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Προοπηικές Απαζτόληζης ηοσ ΟΟΣΑ – Έκδοζη 2009:
Ανηιμεηώπιζη ηης Κρίζης ηων Εργαζιών
Περίληψη στα ελληνικά



H έθδνζε «Πξννπηηθέο Απαζρόιεζεο» είλαη ε εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ επί ηεο
θαηάζηαζεο ησλ αγνξώλ εξγαζίαο θαη ηεο απαζρόιεζεο θαζ’όιε ηε δώλε ηνπ ΟΟΣΑ.



Η έθδνζε ηνπ 2009 πξαγκαηεύεηαη θπξίσο ηηο επηπηώζεηο ηεο ρξεκαηηζηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.



Αλαθέξεη όηη ε αλεξγία έρεη απμεζεί ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ, ζπρλά θαηά
πξσηνθαλή ξπζκό, θαη πεξαηηέξσ αεμήζεηο πξνβιέπνληαη γηα ην 2010..



Αλαζθνπεί πώο θαιύηεξα ε αγνξά εξγαζίαο θαη νη θνηλσληθέο πνιηηηθέο κπνξνύλ λα
βνεζήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηα ρακεινύ εηζνδήκαηνο λνηθνθπξηά λα μεπεξάζνπλ
ηε ζύειια ηεο θξίζεο, θαζώο θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο θησρνύο θαη ηα
άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο λα δηαηεξήζνπλ πξόζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
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Γηα λα απνηξαπεί εθηεηακέλε επηζθίαζε από ηελ θξίζε
εξγαζηώλ

Η τρεκαηηζηηθή θαη οηθολοκηθή θρίζε
δελ άργεζε λα κεηακορθφζεί ζε θρίζε
εργαζηώλ…

Η παγθόζκηα νηθνλνκία βξίζθεηαη ελ κέζσ ηεο ρεηξόηεξεο
ρξεκαηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηώλ, κε
απζηεξέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Από ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 2008, ζπλέβε κεγάιε παξαθκή ηεο
παξαγσγήο ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ θαη κε, ε νπνία νδήγεζε ζε
έληνλεο πηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη απόηνκεο αλόδνπο ζηελ
αλεξγία. Όπσο θαη ζε πξνεγνύκελεο ζνβαξέο νηθνλνκηθέο πθέζεηο, νη
ήδε κεηνλεθηνύζεο νκάδεο ηεο εξγαζηαθήο αγνξάο – λενιαία,
αληδίθεπηνη, κεηαλάζηεο, εζλνηηθέο θνηλόηεηεο θαη, κεηαμύ απηώλ,
εθείλνη ζε πξνζσξηλέο ή άηππεο εξγαζίεο – θέξνπλ ην κεγαιύηεξν
βάξνο ησλ απσιεηώλ εξγαζηώλ.
…θαη ε βρατσπρόζεζκε προοπηηθή γηα
ηης ζέζεης εργαζίας είλαη δσζοίφλε

Αμηνζεκείσηεο αβεβαηόηεηεο πεξηζηνηρίδνπλ ηελ βξαρππξόζεζκε
πξννπηηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη εξγαζηαθή αγνξά. Πξνο ην παξόλ
πθίζηαληαη απμαλόκελεο ελδείμεηο όηη κπνξεί λα πέξαζε ην ρείξηζην θαη
αλαθαίλεηαη θάπνηα αλόξζσζε. Οη ηειεπηαίεο πξνβιέςεηο ηνπ ΟΟΣΑ
ππνδεηθλύνπλ όηη ε αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο ζα αλαθηήζεη ζεηηθό
εδάθην κόλν θαηά ην πξώην ήκηζπ ηνπ 2010 θαη όηη ε αλάπηπμε ζα
είλαη ειαθξή κέρξη αξγόηεξα θαηά ην ίδην έηνο. Ωζηόζν ε δεκηνπξγία
ζέζεσλ εξγαζηώλ ζα πζηεξεί ζεκαληηθώο πίζσ από ηπρόλ αλάθακςε
ηεο παξαγσγήο. Ωο εθ ηνύηνπ ην πνζνζηό αλεξγίαο θαηά ηνλ ΟΟΣΑ
πξνβιέπεηαη λα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία θαζ’όιν ην 2010,
αλεξρόκελν ζε λέα κεηαπνιεκηθή αηρκή ησλ 10% (57 εθ. αλέξγνπο)
θαηά ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ έηνπο.

Σρήκα 1.1 Πξαγκαηηθή θαη
πξνβιεπόκελε αιιαγή ζηελ
απαζρόιεζε ζε επηιεγκέλεο
ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ

Το θσθιηθό άικα ηες αλεργίας
θηλδσλεύεη λα θαηαζηεί καθρόζσρηο, κε
αρλεηηθές ζσλέπεηες επί ηες αγοράς
εργαζίας θαη ηες εθηθηής παραγφγής

Έλαο βαξπζήκαληνο θίλδπλνο είλαη όπσο απηή ε ζεκαληηθή άλνδνο
ζηελ αλεξγία θαηαζηεί ζε κεγάιν βαζκό εγγελώο δηαξζξσηηθή θαζώο
πνιινί από ηνπο αλέξγνπο ππνπίπηνπλ ζε καθξνρξόληα αλεξγία ή
απνμελώλνληαη από ην εξγαηνδπλακηθό. Απηό ην αλεπηζύκεην
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θαηλόκελν ζπλέβε ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ ζε πεξαζκέλεο
πθέζεηο, όηαλ ε αλεξγία παξέκελε ζε λέα πςειόηεξε ζηάζκε ζε
ζύγθξηζε κε ην πξν ηεο θξίζεο επίπεδν αθόκε θαη κεηά πνπ ε
παξαγσγή επέζηξεςε ζην εθηθηό ηεο θαη ρξεηάζζεθαλ πνιιά ρξόληα
έσο ώηνπ επαλέιζεη, ζην πξν ηεο θξίζεο επίπεδν, αλ επαλέιζεη. Απηή ε
αδηάπησηε ζπλέρηζε αλαθύπηεη επεηδή ε καθξνρξόληνη άλεξγνη
θαζίζηαληαη ιηγόηεξν ειθπζηηθή πξννπηηθή γηα ηνπο εξγνδόηεο
ζπλεπεία ηνπ θζίλνληνο θεθαιαίνπ θαη ηεο κεησκέλεο δξαζηεξηόηεηαο
γηα ηελ αλεύξεζε εξγαζίαο.
Οη Κσβερλήζεης έτοσλ ιάβεη
δηαβήκαηα προζθάηφς προθεηκέλοσ λα
αληηκεηφπίζοσλ ασηό ηολ θίλδσλο ηες
συειής θαη επίκολες αλεργίας

Σρήκα 1.18 Μεηξεκέλεο
δαπάλεο ζε δξαζηήξηα
πξνγξάκκαηα αγνξώλ εξγαζίαο

Η αγνξά ηεο εξγαζίαο θαη νη θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαηέρνπλ ξόινθιεηδί ζηελ πξόιεςε ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ αλαζθηξηήκαηνο ηεο
αλεξγίαο δηα κέζνπ ηεο πξνώζεζεο ηεο ζύληνκεο επαλέληαμεο ησλ
αλαδεηνύλησλ εξγαζίεο ζηελ απαζρόιεζε θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ
δεμηνηήησλ ηνπο γηα λα επηηξαπνύλ λα εηζρσξήζνπλ ζε πιένλ
παξαγσγηθέο ζέζεηο εξγαζίαο όηαλ επηηαρπλζεί ε αλάθακςε. Τα
πεξηζζόηεξα παθέηα δεκνζηνλνκηθήο δηέγεξζεο πνπ εηζήρζεθαλ
πξνζθάησο από ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
ζπλνιηθήο δήηεζεο πεξηιακβάλνπλ πρόζζεηα κέηξα γηα ηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα απαιύλνπλ ηηο
αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο επί ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
ρακεινύ εηζνδήκαηνο ζπηηηθώλ.
Τα δίθησα αζθαιείας εληζτύοληαη…

Η πξώηε γξακκή άκπλαο είλα ηα δίθηπα θνηλσληθήο αζθαιείαο
(επηδόκαηα αλεξγίαο θαη θνηλσληθή πξόλνηα) ηα νπνία παξέρνπλ
απαξαίηεην βνήζεκα εηζνδήκαηνο ζηνπο απσιέζαληεο ζέζεηο εξγαζίεο
θαηά ηελ νηθνλνκηθή ύθεζε. Δλώ ηα επηδόκαηα αλεξγίαο έρνπλ
απηνκάησο πιεξώζεη ην θελό θαη δηαηεξήζεη ηα εηζνδήκαηα πνιιώλ
απσιέζαληεο ζέζεηο εξγαζίαο, ε θάιπςε πνπ παξέρεηαη από ηέηνηεο
παξνρέο ζε κεξηθέο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ είλαη αζζελήο, πξν παληόο ζε
εθείλεο όπνπ νη εξγαδόκελνη κεξηθήο ή πξνζσξηλήο απαζρόιεζεο ή
άιινη εξγαδόκελνη «κε ηππηθήο» εξγαζίαο απνηεινύλ ζεκαληηθή
κεξίδα ηνπ εξγαηνδπλακηθνύ. Τέηνηνη εξγάηεο ππήξμαλ ζπρλά νη
πξώηνη λα απνιπζνύλ θαη έρνπλ αζζελέζηεξα δηθαηώκαηα επηδνκάησλ.
Σε νξηζκέλεο ρώξεο, έρνπλ θαηαβιεζεί θάπνηεο πξνζπάζεηεο πξνο
επέθηαζε ηεο θάιπςεο θαη, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, ηεο αλώηαηεο
δηάξθεηαο ησλ επηδνκάησλ γηα λα παξέρεηαη έλα απνηειεζκαηηθόηεξν
δίθηπν αζθαιείαο. Δλ ηνύηνηο, ηέηνηα κέηξα ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη
πξνζεθηηθώο γηα λα ειαρηζηνπνηνύλ ηηο αληίμννεο ζπλέπεηεο επί ησλ
θηλήηξσλ εξγαζίαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα καθξύλνπλ ηνλ ρξόλν ηεο
αλεξγίαο.

Σρήκα 1.6. Γελλαηόηεηα
παξνρώλ αλεξγίαο
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…όπφς θαη οη δαπάλες ζε δραζηήρηες
ποιηηηθές γηα ηελ αγορά εργαζίας, αιιά
ζα πρέπεη λα γίλοσλ περηζζόηερα

Ταπηόρξνλα, νη θπβεξλήζεηο έρνπλ επίζεο επηρεηξήζεη λα
απμήζνπλ ηνπο πόξνπο γηα δξαζηήξηεο πνιηηηθέο επί ηεο αγνξάο
εξγαζίαο (ΓΠΑΔ) κε ζθνπό λα βνεζεζνύλ λα βξνπλ δνπιεηά νη
αλαδεηνύληεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ωζηόζν, όηαλ ζπγθξίλνληαη κε ηελ
νιόηεηα ησλ δηαηεζεηκέλσλ ζην δεκνζηνλνκηθό παθέην πόξσλ θαη κε
ην κέγεζνο θαη ηνλ ξπζκό ησλ απσιεηώλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά ηελ
ζεκεξηλή θξίζε, ε αύμεζε ζηηο δαπάλεο γηα ηηο ΓΠΑΔ είλαη θάπσο
ζπγθξαηεκέλε ζε πνιιέο ρώξεο. Τνύην κνηάδεη κε ρακέλε επθαηξία.
Δλώ θιήζεηο γηα πξόζζεηεο δεκόζηεο δαπάλεο επί πνιηηηθώλ αγνξάο
εξγαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’όςε όηη ηα δεκόζηα νηθνλνκηθά
πθίζηαληαη όιν θαη κεγαιύηεξνπο πεξηνξηζκνύο ζε πνιιέο ρώξεο ιόγσ
ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο πξνβιεπόκελεο ζπζζώξεπζεο ηνπ δεκόζηνπ
ρξένπο, κπνξεί λα δηθαηνινγεζνύλ γηα ιόγνπο θνζηνινγηθήο απόδνζεο.
Σήκεξα γλσξίδνπκε πνιιά γύξσ από ό,ηη απνδίδεη θαη ό,ηη δελ απνδίδεη
ζηνλ ηνκέα απηό. Δπηπξνζζέησο, ε παξνύζα έθδνζε ηνπ Outlook
ηνλίδεη λέεο έξεπλεο ηνπ ΟΟΣΑ πνπ αλαδεηθλύνπλ πώο ζα πξέπεη λα
πνηθίιιεη ε ζύλζεζε ησλ δαπαλώλ επί ησλ ΓΠΑΔ γηα λα
κεγηζηνπνηείηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο.

Figure 1.17 Μεηξεκέλεο
αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή ηεο
αγνξάο εξγαζίαο απαληώληαο
ζηελ νηθνλνκηθή ύθεζε

Αποηειεζκαηηθές σπερεζίες επαλαπαζτόιεζες κπορούλ λα ζσλδράκοσλ
θαηά ποιύ ζηελ αληηκεηώπηζε συειής
θαη έκκολες αλεργίας…

Πξνηεξαηόηεηα-θιεηδί είλαη λα παξέρνληαη απνηειεζκαηηθέο
ππεξεζίεο ζε ηαρέσο απμαλόκελν ζύλνιν αλαδεηνύλησλ εξγαζία θαη
λα δηαζθαιίδεηαη όπσο νη πιένλ επάισηνη εμ απηώλ κε ράζνπλ επαθή
κε ηελ αγνξά ηεο εξγαζίαο θαη θαηαιήμνπλ ζηελ απξαμία. Πνιιέο
ρώξεο κπνξνύλ λα ζηεξηρζνύλ ζηελ θαιή πξόνδν πνπ επηηειέζζεθε
θαηά ηελ παξειζνύζα δεθαεηία πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ επηηπρείο
ζηξαηεγηθέο ελεξγνπνίεζεο/ακνηβαίαο ππνρξέσζεο, όπνπ, σο
αληάιιαγκα ιήςεο παξνρώλ
θαη
πξνζθνξάο ππεξεζηώλ
επαλαπαζρόιεζεο, νη ιήπηεο ππνρξενύληαη όπσο ζπκκεηέρενπλ ζε
πξνγξάκκαηα αλαδήηεζεο εξγαζίαο, θαηάξηηζεο ή απαζρόιεζεο ηα
νπνία επηβάιινληαη δηα ηεο απεηιήο θπξώζεσλ ζηηο παξνρέο.
Σπνπδαίν ζα είλαη λα νηθνδνκείηαη πάλσ ζε απηή ηελ πεξαζκέλε
επηηπρία θαη λα κε εγθαηαιεθζεί ε πξνζέγγηζε ηεο ελεξγνπνίεζεο
απιώο επεηδή ππάξρνπλ ιηγόηεξεο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηηο νπνίεο
κπνξεί λα απνζηαινύλ νη αλαδεηνύληεο εξγαζία. Αληί ηνύηνπ, ε
πξνζέγγηζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ρξεηάδεηαη ιίγε αλαπξνζαξκνγή ζηηο
πεξηζηάζεηο κηαο βαζηάο ύθεζεο. Δίλαη απαξαίηεην όπσο δηαηεξείηαη
κηα βαζηθή ζπλδξνκή αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ύθεζεο. Αθόκε θαη ζε βαζηά ύθεζε, πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο
δεκηνπξγνύληα από επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπζνύλ λέεο
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επθαηξίεο ζηελ αγνξά θαη νη ππεξεζίεο απαζρόιεζεο κπνξνύλ λα
δηαδξακαηίζνπλ απνθαζηζηηθό ξόιν βνεζώληαο λα πιεξσζνύλ
γξήγνξα απηέο νη θελέο ζέζεηο εξγαζίεο.
…αιιά ζα πρέπεη λα γίλεη θάποηα
κεηαθίλεζε προς κηα προζέγγηζε ποσ
ζέηεη ηελ εθπαίδεσζε ζηελ πρώηε ζεηρά

Ταπηόρξνλα, ε ΟΟΣΑ εηζεγείηαη όηη ζα ήηαλ ζθόπηκν λα
κεηαθηλεζνύλ θάπσο ε έκθαζε θαη νη πόξνη από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
πξνζέγγηζεο «ε εξγαζία πξώηα», ε νπνία θπξηαξρνύζε θαηά ην
πιείζηνλ πξηλ ηελ θξίζε, πξνο ηελ πξνζέγγηζε «ε εθπαίδεπζε πξώηα»
γηα εθείλνπο πνπ θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν λα ππνπέζνπλ ζε
καθξνρξόληα αλεξγία Τνύην ελδέρεηαη λα είλαη ηδηαηηέξσο ζπνπδαίν
πξνο ην παξόλ, δεδνκέλνπ όηη ε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε
επηηαρύλεη δηαξζξσηηθέο πξνζαξκνγέο ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ θαη
κέηξα επλνώληαο ηε δηακόξθσζε δεμηνηήησλ θαη ηελ εθπαίδεπζε
κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζην λα δηαζθαιίζνπλ
όπσο νη εξγαδόκελνη είλαη θαιώο θαηαξηηζκέλνη κε ηηο θαηάιιειεο
δεμηόηεηεο γηα ηηο λέεο αλαθύπηνπζεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Μέηρα γηα ηε δηαηήρεζε ηες δήηεζες
αλζρφπίλοσ δσλακηθού κπορούλ
επίζες λα βοεζήζοσλ αλ είλαη εύζηοτα
θαη προζφρηλά

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ύθεζεο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πιεγεί από ηελ
θαηάξξεπζε ηεο δήηεζεο θαη κηα αμηνζεκείσηε ρξεκαηνπηζησηηθή
ζπξξίθλσζε, κε ην απνηέιεζκα λα πξνθύςνπλ ηεξάζηηεο απνιύζεηο.
Πνιιέο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ έρνπλ εηζάμεη ή θιηκαθώζεη επηδνηήζεηο πνπ
ελζαξξύλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα θξαηήζνπλ ή πξνζιάβνπλ εξγάηεο
(π.ρ. ζρέδηα κεησκέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, ρνξεγίεο γηα πξνζιήςεηο,
πεξηθνπέο
ζηηο
εζηθνξέο
θνηλσληθήο
αζθάιηζεο,
θιπ.).
Βξαρππξόζεζκα νη επηδνηήζεηο απηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεηηθό ξόιν
ζηελ ππνζηήξημε ηεο εξγαζηαθήο δήηεζεο. Δληνύηνηο έρνπλ ζπρλα
ππνθέξεη από ηελ κάζηηγα πςειώλ εμόδσλ λεθξόπ βάξνπο ζην
παξειζόλ. Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ απηά ηα έμνδα, έρεη
ζεκαζία όπσο ηα ζρέδηα απηά είλαη προζφρηλά θαη ζηοτεσκέλα ζε
επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε δήηεζε βξίζθεηαη κόλν ζε πξνζσξηλή
ύθεζε θαη ζε εξγαδνκέλνπο εθηεζεηκέλνη ζε πςειό θίλδπλν
καθξνρξόληαο απαζρόιεζεο. Φσξίο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά-θιεηδί,
πθίζηαηαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο ηα ζρέδηα απηά λα απνβνύλ όρη κόλν
ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά
θαη λα απνηειέζνπλ εκπόδην ζηελ αλάθακςε αλ θξελάξνπλ ηελ
απαηηνύκελε αλαθαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ από ζπξξηθλνύκελεο ζε
επεθηεηλόκελεο επηρεηξήζεηο.
Η έθδνζε «Employment Outlook» εμεηάδεη επίζεο ηε δηαδηθαζία
ηεο δεκηνπξγίαο θαη θαηαζηξνθήο ζέζεσλ εξγαζίαο σο θαη επίζεο ηελ
θηλεηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνηηκά ηελ απήρεζή ηνπο ζηελ
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αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Δμάιινπ, ε έθδνζε «Πξννπηηθέο
Απαζρόιεζεο» παξέρεη εκβξηζή αλάιπζε ηεο εξγαηηθήο θηώρεηαο θαη
ηνπ θαηά πόζν νη πνιηηηθέο κπνξνύλ λα πξνάγνπλ ηα εξγαζηαθά
θίλεηξα ησλ αηόκσλ κε ρακειόκηζζεο δπλαηόηεηεο θαζώο επίζεο λα
δηαηεξνύλ ηα βηνηηθά επίπεδα ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Αλαζθνπεί επίζεο
ηηο ηάζεηο ζηελ δεθηηθόηεηα παξνρώλ αζζελείαο θαη αλαπεξίαο θαη
αλαιύεη πνιηηηθέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνσζήζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ
αγνξά εξγαζίαο από πξόζσπα κε πξνβιήκαηα πγείαο.

Η θξίζε εξγαζίαο: πνηνη είλαη νη ελδερόκελνη αληίθηππνη γηα ηελ
απαζρόιεζε θαη ηελ θνηλωληθή πνιηηηθή;
Οη Κπβεξλήζεηο νθείινπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζζελαξώο
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
επηπηώζεηο ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θαη εξγαζηαθήο θξίζεο. Πξώηε
πξνηεξαηόηεηα είλαη λα δηαζθαιηζηεί όπσο ην βνήζεκα εηζνδήκαηνο
γηα ηνπο απνιέζαληεο εξγαζία θαη άιινπο εξγάηεο πνπ ην ρξεηάδνληαη
είλαη επαξθέο θαη πξνζηηό. Πξνζσξηλέο παξαηάζεηο ηεο δηάξθεηαο ηνπ
επηδόκαηνο αλεξγίαο ή ηε θάιπςε κε ηππηθώλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα
είλαη επηζπκεηό ζε νξηζκέλεο ρώξεο, εθόζνλ θίλεηξα γηα ηελ εμεύξεζε
λέαο εξγαζίαο δελ ππνζθάπηνληαη. Γεύηεξε πξνηεξαηόηεηα είλαη ε
θιηκάθσζε απνηειεζκαηηθώλ ελεξγώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ αγνξά
εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ζε απμεκέλνπο αξηζκνύο
αλαδεηνύλησλ εξγαζία ε βνήζεηα γηα επαλαπαζρόιεζε πνπ
ρξεηάδνληαη θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ζπζζώξεπζε ηεο καθξνρξόληαο
αλεξγίαο. Η βαζηθή βνήζεηα ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζα πξέπεη λα
εμαθνινπζήζεη θαζ’όιε ηελ ύθεζε, αιιά κπνξεί λα απαηηεζεί
απμεκέλε έκθαζε επί ηεο εθπαίδεπζεο, επηδνηήζεσλ πξόζιεςεο θαη
επηδνηνύκελεο απόθηεζεο εξγαζηαθήο πείξαο πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί όπσο πεξηζζόηεξνη κεηνλεθηνύληεο εξγαδόκελνη
απνηξαβερζνύλ από ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο είλαη ζπνπδαίν λα
δηαηεξείηαη κηα απνηειεζκαηηθή πξνκήζεηα εξγαηνδπλακηθνύ γηα ηελ
αλάθακςε θαη νύησο λα απνθξνπζηεί ν πεηξαζκόο δηάλνημεο δηόδσλ
πξνο ηελ πξώηκε αθππεξέηεζε θαη ηηο παξνρέο αλαπεξίαο.

Πώο δηακνξθώλνληαη νη ξνέο ζέζεωλ εξγαζίαο θαη εξγαδνκέλωλ από
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηνκεραλίαο, ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη ηωλ
εξγαδνκέλωλ

Σρήκα 1.2 Σύγθξηζε ησλ
ηξνρηώλ ηνπ ξπζκνύ αλεξγίαο
θαηά ηηο πξνεγνύκελεο πθέζεηο
θαη ηελ ηξέρνπζα ύθεζε.

Σρήκα 2.2
Υθίζηαληαη ζεκαληηθέο
παλεζληθέο δηαθνξέο ζηα πνζνζηά
αλαθαηαλνκήο ζέζεσλ εξγαζίαο
θαη εξγαδνκέλσλ αλάκεζα ζε όιεο
ηηο βηνκεραλίεο

Νέεο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνύληαη ζπλερώο, αθόκε θαη θαηά
πθέζεηο, ελώ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο αλαπηύζζνληαη, ζπξξηθλνύληαη
ή θιείλνπλ. Καηά ηελ αλέιημε απηή, δεκηνπξγνύληαη πνιιέο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη πξνζιακβάλνληαη εξγάηεο· ηαπηόρξνλα, πνιιέο ζέζεηο
θαηαξγνύληαη θαη εξγαδόκελνη ρσξίδνπλ από ηνλ εξγνδόηε ηνπο.
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία από δηεζλώο ελαξκνληζκέλα δεδνκέλα επί ησλ
αθαζάξηζησλ ξνώλ ζέζεσλ εξγαζίαο (δει. δεκηνπξγίαο θαη
θαηαζηξνθήο ζέζεσλ εξγαζίαο από επηρεηξήζεηο) θαη ησλ αθαζάξηζησλ
ξνώλ εξγαδνκέλσλ (δει. πξνζιήςεσλ θαη απνρσξήζεσλ)
ππνδεηθλύνπλ όηη θάζε ρξόλν πιένλ ησλ 20% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
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δεκηνπξγνύληαη θαη/ή θαηαζηξέθνληαη θαηά κέζν όξν ζηηο ρώξεο ηνπ
OECD, θαη πεξίπνπ έλα ηξίην όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ
πξνζιακβάλνληαη θαη/ή ρσξίδνπλ από ηνλ εξγνδόηε ηνπο. Δληνύηνηο,
είλαη αμηνζεκείσην όηη νη ξνέο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη εξγαδνκέλσλ είλαη
δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ρσξώλ, βηνκεραληώλ θαη ηύπσλ εξγαδνκέλσλ. Σε
ρώξεο όπσο νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, νη
αθαζάξηζηεο ξνέο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη εξγαδνκέλσλ είλαη ζρεδόλ δπν
θνξέο ην κέγεζνο εθείλσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο επεηξσηηθέο επξσπατθέο
ρώξεο. Η δηεξγαζία ηεο αλαθαηαλνκήο θαίλεηαη λα ηνλώλεη ηελ
παξαγσγηθόηεηα: ε θαηαζηξνθή ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη κεγαιύηεξε ζε
παιαηόηεξεο, ιηγόηεξν απνδνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ε δεκηνπξγία
ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη κεγαιύηεξε ζε λεόηεξεο, πην απνδνηηθέο
επηρεηξήζεηο ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο.

Μήπωο ε εξγαζία είλαη ην θαιύηεξν αληίδνην γηα ηε θηώρεηα?
Η απαζρόιεζε κεηώλεη θαηά πνιύ ηνλ θίλδπλν ηεο θηώρεηαο, αιιά
δελ επηιύεη όια ηα πξνβιήκαηα. Καηά κέζν όξν ζηελ δώλε ηνπ ΟΟΣΑ,
7% ησλ αηόκσλ ζε λνηθνθπξηά κε ηνπιάρηζηνλ έλα εξγαδόκελν δνπλ
ζε θηώρεηα. Δλώ δε ε θηώρεηα ηνπ απαζρνινπκέλνπ ζπζρεηίδεηαη
ζπρλά κε αλεπαξθή εξγαζηαθή ζπκκεηνρή, σο απνηέιεζκα κεξηθήο
εξγαζίαο πεξηνξηζκέλνπ σξαξίνπ ή δηαζηεκάησλ απαζρόιεζεο
πεξηνξηζκέλνπ σξαξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ρξόλνπ, πθίζηαληαη
άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζε ιεηηνπξγία. Ιδηαίηεξα, ηα πνζνζηά
θηώρεηαο είλαη πςειόηεξα γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε παηδηά. Σρεηηθά κε
απηό, νη θνηλσληθέο κεηαζέζεηο παίδνπλ ξόιν-θιεηδί, αθξηβώο επεηδή
κπνξνύλ λα ζηνρεύνπλ ηα πην επάισηα λνηθνθπξηά: θαηά κέζν όξν
ζηελ δώλε ηνπ ΟΟΣΑ ειαηηώλνπλ θαηά ζρεδόλ ην ήκηζπ ην πνζνζηό
ηεο θηώρεηαο ηνπ απαζρνινπκέλνπ. Μεηαμύ απηώλ ησλ κεηαζέζεσλ,
ελδνεξγαζηαθά ζρέδηα παξνρώλ κπνξνύλ λα είλαη ηδηαηηέξσο
απνηειεζκαηηθά εάλ δηαξζξώλνληαη ζσζηά θαη ζπλδπάδνληαη κε
δεζκεπηηθό ειάρηζην κηζζό πνπ νξίδεηαη – δηα ηνπ λόκνπ ή δηα
ζπιινγηθώλ ζπκθσληώλ – ζε κέηξην επίπεδν. Αληηζηξόθσο, ιόγσ ηνπ
όηη ν θίλδπλνο ηεο θηώρεηαο ηνπ απαζρνινπκέλνπ ζρεηίδεηαη πνιύ
ιηγόηεξν κε ηα σξνκίζζηα πνζνζηά παξά κε ην ρξόλν εξγαζίαο,
δηάξθεηα απαζρόιεζεο ή ζύλζεζε ηνπ ζπηηηθνύ, ν θαζεαπηόο
ειάρηζηνο κηζζόο δελ είλαη ηόζν απνηειεζκαηηθόο ζηελ ειάθξπλζε ηεο
θηώρεηαο ηνπ απαζρνινπκέλνπ.

Σρήκα 3.5
Δξγαηηθή θηώρεηα ζηηο ρώξεο ηνπ
ΟΟΣΑ

Δίνδνη πξνο (θαη από) ηα επηδόκαηα αλαπεξίαο: ε αμηνιόγεζε ηνπ
ξόινπ ηεο πνιηηηθήο θαη ηωλ αηνκηθώλ πεξζηάζεωλ
Τα πνζνζηά δεθηηθόηεηαο ηνπ επηδόκαηνο αλαπεξίαο έρνπλ
απμεζεί ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΣΑ, ηδίσο κεηαμύ ησλ
γπλαηθώλ, λεαξώλ ελειίθσλ, θαη αηόκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο
πγείαο. Δλώ θαίλεηαη πσο ηα πξνβιήκαηα πγείαο είλαη βαξπζήκαληνη
ππνθηλεηέο γηα ηελ εηζξνή ζηηο παξνρέο αλαπεξίαο, άιινη αηνκηθνί θαη
εξγαζηαθνί παξάγνληεο έρνπλ ζεκαζία ηόζν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ όζσλ θαη γηα ηελ είζδπζε ζηα επηδόκαηα αλαπεξίαο.
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Παξαηεξείηαη όηη θαη ηα πνζνζηά δεθηηθόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ
αλαπεξία πνηθίιινπλ αλάκεζα ζηηο ρώξεο, ελ κέξεη ιόγσ ησλ
δηαθνξεηηθώλ ζπλζεθώλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη εξγαηηθέο αγνξέο αιιά
θπξίσο ιόγσ ησλ επξέσλ δηαθνξώλ ζηελ πνιηηηθή ηεο αλαπεξίαο.
Πξάγκαηη, λένη δείθηεο ηεο πνιηηηθήο ηεο αλαπεξίαο από ηνλ ΟΟΣΑ
απνθαιύπηνπλ πνηθηιία ηόζν σο πξνο ηελ άπνςε ηεο γελλαηδσξίαο όζν
θαη πξνο ην ζηνηρείν ηεο έληαμεο ζηελ απαζρόιεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο
αλαπεξίαο. Ταπηόρξνλα, νη πεξηζζόηεξεο ρώξεο έρνπλ ζπζθύμεη ηελ
πξόζβαζε ζηηο παξνρέο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ελώ βειηίσζαλ
ηελ έληαμε ζηελ απαζρόιεζε. Τνύην είλαη επνίσλε εμέιημε επεηδή
ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία όηη κηα πιεόλ γελλαηόδσξε πνιηηηθή
ζπζρεηίδεηαη κε πςειόηεξνπο αξηζκνύο επεξγεηνπκέλσλ ελώ
εθηελέζηεξα πξνγξάκκαηα απαζρόιεζεο θαη απνθαηάζηαζεο
ζπζρεηίδνληαη κε ρακειόηεξα πνζνζηά δεθηηθόηεηαο.

Σρήκα 4.1
Τάζεηο ζηα πνζνζηά δεθηηθόηεηαο
ηνπ επηδόκαηνο αλαπεξίαο ζηηο
ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ,
1990-2007
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