Ενω μελετάται
μέτρο ';oa μείωση των ωρών σε 35 εβδομαδιαίως στη Γαλλία.
Στην Ευρώπη μετά την πρώτη πετρελαιακή κρίση διαδραματίστηκαν
σημαντικές εξελίξεις στον τομέα αυτό, στην Γερμανία 'για παράδειγμα κινητοποιήσεις
ατιεργιακές σε δύο μεγάλους κλάδους της βιομηχανίας της VN και την IG Neiall
οδήγησαν σε μείωση των ωρών σε 35 χωρίς περαιτέρω μείωση ως το 1998. Στην
Γαλλία σε 38,5 στην μεταλλουργία και 38 στο κλάδο των χημικών και τέλος στην
Ιταλία ο συμβατικός χρόνος εργασίας είναι υψηλός 48 ώρες και μόνο σε επ/σεις που
αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα υπάρχει δυνατότητα μείωσης των ωρών με
μισθολογικές περικοπές.
Είναι πάντως πλέον εμφανές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, η χρησιμότητα στην
αντιμετώπιση της ανεργίας πολιτικών μείωσης του χρόνου εργασίας, ιδίως όταν αυτή

Κυριαζή Δήμητρα « Ανεργία. Μήτηρ πόσης κακοόαιμονίος» Οικονομία 99, Ειδική Έκδοση
Εφημερίδας ΕΞΠΡΕΣ. Έτος έκδοσης 3 Γ , Ιανουάριο '99, σελ. 30.
Νικολακοπούλου Στεφάνου Ηρώ « Πολιτικές απασχόλησης στην Ε.Ε. « Αθήνα 1997, σελ. 103-110.
“ Μουσούρη Αρη «35 ώρες Εργασία, .Λύση για την αντιμετώταση της Ανεργίας ή βόμβα στα θεμέλια
της οικονομίαρ>. Περιοδικό επιλογής. Τ α 2, 'Λ/%, σελ. 25.
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(τυνδυαζεται και με ζολιττιαι αναοιοργάνωση της παραγωγής όπως και με εκτετααένα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Παράλληλα είναι σημαντικό ότι σήμερα,
το ^ρωπαίκό συνδικαλιστικό κίνημα επιδιώκα να επαναφέρει στο επίπεδο των
διεκδικήσεων του, το αίτημα μιας γενικευμένης μείωσης του χρόνου εργασίας προς
την κατεύθυνση του 35ώρου, φυσικά με προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων
των εργαζομένων.

5.2.1.2

Μείωση μη μισθoλoγucoύ κόστους εργασίας.

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις (υποχρεωτικοί φόροι) αποτελούν σημαντικό
εμπόδιο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην καταπολέμηση της ανεργίας
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε αρκετα Κράτη .Μέλη οι φόροι επί της εργασίας υπερβαίνουν το 25% και
πλησιάζουν αρκετές φορές το 30% όπως π.χ. Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία. Στο
Η Β αντίθετα είναι το μόνο κράτος όπου από το 1980 το επίπεδο φόρων έχει
σταθεροποιηθεί σε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό απ’ αυτό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως σύνολο.
Σε ορισμένα Κράτη Μέλη οι φόροι επί της εργασίας αφορούν κυρίως το φόρο
εισοδήματος με μικρές ή πολύ μικρές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε αντίθετα μ’
άλλα Κράτη Μέλη όπου οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είναι υψηλές και ο φόρος
εισοδήματος, σχετικά χαμηλός με κτίριες αντιπροσώπου της Ελλάδα και την Γαλλία.
Το υψηλό επίπεδο κόστους εργασίας που δεν αφορά τους μισθούς οδηγεί σε
δυσμενείς καταστάσεις επι της απασχόλησης γιατί ενθαρρύνει την υποκατάσταση της
Εργασία από το Κεφάλαιο και ευνοεί την παράλληλη οικονομία άνω συμβάλλει στην
αλλαγή τροπου προγραμματισμού των επενδύσεων ή των δραστηριοτήτων.
Αντιμέτωπες με μια ανεπαρκή ζήτηση, οι επ/σεις αναζητούν κυρίως την
μείωση του κόστους και προβαίνουν σε απολύσεις θέτοντας έτσι την εργασία ως
παράμετρο της προσαρμογής. -Με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται ένας φαύλος
κύκλος, με την αύξηση της ανεργίας να επιφέρει αντίστοιχη αύξηση των εισφορών
από ένα συνεχώς μειωμένο αριθμό εισφεροντων το κόστος της εργασία αυξάνεται
κτλ. Οι επ/σεις που μέσο αυτόν των απολύσεων μειώνουν το δικό τους κόστος το
μεταφέρουν σε άλλες επ/σεις σε τομείς όπου οι απολύσεις δεν είναι εύκολες,
επιδεινώνοντας την κατασταση. Επιπλέον οι επ/σεις με υψηλή ένταση εργασίας 'για τις
οποίες το κόστος του Εργατικού δυναμικού και οι κοινωνικές εισφορές κυμαίνονται
σε υψηλά επίπεδα αναγκάζονται με τη σειρά τους να απολυσουν εργαζομένους, με
αποτέλεσμα να αλλάζουν τόπο εγκατάστασης ή να προσφύγουν στην παραοικονομία
δημιουργώντας μια κατασταση χωρίς διέξοδο στην οικονομία.
Επομένως για τη διευκόλυνση της διατήρησης της απασχόλησης και της
δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης χωρίς μείωση του επίπεδου μισθών, πρέπει
να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, ιδιαίτερα για το μη ειδικευμένο
χαμηλόμισθο προσωπικό που πλήττεται δεόντως από μια τέτοια κατάσταση. Γεγονός
το οποίο θα μπορέσουν τα Κράτη Μέλη να καταφέρουν με μείωση του μη
μισθολογικου κόστους σε μια μορφή λιγότερο πpooδamκα διαβαθμισμένης.

Ανώνυμο « Ημερολόγια Κύριο εμπόδιο στη καταπολέμηση της ανεργίας» Περιοδικό οικον.
Ταχυδρόμος, Φ33. 18/6/94. σελ. 20, 21.
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5,2.1.3. Μερική Απασχόληση Αυτοαπασχόληση ως ΜΕΣΑ καταπολέμησης ανεμτίας

5.2.1.3.1.

Μερυαί Απασχόληση

Η έμφαση που δίνεται παντού για προώθηση της μερικής απασχόλησης
αντικατροπηζεται στην τάση της απασχόλησης. Οι απόψεις σχετικά μ’ αυτήν την
μορφή απασχόλησης διίσταντατ Κατά μια άποψη, οι θέσεις μερυσίς απασχόλησης
αποτελεί ένα μέσο που παρέχει στις 'γυναίκες -κυρίως- αλλά και σε ορισμένους
άνδρες να συμφιλιώσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία, με τις οικογενειακές
ευθύνες και τους εργοδότες να οργανώσουν με μεγαλύτερη ευελιξία τις επ/σεις τους.
Κατά μια άλλη άποψη, αποτελούν κατώτερες θέσεις απασχόλησης με περιορισμένες
επαγγελματικές προοπτικές, οι οποίες καλύπτονται από άτομα χωρίς εναλλακτική
λύση
Ότιως και 'να χει όμως το ποσοστό μερικής απασχόλησης από την ΙΟετία του
80’ άρχισε να αυξάνει με γοργούς ρυθμούς σ’ όλες τις χώρες -εκτός από το Νότιο
τμήμα της Ένωσης- ως και σήμερα και από ρυθμούς πλήρους απασχόλησης. Το
μεγαλύτερο ποσοστό μερικών απασχολούμενων ατόμων το κατέλαβαν 'γυναίκες 'για
την περίοδο ανάπτυξης από τα μέσα της ΙΟετίας του 80’.
Σήμερα, 25 εκατομμύρια εργαζόμενος σχεδόν 17% εργάζονται σε θέσεις
μερικής απασχόλησης με 4% μερικώς απασχολούμενες 'γυναίκες. Σχεδόν 18
εκατομμύρια από τους μερικώς απασχολουμένους δεν επιθυμούσαν θέσεις πλήρους
ωραρίου και περισσότεροι απ’ αυτούς 82% ανήκαν στο ασθενές φύλλο. Το ψηλότερο
ποσοστό κατέχει η Ολλανδία και ακολουθεί η Μ. Βρετανία.
Πρόκειται 'για ένα σχεπκά νέο φαινόμενο που για ορισμένες 'χώρες είχε
μεγάλη σημασία 'γιατί ανέκοψε την έντονη μείωση της απασχόλησης των γυναικών.
Το εάν και κατα πόσο συνδέεται με την ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας ή εάν
σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας τάξης αυτό θα διασαφηνιστεί στο μέλλον.

.Αυτοαπασχοληση
Στα περισσότερα Κράτη Μέλη υπαρχουν πολιτικές για την ενθάρρυνση της
απασχόλησης αφενός για να βοηθήσουν τους ανέργους να βρουν εργασία και αφ'
ετέρου για να τονώσουν τη δημιουργία μικρών επ/σεων, ώστε να προσφέρουν
περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και σε ορισμένες περιπτώσεις, να ενισχύσουν
την παραγοΰγική βάση της οικονομίας κυρίως σε νέους τομείς δραστηριότητας. Από
τη ΙΟετία του 80’ δόθηκε η δυνατότητα στους ανέργους σε όλα τα Κράτη Μέλη εκτός
Ιταλίας, .Αυστρίας, Λουξεμβούργου και Κάτω Χώρες να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα
επιδόματα ανεργίας τους ενώ ξεκινούσαν τη δική τους επ/ση.
Στην πράξη όμως παρά την αύξηση παροχής κίνητρων, η σημασία της δεν
μεταβλήθηκε παραμένοντας το ποσοστο της σταθερό στο σύνολο της απασχόλησης
γύρω στο 15% για τη Ένωση με μεγαλύτερα ποσοστά στο Νότιο τμήμα της.'“ '

Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Απασχόληση στην Ευρώπη 1995» Λσυςεμβοόργο 19%. σ ελ 16, 17.
** Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995) οπ. π. σελ. 18.
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5.3 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΟΑΙΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΩΝ

5.3.1,

Εξέλιξη Δημοσίων δαπανών πολιτικών Απασχόλησης.

Ο γενικός στόχος στα Κράτη Μέλη έχει τα τελευταία χρόνια μετατότηση το
κέντρο βάρους των διαθέσιμιων πόρων αό την στήριξη εισοδήματος των ανέργων σε
άλλες πιο ενεργητικές πολι-πκές αγορές εργασίας.
Η μεγάλη αύξηση της ανεργίας στην Ευρώπη από τα μέσα της δεκαετίας του
70’, ανάγκασε τις κυβερνήσεις να ανπδράσουν με διάφορους τρόπους. Οι
προϋπολογισμοί τω πολιτικών αγοράς εργασίας αυξήθηκαν σημαντικά και
εφαρμόστηκαν πολλά μέτρα σε πειραματικό στάδιο για αναζήτηση μιας λύσης. Τα
μέτρα διατήρησης του εισοδήματος των ανέργων, τα οποία ξεκίνησαν αρχικά με
στόχο την ενίσχυση των ανέργων για σύντομες περιόδους κατά τις οποίες αναζητούν
εργασία ή παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης αυξήθηκε σημαντικά. Η μαζική
ανεργία άσκησε τεράστιες πιέσεις στους δημόσιους προϋπολογισμούς και στα
συστήματα ενίσχυσης αλλά και συνέλαβε στην αλλαγή του βαθύτερου στόχους τους.
,Αόγω του υψηλού επιπέδου ανεργίας ασκήθηκε σημαντική πίεση για την λήψη
των ενεργητικών μέτρων που κατευθύνθηκαν σε επιμέρους τομείς της κατάρτισης της
δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Οι δημόσιες δαπάνες ~μα πολιτικές αγορές εργασίας ανήλθαν σε περύτου 3%
του .ΑΕΠ το 1985 και το 1992 σε 3,5% το 1993 και περίπου το ίδιο για την χρονιά του
1995. Ο Μέσος Ορος παθητικών μέτρων αυτών των χρονολογιών ανήλθε περίπου σε
50% ';αα επιδόματα ανεργίας ενώ ένα 10% 'για των συστημάτων πρόωρης
συνταξιοδότησης. Ενώ ένα 40% περίπου αφορούσε ενεργητικά μέτρα και από μεριά
προτεραιότητας μέτρων για την κατάρτιση, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας. Δημοσίων
υπηρεσιών απασχόλησης μειονεκτούντων ατόμων και νέων.
Οι δημόσιες δαπανες για πολι-πκές αγοράς εργασίας παρουσιάζουν μεγάλες
διακυμάνσεις στα Κράτη .Μέλη. Για την χρονιά του 1985 έχουμε στο ένα άκρο με
ποσοστό 4-5% του .ΑΕΠ τη Σουηδία και Δανία, να ακολουθουν με 2-4% του .ΑΕΠ π
Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και το Βέλγιο ενώ κάτω του 2% και με αριθμηπκή σειρά
0)ς του 0,5% του .ΑΕΠ τις Φιλανδία, .Αυστρία, Ιρλανδία, Γαλλία, Δανία, Η.Β.,
Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία, (πιν 7)
Το 1990 πάνω απο 4% του .ΑΕΠ δαπανούσε μόνο η Σουηδία άνω στην άλλη
κατηγορία του 2% έως 4% προστέθηκαν η Γερμανία, η Φιλανδία, η .Αυστρία και
«παράπεσο) η Δανία. Το 1995 η κατάσταση παραμένει σχεδόν η ίδια με τη Δανία
όμως να καλύπτει την πρώτη θέση.
Οι περισσότερες από πς παραπάνω χώρες δαπανούν κυρίως σε παθητικά
μέτρα -εξαίρεση αποτελεί η Σουηδία- δίνοντας μικρότερη σημασία στα ενεργηπκά.
Τα αποτελέσματα των προσπαθειών που έγιναν προκειμένου να μετατοπιστεί
το κέντρο βάρους σε πιο ενεργηπκές πολιπκές είναι ανάμεικτα. Ενώ οι δαπάνες σε
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ΠΙΝΑΚΑΣ?
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΕΠ α ν ά 5% ανέςτγων
GR, Ε, υΚ, IRL,
F, Ρ, FIL, D, A
GR, Ε, υΚ, IRL,
F,P

FIL, B, ,L, D, NL,
A,DK.

GR, Ε, UK, L, Ρ, FIL, D, A, B
F. IRL.
Πηγή
European Commission, «Employment in Europe 1997» και Ευροίπαϊκή
Ετπτροτιη «.Απασχόληση στην Ευρώπη 1995» Λουξεμβούργο 1996 σελ. 154.
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Το 1990 πάνω από 4% του ΑΕΠ δαπανούσε μόνο η Σουηδία άνω στην άλλη
κατηγορία του 2% έως 4% προστέθηκαν η Γερμανία, η Φιλανδία, η .Αυστρία και
«παράτιεσο) η Δανία. Το 1995 η κατάσταση παραμένει σχεδόν η ίδια με τη Δανία
όμως να καλύτττει την πρώτη θέση.
Οι περισσότερες από τις παραπάνω χώρες δαπανούν κυρίως σε παθητικά
μέτρα -εξαίρεση αποτελεί η Σουηδία- δίνοντας μικρότερη σημασία στα ενεργητικά.
Τα αποτελέσματα των προσπαθειών που έγιναν προκειμένου να μετατοπιστεί
το κέντρο βάρους σε πιο ενεργητικές πολιτικές είναι ανάμεικτα. Ενώ οι δαπάνες σε
ενεργη·πκά μέτρα ήταν μεγαλύτερες το 1990 απ’ οτι το 1985 στα Κράτη Μέλη το
ποσό αυτό μειώθηκε κατά την περίοδο 1990 έως 1995 στην Ελλάδα και στην
Ολλανδία παρέμεινε σταθερό, στην Δανία και .Αυστρία αυξήθηκε ενώ σ’ όλες τις
άλλες μειώθηκε. Ωστόσο, είναι πολύ σημανπκό να τονιστεί στο πλαίσιο αυτό ότι οι
συγκεκριμένοι αριθμοί καλύπτουν μονο τις δαπάνες που έγιναν στο δημόσιο και δεν
περιλάμβαναν δαπάνες του ιδιωτικού τομέα. Οι τελευταίες μπορεί να αυξήθηκαν -^ια
τα χρονιά εκείνα λόγω της τάσης για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών που
προηγουμένως παρέχονταν από το δημόσιο τομέα, λόγω ότι οι επ/σεις αναλαμβότνουν
αεγαλύτερη ευθύνη για κατάρτιση και τέλος λόγω του ότι καταργείται η μονοπώληση
της διαδικασίας ανεύρεσης εργασίας από το Κράτος σε έναν αριθμό χωρών.

5.3.2.

Διαρθρωτικά ταμεία στην υιοθέτηση πολιτικών και ο ρόλος τους.

Τα ταμεία αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιδίωξη των στόχων
που θέτει η οικονομική και κοινωνική συνοχή της ένωσης. .Μέσω των διαφόρων
οργάνων (συιιπεριλαμβανόμενων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ταμείο
περιφερειακής .Ανάπτυξης Ταμείο Συνοχής) είναι να ενθαρρύνουν την συνολική
ανάπτυξη του χώρου της ένωσης που χη ζωτική σημασία για τη διατήρηση της
απασχόλησης των νέων και των μακροχρόνια ανέργων καθώς και την προσαρμογή
εργαζομένων στις βιομηχανικές αλλαγές.

Ευρωπαϊκή ΕΜτροπη (1995)οπ. π. σελ 153.
” Ευρωποακή Επιτροπή (1995)οπ. π. σελ 22.
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Με τη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών Ταμείων το 1988 δόθηκε για τφώτη
φ ο ^ στην Ευρωτιαίκή Ετπτροττη η δυνατότητα να προτείνει στα Κράτη Μέλη
ενέργειες ενισχυμένες από τα διαρθρωτικά Ταμεία οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την Κοινότητα. Ενώ συνήθως εναπόκειται στα Κράτη να ορίζουν τις
κυριότερες συνιστώσες των παρεμβάσεων τους στα διαρθροπικά Ταμεία στα πλαίσια
των καταρτισμένων απο αυτά λειτουργικών προγραμμάτων, τώρα με τις
ακολουθούμενες κοινοτικές πριοτοβουλίες δίνεται στην Ετητροττή ένα μέσο ’ηα να
κατευθύνει από το Κοινοτικό Πρίσμα -συμπληρωματικά με τις Εθνικές πολιτικέςτους τομείς διαρθρωτικής και εκπαιδευτικής πολιτικής της πολιτυτής απασχόλησης.***’

5.3.2.1 Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και προγράμματα ειημόρφωσης και κατάρτισης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο συμβάλλει στη βελτίωση των δυνατοτήτων
απασχόλησης των εργαζομένων της Κοινής Αγοράς και την ανύψωση του βιοτικού
επιπέδου. '*’’ Με άλλα λόγια, κύρια μέριμνα του είναι να βοηθά τους ανθρώπους να
ετηστρέψουν στην αγορά εργασίας αλλά και να στηρίξει άλλους που ήδη εργάζονται
αλλά χρειάζεται να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.
Μέσω του ΕΚΤ προωθούνται από την Επιτροπή εκπαιδευτικά προγράμματα τα
οποία «υπακουουν» στις επιταγές του Λευκού Βιβλίου που αναφέρεται σε
επιμόρφωση και κατάρτιση δια βίου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως πριν δεν
υπήρχαν Κοινοτικά προγράμματα υπό την μορφή «κοινοτικών πρωτοβουλιών» για
την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων.

5.3.2.1.1. .Λνάτιτυξη προγραμμάτων
Η αρχή λοιπόν των προγραμμάτων έγκειται στην χρονιά του 1986 με τα
προγράμματα COMMET αρχικά και ERASMUS αργότερα, που εκφράζουν την
συνειδητοποίηση της αναγκαιότητα «εκπαιδευτικής διάστασης» στην κοινότητα τόσο
στην διαδικασία οικονομικής προσαρμογής και εκπαίδευσης όσο και στην
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.
Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την συνεργασία μεταξύ Πανεττιστημίων και
επ/σεων στην κατάρτιση στον τομέα τεχνολογίας και το δεύτερο την κινητικότητα
των φοιτητών. .Αργότερα ακολούθησαν και άλλα που αναλύονται παρακάτω:
• Πρόγραμμα PETRA
Το πρόγραμμα αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα της Ε.Ε. για
την ανάπτυξη της επαγγελματυτής κατάρτισης των νέων και προετοιμασία για τη ζωή
του ενήλικου και την επαγγελματική ζωή. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1988,
ακολούθησε μια δεύτερη φάση το 1992 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1994.
• Πρωτοβουλία HORIZON
Στοχος του HORIZON είναι η προώθηση της επαγγελματικής ένταξης ατόμων
με ειδικές ανάγκες και μειονεκτούντων ατόμων.
• Πρόγραμμα NOW.
Seyftied Edwn «Οι Κοινοτικές πρωτοβουλίες. .Ανθρώπινοι πόρου» Ευρωπαϊκό Περιοδικό CEDEFOP
«Στοιχεία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου». Αθήνα 1991, σελ 38.
Lovensen Uwe « α σχέσεις της επαγτελμαπκής κατάρτισης στην Ευρώπη γίνονται
Ευρωπαϊκό Περιοδικό CEDEFOP, Τεύχος 3, 3/94 σελ. 52.
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I toxoje σπς ίσες ευκαιρίες ',ηα τις ’/^αίκες στο χώρο επαγγελματική
κατάρτισης.
• Το πρόγραμμα ΥΟΥΤΗ START

που ·χε σαν στόχο να φτάνανε μέσα στα επόμενα χρόνια σε τέτοιο σημείο
ώστε οι νέοι ηΜκίας 16 -20 ετών να εξέρχονταν από το εκπαιδειτπκό σύστημα και να
εισέρχονταν σε στην αγορά εργασίας με κατέχοντας έναν τίτλο σπουδών είτε αρχικής
είτε συνεχιζόμενης εξάρτησης.
• Πρόγραμμα Socrates.
.Από το 1995 έως το 1999 η Κοινότητα διέθεσε 850 εκ. ECU -^α την
προώθηση των ανταλλαγών σπουδαστών και μαθητών μεταξύ των πανεττιστημίων και
των σχολείων των διαφόρων Κρατών Μελών. Ενθάρρυνε επίσης την χρησιμοποίηση
τεχνολογίας πληροφοριών και βοήθησε στην εκπαίδευση των διακινούμενων
εργαζομένων και των παιδιών των πλανοδίων οικογενειών.
• Leonardo.
Το πρόγραμμα αυτό προϋπολογισμού 620 εκ. ECU μέχρι το 1999 είχε ως
στόχο να δώσει στους νέους την ευκαιρία αφού αποφοιτήσουν να λάβουν αρχική
επαγγελματική κατάρτιση ενός ή στη συνέχεια, εάν ήταν δυνατόν 2 ετών.
• .ADAPT.

Στόχος του προγράμματος αυτού πενταετή προϋπολογισμό 1,4 δις ECU ήταν
η βελτίωση την δυνατότητας προσαρμογής του εργατικού δυναμικού με την
πρόβλεψη νέων ειδικεύσεων και προσόντων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση
της βιομηχανικής εξέλιξης.
• Employment.
Θα ξοδευτούν 300 εκ. ECU ως το 2000 για να βελτιωθούν οι δυνατότητες
εξεύρεσης εργασίας τριών συγκεκριμένων ομάδων των ’^ α ικ ώ ν, των νέων χωρίς
επαγγελματικά προσόντα και των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
Ολα τα παραπάνω αποτελούν ένα μέρος ενεργητικών πολιτικών που 'χουν
κατά καιρούς προταθεί απο την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ωστόσο, η ποιότητα των
προγραμμάτων αυτών είναι συγκεκριμένη και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις χώρών
όπως η Ελλάδα, η Γερμανία ή η .Αγγλία όπου αναφέρεται σε προγράμματα
επιμόρφωσης κακής ποιότητας. Την ποιότητα την διασφάλιση από την μια η διάρκεια
της από την άλλη η πιστοποίηση που θα πάρα αυτό που συμμετείχε, ώστε αργότερα
να του βοηθήσει να εξελιχθεί στην καριέρα του.

5.3.2.1.2.

Επιμέρους προγράμματα στα κράτη μέλη.

.Από το 1990, αρκετά Κράτη Μέλη ξεκίνησαν νέες πρωτοβουλίες με στόχο την
καταπολέμηση της Μακροχρόνιας ανεργίας, τοποθέτησης σε θέση εργασίας ή
βελτιωμένα μέτρα συμβουλευτικής. Στην Γαλλία οργανώθηκαν συνεντεύξεις στο
πλαίσιο του προγράμματος «900.000». Στο Ην. Βασίλειο δημιουργήθηκε ένα ειδικό
(υποχρεωπκό) πρόγραμμα 'fia ανέργους άνω των δύο ετών και αρνούνται να λάβουν
άλλες μορφές βοήθειας στο πλαίσιο των συνεντεύξεων RESTART. Επίσης

■' Το σπίτι της Ευροιπης ΘεσΜκης «Αγώνας κατά της Ανεργίας με τη βοήθεια της Ε.Ε.». πρακτικό
8°” Διεθνούς Συνεδρίου, ΘεσΜκη 1995, σελ 98.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης». Ειδικό Ενημερωτικό φυλλάδιο,
Λουςεμβούργο 1995, σελ 6.
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καθιερώθηκε ένα σύστημα δοκιμαστικής εργασίας δύο εβδομάδων για ανέργους άνω
των 6 μηνών ym να αξιολογήσουν τις δυνατότητές τους οι εργοδότες.
Στην Δανία το Πρόγραμμα προσφοράς θέσης εργασίας, στο πλαίσιο του
οποίου οι άνεργοι δικαιούνται μια θέση εργασίας μέτρα 12 μήνες επεκτάθηκε. Η
απασχόληση διαρκεί 9 μήνες όταν στον ιδιωτικό τομέα (7 μήνες στο δημόσιο) ενώ ο
εργαζόμενος απολαμβάνει κανονικό μισθό που προβλέπεται μέσο σύμβασης. Στην
Ισπανία, ένα πρόγραμμα επιάότησης μισθού παρέχει στις επ/σεις που προσφέρουν
εργασία σε ^έργους άνω του 1 έτους έκπτωση στις Ώσφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Στην Φιλανδία ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων σε επιδοτούμενες θέσεις αφορούσε
μακροχρόνια ανέργους ενώ από το 1995 η πολιτική της Σουηδίας επικεντρώνεται
στους άνω των 6 μηνών ανέργων, να εστιάζεται η ενίσχυση για προσλήψεις σ’ αυτούς
και με το να επιτρεπει να συνδυάζεται αυτό με ένα νέο κίνητρο προσλήψεων για τους
νεοπροσληφθέντες εργαζομένους.

5 2.3 Πολιτικές κρατών μελών στη διάρκεια των χρόνων,
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έδωσε στη περίοδο των είκοσι περίπου χρόνων
σημανπκές κατευθύνσεις στα Κράτη Μέλη για την πάταξη του φαινομένου της
ανεργίας. Τι εγινε όμως σε επίπεδο Κρατών; Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες
πολιτικές που ακολούθησαν ορισμένες χώρες για τη μείωση της ανεργίας.
Στα τέλη της δεκαετίας του 70’ πολλές χώρες είχαν καταβάλει προσπάθεια για
την προστασία των συμφερόντων των νέων εργατών και την διευκόλυνση της
εντάξεως τους στην ενεργή ζωή γιατί οι νέοι συνηθίζουν να ‘ναι διστακτικοί στην
απόκτηση εργασίας γιατί καταλαμβάνουν θέσεις που αφενός δεν του ενδιαφέρουν και
αφετέρου γιατί οι θέσεις αυτές είναι χαμηλόμισθες. Έτσι λοιπόν στην τότε Δ.
Γερμανία η κυβέρνηση ενέκρινε νόμο υπέρ 1,5 εκ. νέων εργαζομένων που
προσέβλεπε λιγότερες ώρες εργασίας και μεγαλύτερες ετήσιες άδειες.
Στην Ιταλία και τη Σουηδία είχαν εφαρμόσει νέες μεθόδους οργάνωσης της
εργασίας χρησιμοποιώντας τελειοποιημένους τεχνικούς εξοπλισμού για την τόνωση
του ενδιαφέροντος των νέων για την εργασία και την καταπολέμηση της μονοτονίας
των μεθόδων παραγωγής. Ενώ στην Ολλανδία και την Δανία συνδικάτα είχαν
σχηματίσει ειδικές επιτροπές για την μελέτη των προβλημάτων των νέων εργατών.'^·**
Επίσης στην μεγάλη Βρετανία μέσω του προγράμματος job increase Schene πρότεινε
την συνταξιοδότηση στα 64 χρόνια των ανδρών και 59 για τις 'γυναίκες, με
μελλοντική διαμόρφωση σε 63 για τους άνδρες και 52 για τις 'γυναίκες βοηθώντας μ'
αυτόν τον τρόπο την αύξηση των θέσεων 'για τους νέους λόγω απελευθέρωσης των
παλιών
(πολιτική που εγκαταλείφθηκε σταδιακά ως το 1988 από τις περισσότερες
χώρες της Δ. Ευρώπης καθώς η εφαρμογή της δεν συνέβαλε σε αύξηση της
απασχόλησης αλλά επιδείνωσε τη θέση των ασφαλιστικών ταμείων.
Η Ελλάδα το 1982 όπως και η Γαλλία προχώρησαν σε αύξηση 28% των
ονομαστικών μισθών και παράλληλη αύξηση 6-8% των πραγματικών, μείωση ωρών
εργασίας και αύξηση συντάξεων νομίζοντας πως με περισσότερα χρήματα θα
επέρχονταν μεγαλύτερη κατανάλωση και ανάκαμψη της οικονομίας χωρίς επιβάρυνση
του ισοζυγίου πληρωμών, ότι δεν θα δημιουργούσαν πληθωρισμό και ότι θα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Απασχόληση στην Ευρώπη 1995» Λσυςεμβοόργο 1996, σελ 113.
■■■ Ανώνυμο «Νέα γενιά, θελημαπκή και αθέλητη ανεργία και αίσθημα αβεβαιότητας». Περιοδικό
Οικον. Ταχυδρ., Τ. (1247), 1978 σελ 3.
Οικον. Ταχυδ.. έτους 1980, Τεύχος 1700.
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«ερέθιζε» τις οικονομικές μονάδες που πλήττονταν απο την υπό απασχόληση, γεγονός
όμως που οδήγησε σε υψηλό πληθωρισμό με τις αντίστοιχες συνέπειες. Εττίσης στην
Ελλάοα το 1986 είχε αναληφθεί μια πολιτική για απαγόρευση διπλοθεσίας,
προσυνταςιοδοτικό καθεστώς, τέταρτη βάρδια, ελαχιστοτιοίηση χρόνου εργασίας που
εγκαταλειφθηκε το 1988 με το Νομοσχέδιο του Γεννηματά θέτοντας ως
προτεραιότητα, τον συντονισμό των επενδύσεων με την επαγγελματική κατάρτιση για
την καταπολέμηση της ανεργίας.
Η Σουηδία, η Φιλανδία και η Αυστρία με μακροοικονομυίές πολιτικές
κατόρθωσαν μέχρι το τέλος της ΙΟετίας του 80’ να απορροφηθεί η ανεργία από τη μια
πλευρά, μέσα από μια επέκταση του δημοσίου τομέα 'ρα απορρόφηση εν μέρει πς
απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην βιομηχανική αναδιάρθρωση και από
την άλλη, βελτιώνοντας τους όρους συναλλαγής με τις επ/σεις χάρη σε μια πολιτική
μετέπειτα υποτιμήσεων.
Μια άλλη πολιτική για την προστασία των εργαζομένων που εφαρμόστηκε σε
πολλές χώρες -όπως π.χ. Ισπανία- είναι η μονιμότητα. .Αποδείχθηκε όμως
«μπούμερανγκ» για τις χώρες αυτές γιατί αυξάνει τόσο πολύ το εργατικό κόστος που
καθιστα αδύνατη τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μ’ αποτέλεσμα να αυξάνουν
αντί να μειώνουν την ανεργία. Η Ισπανία εφάρμοσε τη σφιχτή πολιτική του Φιλίπε
Γκονζάλες που έλεγε « προτιμώ να κλείσω τις μη παραγωγικές ζημιογόνες επ/σεις
παρα να τις συντηρώ εις βάρος της εθνικής οικονομίαφ»·
Επιπλέον εισήχθησαν στην Ένωση από το 1960 -1989 πολλές ρυθμίσεις
σχετικά με την προστασία απασχόλησης και την εγγύηση ησοδήματος εργαζομένων.
Η Ολλανδία και Βρετανία όμως ξέφυγαν απο αυτήν την πολιτική με την πρώτη να
συνοψίζει την πολίτικη της σε τέσσερα σημεία -πολιτικής μισθολογικής
αυτοσυγκράτησης σε συμφωνία με τα εργατικά σωματεία απελευθέρωση αγορών,
ενώ η Βρετανία έδωσε προτεραιότητα στην μεταρρύθμιση της αγορά προϊόντων, τις
ιδιωτικοποιήσεις και τη μεταρρύθμιση του Εργατικού δικαίου. Τέλος στην Ιρλανδία
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μείωση του δείκτη της ανεργίας και μια
γενικότερη ανάκαμψη που οφείλεται σε περικοπεί γενναιόδωρων ετπδομάτων, μείωση
των οριακών φορολογικών συντελεστών και βελτίωση της εκπαίδευσης των
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Σμαίλης Λάμπρος «Ιδεολογική επίθεση στην Ανεργία με σωστά ειαμέρους μέτρα». Περιοδικό Ο ικ
Τπνοδοόαοσ Ψ 38 22/9/88 σελ. 22.
Τ
^ ί ’«Το τέλος της πλήρης αποσχόλησηφ* Ευρωπαϊκό περιοδι^ I ^ E F O R Έ 4. 4/97 σ ελ 17.
· ' Cumit Davit «Θα επιτύχει το EURO τα υπέρ και τα κατα της ΟΝΕ» Ειοικη Έκοοση Δρομέας
Απρίλιος 98 σελ 32.

6° ΙΥϊ,ΰΊΕΡΑΣΜΑΤΑ

Απο την ανάλυση της εργασίας τιου προηγήθηκε προκιηττουν ορισμένα
βασικά συμτιεράσματα τα οποία εμφανίζονται συνοτττικά παρακάτω:
1 ) Παρόλο που με πγν ανεργία ασχολήθηκε « π λ ή θ ο ς » οικονομικών σχολών
καμία δεν κατάφερε να όώσει λύση στο πρόβλημα σε πρακτικό τουλάχιστον επίπεδο.
£λες οι θεωρίες ήταν δομημένες σε άριστο θεωρητικό υπόβαθρο που κωλύονταν
όμως στην πράξη δημιουργώντας έτσι προβλήματα και αδυναμίες στους άμεσα
ενδιαφερομένους. Οι απόψεις μεταξύ των σχολών διίστανταυ Υπήρχαν οι
«Κ ευνσιανοί»που ήθελαν την ρυθμισπκή παρέμβαση του κράτους ως τρόπο
καταπολέμησης της ανεργίας,, τους Νεοκλασικούς που θεωρούν υπεύθυνους τους
διεκδικητικούς αγώνες των εργαζομένων για την αύξηση της .τους Μαρξιστές που
θεωρούν την αιτία του προβλήματος τον καπιταλισμό καθώς και απόψεις άλλων
σχολών που επιρρίπτουν ευθύνες σε άλλους υπεύθυνους χωρίς όμως να επιφέρουν
λύση στο πρόβλημα.

2)
Η ανεργία συνεπάγεται για τον άνεργο και κατά επέκταση στην κοινωνία, ένα
δυσβάσταχτο κόστος όχι μόνο σε οικονομικούς όρους αλλά και σε μια σειρά
ψυχολογικών προβλημάτων καθώς και επιπτώσεων στην υγεία του, το πρόβλημα
είναι εντονότερο για τους νέους και κα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βάση για
γρηγορότερη επίλυσή του.
3) Οι άνεργοι ξεπερνούν σήμερα τα 18 εκ. με ποσοστό περίπου 10,8% (1998) παρά
ότι κατά περιόδους παρουσιάζει τάση ,ιιείωσης που όμως διαρκούν ελάχιστα.
Περισσότεροι από τους μισούς ανέργους στο γυναικείο εργατικό δυναμικό και σε
ποσοστό πάνω του 25% βρίσκονται οι νέοι άνεργοι ενώ 50% των
ανέργων(ποσοστό στην συνολική ανεργία) δεν εργάζονται ι πάνω από ένα χρόνο.
Σε περιφερειακή ανάλυση προκύπτει ότι οι χώρες του Νότου πλήττονται
περισσότερο και ειδικότερα περιοχές που ανήκουν στην Ισπανία , ενώ αντίθετα
στην Βόρεια Ευρώπη η κατάσταση είναι καλύτερη με ευημερούσες περιοχές της
Αγγλίας και της Ολλανδίας και ειδικότερα του Λουξεμβούργου.
4) Η ανεργία αποτελεί μείζον πολιτικοοικονομικό πρόβλημα που έχει οδηγήσει την
Ε.Ε να θέσει ένα Πανευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση της. Μέσα σ'ουτο
το πλαίσιο περιλαμβάνεται η ;\ευκή Βίβλος που αποτελεί και τη μέγιστη
προσπάθειά της ,για την ελάττωση του προβλήματος αυτού. Δεν αρκούν όμως
μόνο οι κατευθυντήριες γραμμές αλλά και η υιοθέτηση ευέλικτων και
εναρμονισμένων μέτρων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής από της
κύριες Ευρωπαϊκές Χώρες.
5) Η παιδεία αποτελεί έναν οπό τους βασικούς παράγοντες επαγγελματικής
ευημερίας και προόδου ενός λαού γι αυτό και πρέπει η επαγγελματική
Εκπαίδευση να'ναι συνεχής και ανταποκρινόμενη στις συνεχείς απαιτήσεις της
αγοράς.
Γι' αυτό τον λ ^ ο η Ευρώπη όπως παρατηρήθηκε έχενμέσω των
Διαρθρωτικών της Ταμείων , ξοδέψει δισεκατομμύρια ECU για την υλοποίηση
προγραμμάτων σε μια προσπάθεια για παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής

βοήθειας. Τα τιρ^ραμματα αυτα έκαναν δειλά την εμφάνιση τους στην δεκαετία
του 80 και στην δεκαετία του 90 έγιναν καθημερινή πραγματικότητα στις χώρες
μέλη της Ε.Ε. Ολες οι προηγούμενες προσπαθούν να απολάβουν πόρους από τα
διαρθρωτικά ταμεία δημιουργώντας "όμως ένα αμφίβολο καθεστώς εφαρμογή
τους με σημαντικές ελλείψεις
6)
Οι περισσότερες χώρες δαπανούν τεράστια χρηματικά ποσά σε παθητικάμέτρα
παρά σε ενεργητικά για την υποστήριξη των ανέργων
Ένα μέτρο παθητικής
πολιτικής όπως τα πλουσιοπάροχα επιδόματα που διατίθενται στους ανέργους και
που θεωρείται για πολλούς ως αίτιο στο να παραμάνα η ανεργία σε επίπεδα υψηλά
αποτελεί ένα «σχήμα οξύμωρο». .Λυτό συμβαίνα -^ατί στις δεκαετίες του 50'και
του όΟ'οι κοινωνικές παροχές ήταν υψηλές ενώ η ανεργία ήταν σε χαμηλά επίπεδα
ενώ στις επόμενες δεκαετίες τα υψηλά ποσά παθητικών μέτρων αποτελούν
αντικίνητρο για εργασία Το τι πραγματικά συμβαίνει είναι ένα δύσκολο ερώτημα.
•Λυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι υπάρχη μεγάλο πλήθος
επιδοτούμενων« ανέργων » που παράλληλα απασχολούνται παράνομα θέτοντας
υπό αμφισβήτηση ακόμη και τις εμπεριστατωμένες μελέτες των αρμοδίων -fva. το
πόσοι τελικά είναι οι άνεργοι

Η ανεργία όμως ,δεν παύει να αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα για τους ηγέτες
των Κρατών .Μελών και ’^ια την Ένωση σήμερα Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο
προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει τα μέγιστα προκείμενου να εξασφάλιση
κοινωνική και εργασιακή ειρήνη το τελευταίο μισό του αιώνα. Η πολιτική όμως των
ευρωπαϊκών οικονομιών των προηγουμένων δεκαετιών για πάταξη του πληθωρισμού
σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία και των μη ανταγωνιστικών αγορών
προϊόντων επέφερε την αύξηση της ανεργίας. Η μείωση της θ α επέλθει με μια
προσπάθεια συντονισμένων βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων πολιτικών από τις
χώρες που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οσο αφορά την ένταξη των χωρών στην Ένωση - όπως η ζώνη της ανατολικής
Ευρώπης -θα χει σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση τόσο μεταξύ των
υποψήφιων χωρών όσο και μεταξύ των ήδη υπαρχόντων χωρών
Ο μέσος όρος
ανεργίας των χωρών αυτών κυμαίνεται στο 10% παρόμοιο με εκείνο της Ενωσης οι
συνθήκες όμως και η δομή της αγοράς εργασίας είναι διαφορετικές και η πρόκληση
που πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι αυτή Η μετάβαση σε μια σύγχρονη μορφή
αγοράς εργασίας
Οι προοττηκές που προσφέρουν οι χώρες αυτές από άποψη
επενδύσεων είναι πολύ ευοίωνες και προκαται να προκαλέσουν με την σειρά τους
αύξηση της απασχόλησης και μείωση ενδεχομένως στην ανεργία.
.Λυτή είναι η πραγματικότητα της ανεργίας στην Ένωση , τα προβλήματα , οι
προοπηκές της και οι προσπάθειες της για την μείωση της για μια Ένωση που το
2000 θα ναι δυναμική, ευημερείς και κυρίως ειρηνική
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