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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον
πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της
κρίσης των στεγαστικών δανείων
στις ΗΠΑ και η ελληνική τον πέμπτο χρόνο
ύφεσης μετά την έκρηξη του προβλήματος του
δημοσίου χρέους.
Σήμερα (Σεπτέμβριος 2012), η παγκόσμια
εξέλιξη της μεγάλης ύφεσης εξαρτάται από (α)
την εξέλιξη του τρόπου προσγείωσης της κινέζικης οικονομίας, (β) τις αμερικανικές εκλογές, τον τρόπο που θα ελεγχθεί το ζήτημα των
ορίων χρέους και την αυτόματη επαναφορά
των αμερικανικών φορολογικών εκπτώσεων,
άρα και το ζήτημα του επιπέδου δραστηριότητας της αμερικανικής οικονομίας, (γ) τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως αυτό που
μας ενδιαφέρει περισσότερο, (δ) την εξέλιξη
της ευρωπαϊκής κρίσης.
Η ευρωπαϊκή κρίση έχει δύο διαστάσεις:
Η πρώτη σχετίζεται με τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ευρωζώνης. Η
παραγωγικότητα στην Ευρωζώνη σε σχέση με
τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία υστερεί δύο με τρεις
δεκαετίες και άρα δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο. Τώρα καταβάλλεται προσπάθεια για
να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της. Η δεύτερη διάσταση αφορά την κρίση χρέους. Το ιδιόρρυθμο υπερεθνικό μόρφωμα της Ευρωζώνης με την ικανότητα των κρατών να εκδίδουν
εργαλεία χρέους, αλλά όχι και χρήμα, μαζί με
την παγκόσμια συγκυρία άρνησης του κινδύνου δημιούργησε την κρίση επαναχρηματοδότησης του ευρωπαϊκού χρέους.
Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί σε ένα παιχνίδι με
τον χρόνο άρχισαν να χρησιμοποιούν μέσα
νομισματικής πολιτικής με σκοπό την ανακούφιση της πίεσης χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης του χρέους των ευρωπαϊκών
κρατών. Έτσι όμως μεταφέρθηκε σημαντικό
βάρος του δημοσίου χρέους στο τραπεζικό σύστημα με αποτέλεσμα τη μακροχρόνια επιβάρυνσή του και τη διάρρηξη της εμπιστοσύνης
των επενδυτών και με τα δημόσια ομόλογα,
αλλά και με το τραπεζικό σύστημα της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Η επανάκαμψη από τη μεγάλη ύφεση σε
παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι τόσο ταχεία όσο
άλλες κρίσεις του παρελθόντος. Σε αυτό έχουν
συμβάλει και τα ειδικά χαρακτηριστικά της
κρίσης αυτής. Ένας από τους τομείς που δεν
φαίνεται να επανακάμπτει, τουλάχιστον να
επανακάμπτει ικανοποιητικά, είναι αυτός της
εργασίας. Ήδη μετά τη δεκαετία του ’80, το
μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ των ανεπτυγμένων δυτικών οικονομιών άρχισε να μειώνεται. Η τάση αυτή επιδεινώθηκε ιδιαίτερα μετά
τη μεγάλη ύφεση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον φαίνεται να
προχωράει προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας ένωσης που έχει ως βασικό πυρήνα την τραπεζική εποπτεία, τη δημοσιονομική
ένωση, την ανταγωνιστική ενοποίηση και τέλος την πολιτική ένωση. Οι επόμενοι μήνες
(και χρόνια) αναμένεται να είναι κρίσιμοι για
την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Από
την επιτυχία υλοποίησης αυτών των αποφάσεων θα εξαρτηθεί και η προσδοκώμενη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης το 2012, λόγω της αβεβαιότητας και
της αστάθειας του γενικότερου οικονομικού
περιβάλλοντος. Παρατηρούνται δύο ταχύτητες στην οικονομική δραστηριότητα: αυτή των
αναπτυσσόμενων χωρών και αυτή των ανεπτυγμένων χωρών. Το 2011 η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη στηρίχθηκε στην ανάπτυξη
των αναπτυσσόμενων οικονομιών, αφού η οικονομική ανάπτυξη των προηγμένων χωρών
χαρακτηρίζεται από αστάθεια όσον αφορά
την ταχύτητα βελτίωσης του οικονομικού κλίματος.
Το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά με μικρότερο ρυθμό
το 2012 (αύξηση 3,3%), πριν από την έναρξη
μιας πιο δυναμικής πορείας ανάπτυξης μετά
το 2013 (Πίνακας 1). Σχετικά υψηλές, αλλά
μειούμενες με το πέρασμα του χρόνου, αναμέ-
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σε σημαντικό βαθμό στην ανάκαμψη των οικονομιών. Τέλος, μικρή αύξηση των επενδύσεων και των αποταμιεύσεων ως ποσοστό του
ΑΕΠ αναμένονται μετά το 2012.

νονται οι πληθωριστικές πιέσεις. Επιπρόσθετα, μετά το 2013 αναμένεται άνοδος του παγκόσμιου εμπορίου (αύξηση εισαγωγών και
εξαγωγών), κάτι που αναμένεται να συμβάλει

Πίνακας 1
Μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές στον κόσμο
2010 2011 2012 2013 2014
ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή)
5,1
3,8
3,3
3,6
4,1
Πληθωρισμός (%)
3,7
4,9
4,0
3,7
3,6
Εισαγωγές (ετήσια % μεταβολή)
12,5
5,9
3,6
4,5
5,8
Εξαγωγές (ετήσια % μεταβολή)
12,6
5,8
2,9
4,4
5,7
Επενδύσεις (% ΑΕΠ)
22,7
23,4
23,9
24,4
24,8
Αποταμίευση (% ΑΕΠ)
23,1
23,9
24,0
24,6
24,9

2015
4,9
3,4
6,1
6,1
25,3
25,3

Πηγή: ΔΝΤ (Οκτώβριος 2012)

από το 100% του ΑΕΠ). Οι ρυθμοί ανάπτυξης
των χωρών αυτών αναμένεται να παραμείνουν
σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (1,3%-2,6%) μέχρι
το 2015. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται, αν και με αρκετά μικρότερους ρυθμούς μεταβολής μέχρι το 2012, ενώ
τα ποσοστά επενδύσεων και αποταμιεύσεων
χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα χαμηλά.

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές για τις
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Οι αναπτυγμένες οικονομίες παρουσιάζουν επιβράδυνση
της οικονομικής δραστηριότητάς τους, ενώ
ταυτόχρονα διατηρούν υψηλά ποσοστά ανεργίας, ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και υψηλά επίπεδα χρέους (πάνω

Πίνακας 2
Μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές στις ανεπτυγμένες χώρες
2010 2011 2012 2013 2014
ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή)
3,0
1,6
1,3
1,5
2,3
Πληθωρισμός (%)
1,5
2,7
1,9
1,6
1,8
Ανεργία (%)
8,3
7,9
8,0
8,1
7,8
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% ΑΕΠ)
0,0
-0,2
-0,4
-0,3
-0,3
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
100,6 104,7 109,9
112,7
113,2
Εισαγωγές (ετήσια % μεταβολή)
11,4
4,4
1,7
3,3
4,5
Εξαγωγές (ετήσια % μεταβολή)
12,0
5,3
2,2
3,6
4,9
Επενδύσεις (% ΑΕΠ)
18,4
18,7
18,8
19,1
19,5
Αποταμίευση (% ΑΕΠ)
18,1
18,2
18,3
18,7
19,1

2015
2,6
1,8
7,4
-0,3
112,7
5,0
5,2
19,9
19,5

Περιλαμβάνονται συνολικά 34 χώρες: οι χώρες της Ευρωζώνης, οι χώρες της G7 και οι νέες
βιομηχανοποιημένες ασιατικές οικονομίες.
Πηγή: ΔΝΤ (Οκτώβριος 2012)

μιών τους είναι αρκετά υψηλοί, παρά την επιβράδυνση που παρατηρήθηκε το 2011 και αυτή που αναμένεται το 2012. Την καλή εικόνα
διαταράσσουν τα επίπεδα του πληθωρισμού
που προσεγγίζουν τα επίπεδα του 4,9%-7,2%.
Επιπλέον, οι αναπτυσσόμενες χώρες παρουσιάζουν πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, ενώ τα χρέη της γενικής κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα χαμηλά (30%-40% του
ΑΕΠ). Οι εισαγωγές διατηρούνται σε αρκετά
υψηλά επίπεδα αν και ο ρυθμός αύξησής τους
μειώνεται μέχρι και το 2013. Αντίστοιχα, οι
εξαγωγές μετά από τη σημαντική μείωση το
2011 και το 2012, αναμένεται να παρουσιά-

Σε αντιδιαστολή με τις προηγμένες οικονομίες, οι επιδόσεις των αναπτυσσομένων χωρών είναι περισσότερο ενθαρρυντικές (Πίνακας 3). Η εικόνα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες αναμένεται να παραμείνει σταθερή επιδεικνύοντας ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Και εντός της ομάδας των αναπτυσσόμενων χωρών παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιδόσεις
των οικονομιών, λογικό συμπέρασμα αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι λαμβάνονται
υπόψη 150 χώρες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες
παρουσιάζουν διαφοροποιημένες οικονομικές
επιδόσεις. Οι ρυθμοί ανάπτυξης των οικονο-
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η καταναλωτική συμπεριφορά θα επηρεάσει
τις παγκόσμιες εξελίξεις. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν είναι ατέρμων διότι και οι χώρες
αυτές έχουν τα όριά τους, αφού εξαρτώνται
από τις τιμές των πρώτων υλών καθώς και από
θεσμικούς παράγοντες που διέπουν την οικονομική τους λειτουργία. Για αυτό και η αποκατάσταση των ανισορροπιών στις ανεπτυγμένες οικονομίες είναι απαραίτητο τουλάχιστον να δρομολογηθεί και έτσι να διαμορφωθούν περισσότερο υγιείς βάσεις για την έξοδο
από την κρίση.

σουν αυξητική πορεία μέχρι το 2015. Τέλος, οι
αναπτυσσόμενες χώρες στο σύνολό τους επιτυγχάνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αποταμιεύσεων και επενδύσεων (31%-33,7%).
Μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών, ιδιαίτερα σοβαρό ρόλο έχουν οι λεγόμενες χώρες BRIC (Πίνακας 4), οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι
λοιπόν εμφανές ότι ο δυναμισμός της ανάπτυξης παγκοσμίως έχει μετατοπιστεί προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί δημιουργείται
μια νέα και τεράστια μεσαία τάξη της οποίας

Πίνακας 3
Μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές στις αναπτυσσόμενες χώρες
2010 2011 2012 2013 2014
ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή)
7,4
6,2
5,3
5,6
5,9
Πληθωρισμός (%)
6,1
7,2
6,1
5,8
5,3
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% ΑΕΠ)
1,5
1,9
1,3
1,1
0,8
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
39,5
36,3
34,4
32,7
31,5
Εισαγωγές (ετήσια % μεταβολή)
14,9
8,8
7,0
6,6
7,9
Εξαγωγές (ετήσια % μεταβολή)
13,7
6,5
4,0
5,7
7,1
Επενδύσεις (% ΑΕΠ)
31,0
31,8
32,1
32,6
32,8
Αποταμίευση (% ΑΕΠ)
32,5
33,7
33,3
33,6
33,5

2015
6,1
4,9
0,7
30,5
7,8
7,5
32,9
33,5

Περιλαμβάνονται συνολικά 150 χώρες: οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, η Κοινοπολιτεία
Ανεξάρτητων Κρατών, οι αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της
Καραϊβικής, οι χώρες της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής και οι χώρες της νοτίου Αφρικής.
Πηγή: ΔΝΤ (Οκτώβριος 2012)

Πίνακας 4
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ στις χώρες BRIC
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Βραζιλία
7,5
2,7
1,5
4,0
4,2
4,2
Ρωσία
4,3
4,3
3,7
3,8
3,9
3,9
Ινδία
10,1
6,8
4,9
6,0
6,4
6,7
Κίνα
10,4
9,2
7,3
8,2
8,5
8,5
Πηγή: ΔΝΤ (Οκτώβριος 2012)
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ζώνη αποτελούν συνάρτηση της αβεβαιότητας
και του αρνητικού κλίματος που επικρατεί
στην παγκόσμια οικονομία, η λήψη αποφασιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους των χωρών-μελών της νομισματικής ένωσης αναμένεται να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ταχύτερη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της.
Η συνεχιζόμενη κρίση δημοσίου χρέους, η
πιστωτική στενότητα, η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική και το κλίμα αβεβαιότητας
στην Ευρωζώνη, αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητά της,
προκαλώντας αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης
για το 2012. Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης αναμένεται να έρθει από το
2013 και έπειτα (Πίνακας 6). Σημειωτέον ότι

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μετά την κλιμάκωση της κρίσης χρέους
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011, οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν εισέλθει σε μια ρηχή
ύφεση κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα του 2012.
Σε αυτή την κατάσταση οδήγησαν οι αυξημένες εντάσεις στις αγορές λόγω υψηλών χρεών,
οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και η επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης της παραγωγής, συνθήκες οι οποίες συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στην απώλεια εμπιστοσύνης και
στη συρρίκνωση της παραγωγής στην Ευρώπη.
Επειδή οι εξελίξεις και οι προοπτικές που
φαίνονται να διαμορφώνονται για την Ευρω-
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θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, αλλά είναι αμφίβολο εάν οι αριθμοί αυτοί θα εξασφαλίσουν
αντιστροφή της ανεργίας.

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ (Οκτώβριος 2012), μετά το 2014 όλες οι χώρες της
ζώνης του ευρώ αναμένεται να επιτυγχάνουν

Πίνακας 5
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ στις χώρες της Ευρωζώνης
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Αυστρία
2,1
2,7
0,9
1,1
2,0
2,1
Βέλγιο
2,4
1,8
0,0
0,3
1,0
1,3
Γαλλία
1,7
1,7
0,1
0,4
1,1
1,5
Γερμανία
4,0
3,1
0,9
0,9
1,4
1,4
Ελλάδα
-3,5
-6,9
-6,0
-4,0
0,0
2,8
Εσθονία
2,3
7,6
2,4
3,5
3,5
3,6
Ιρλανδία
-0,8
1,4
0,4
1,4
2,5
2,8
Ισπανία
-0,3
0,4
-1,5
-1,3
1,0
1,6
Ιταλία
1,8
0,4
-2,3
-0,7
0,5
1,2
Κύπρος
1,1
0,5
-2,3
-1,0
0,7
1,2
Λουξεμβούργο
2,7
1,6
0,2
0,7
1,8
2,2
Μάλτα
2,5
2,1
1,2
2,0
2,1
2,2
Ολλανδία
1,6
1,1
-0,5
0,4
1,4
1,8
Πορτογαλία
1,4
-1,7
-3,0
-1,0
1,2
1,9
Σλοβακία
4,2
3,3
2,6
2,8
3,6
3,6
Σλοβενία
1,2
0,6
-2,2
-0,4
1,7
2,1
Φινλανδία
3,3
2,7
0,2
1,3
2,1
2,0
Πηγή: ΔΝΤ (Οκτώβριος 2012)

Πίνακας 6
Μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές στις χώρες της Ευρωζώνης
2010 2011 2012 2013 2014
ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή)
2,0
1,4
-0,4
0,2
1,2
Πληθωρισμός (%)
1,6
2,7
2,3
1,6
1,4
Ανεργία (%)
10,1
10,2
11,2
11,5
11,2
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% ΑΕΠ)
0,4
0,4
1,1
1,3
1,4
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
85,4
88,0
93,6
94,9
94,7
Εισαγωγές (ετήσια % μεταβολή)
9,2
4,1
-0,5
1,8
3,2
Εξαγωγές (ετήσια % μεταβολή)
10,9
6,2
2,2
2,5
3,6
Επενδύσεις (% ΑΕΠ)
19,2
19,5
18,7
18,7
18,8
Αποταμίευση (% ΑΕΠ)
19,6
20,0
19,9
20,0
20,2

2015
1,5
1,6
10,8
1,5
93,5
3,9
4,2
18,9
20,5

Πηγή: ΔΝΤ (Οκτώβριος 2012)

νία το 2010 αναπτυσσόταν με ρυθμό 3,7%, το
2011 σημείωσε ελαφρά μείωση (3%), ενώ οι
εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών για το
επόμενο έτος προβλέπουν περαιτέρω πτώση
του ρυθμού ανάπτυξης.
Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διατηρείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Εξαίρεση αποτελούν τα έτη 2011 (2,7%) και οι εκτιμήσεις για το 2012 (2,3%). Για το 2012 ο υψηλότερος πληθωρισμός αναμένεται στην Ιταλία
(2,5% έως 3,3%), ενώ πολύ χαμηλός πληθωρισμός αναμένεται για την Ελλάδα (0,9% σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ). Οι μέχρι

Στο επίκεντρο της κρίσης βρέθηκαν κυρίως οι χώρες της περιφέρειας της ζώνης του
ευρώ (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία,
Ελλάδα), οι οποίες σε συνδυασμό με τα υψηλά
ελλείμματα και το δημόσιο χρέος βρέθηκαν σε
πιο δεινή θέση έναντι των υπολοίπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελλάδα
όπου για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφει αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης του
ΑΕΠ. Οι κεντρικές οικονομίες της Ευρωζώνης
μπορεί να μη βρέθηκαν σε αρνητική τροχιά
μεγέθυνσης, ωστόσο σημείωσαν επιβράδυνση
στην παραγωγή τους. Συγκεκριμένα, η Γερμα-
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ρωπαϊκού γίγνεσθαι. Η επιστροφή κεφαλαίων
από το κέντρο προς την περιφέρεια αποτελεί
απαραίτητο βήμα για την εξισορρόπηση των
σχέσεων κέντρου και περιφέρειας.
Ταυτόχρονα όμως, η φυγή των κεφαλαίων
προς το κέντρο είναι παράλληλη και με τη φυγή κεφαλαίων από το ευρώ, άρα και τη μείωση
της ισοτιμίας του κυρίως απέναντι στο δολάριο. Αυτό έχει ως συνέπεια τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας όλης της ευρωζώνης, είτε
πρόκειται για ιδιαίτερα ανταγωνιστικές χώρες
(Γερμανία) είτε όχι (Ελλάδα).
Στα Διαγράμματα 1 έως 3, οι χώρες της
Ευρωζώνης χωρίζονται με βάση την καθαρή
τους θέση ως προς το εξωτερικό (net foreign
asset position), προκειμένου να φανεί η «οικονομική αυτάρκεια» των οικονομιών. Με βάση τις δύο ομάδες χωρών που προκύπτουν, το
Διάγραμμα 1 παρουσιάζει τη συνεισφορά των
πλεονασματικών και ελλειμματικών χωρών
στους ρυθμούς μεγέθυνσης της ζώνης του ευρώ, το Διάγραμμα 2 το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ και το Διάγραμμα 3 το κόστος των δεκαετών ομολόγων.
Η διατήρηση του χάσματος κόστους μεταξύ των χρεωστών και των πιστωτών χωρών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί δυνάμεις
αποδιάρθρωσης της οικονομικής πολιτικής και
ειδικότερα στου μηχανισμούς μεταφοράς της
νομισματικής πολιτικής. Συνεπώς, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αναζήτησης αποτελεσματικότερων εργαλείων άσκησης της οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο Ευρωζώνης.
Η αποζημίωση του συντελεστή εργασία
(εκτός του αγροτικού τομέα) ως ποσοστό του
εισοδήματος, μετά τη δεκαετία του 1970 εμφανίζει -τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες οικονομίες- μια σταθερή πτωτική πορεία. Με την
έναρξη της μεγάλης ύφεσης η πτωτική αυτή
πορεία επιδεινώθηκε. Βεβαίως η αποζημίωση
αυτή δεν αποτελεί ένα ομοιογενές μέγεθος. Η
διάκριση μεταξύ εξειδικευμένης και ανειδίκευτης εργασίας αλλά και η ποσοστιαία σύνθεση των δύο αυτών συντελεστών, επηρεάζουν την παρατηρούμενη τάση. Έτσι, υπάρχουν ενδείξεις ότι το μερίδιο της εξειδικευμένης εργασίας φαίνεται να έχει καλύτερη εξέλιξη. Γενικά, πάντως, το παραπάνω συμπέρασμα είναι ισχυρό.
Ένας άλλος τρόπος παρατήρησης του ίδιου φαινομένου είναι να το αναλύσει κάποιος
διαπιστώνοντας ότι το μερίδιο εργασίας μειώνεται γιατί η αποζημίωση (μισθός ανά ώρα)
αυξάνεται βραδύτερα από ότι η παραγωγικότητα. Ή όταν μειώνεται, μειώνεται γρηγορό-

σήμερα ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ) για την αντιμετώπιση της
κρίσης μαρτυρούν τις σκέψεις της για διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα.
Τα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωζώνη
παρουσιάζουν έντονες ανισορροπίες μεταξύ
των χωρών-μελών της. Ενώ στο σύνολο της
Ευρωζώνης η ανεργία κυμαίνεται σε χαμηλά
επίπεδα (11,2% για το 2012), χώρες όπως η
Ισπανία (24,9%), η Ελλάδα (23,8%), η Ιρλανδία (14,8%) και η Πορτογαλία (15,4%) βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονα προβλήματα
ανεργίας, για το ίδιο έτος. Αντίθετα, χώρες
όπως η Αυστρία (4,3%), η Ολλανδία (5,2%)
και η Γερμανία (5,2%) σημειώνουν ιδιαίτερα
χαμηλά ποσοστά για το 2012.
Το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών
για το σύνολο της Ευρωζώνης αναμένεται να
συνεχίσει να είναι πλεονασματικό. Θετικό ισοζύγιο αναμένεται για τις ισχυρές χώρες όπως
είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, ενώ αντίθετα η περιφέρεια αναμένεται να συνεχίσει να
παρουσιάζει ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών. Ταυτόχρονα, το 2010 οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,2%, το 2012 αναμένονται να σημειώσουν μείωση κατά 0,5%. Παρόμοια κατάσταση εμφανίζεται και στις εξαγωγές, όπου από 10,9% το 2010, το 2012 προβλέπεται να σημειώσουν αύξηση μόλις κατά
2,2%.
Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα επιδεινωθεί σημειώνοντας αύξηση από 85,4% το 2010 στο 93,5%
του ΑΕΠ το 2015. Η κατάσταση αυτή είναι
αποτέλεσμα κυρίως των υψηλών ποσοστών
χρέους ως προς το ΑΕΠ, χωρών όπως είναι η
Ελλάδα (170,7%), η Ιταλία (126,3%), η Ιρλανδία (117,7%) και η Πορτογαλία (119%).
Στο νευραλγικό τομέα των επενδύσεων
και των αποταμιεύσεων η ευρωζώνη καταγράφει σχετικά χαμηλά ποσοστά σε σχέση με
τις αναπτυσσόμενες χώρες. Διαχρονικά φαίνεται μια σταθερή τάση στην εξέλιξη των δύο
μεγεθών, παράμετρος η οποία μελλοντικά θα
αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση των παγκόσμιων συσχετισμών.
Παράλληλα, παρατηρείται φυγή κεφαλαίων από τον ευρωπαϊκό Νότο προς τον ευρωπαϊκό Βορρά, που φαίνεται ότι αποτελεί
την κινητήρια δύναμη του συνεχιζόμενου φαινομένου ανάπτυξης στις χώρες του κέντρου.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος χρήματος
και η ανεργία στο κέντρο να συρρικνώνονται
δραματικά, ενώ αυξάνονται στην περιφέρεια.
Αυτό οδηγεί στην ανάγκη μεταβολής του ευ-
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τέλος η ανάκαμψη των τεχνολογιών πληροφορικής που βελτίωσε την αποδοτικότητα κεφαλαίου. Επιπροσθέτως, λόγω της φάσης εξέλιξης του οικονομικού κύκλου, της μεγάλης ύφεσης και της ασύγχρονης εξέλιξης της παραγωγής των αμοιβών εργασίας και της παραγωγικότητας, το μερίδιο εργασίας μειώνεται
καθώς στη φάση αυτή της ύφεσης η ανεργία
μειώνεται ταχύτατα.

τερα από τη μείωση της παραγωγικότητας ή
ακόμα και εάν μειώνεται, η παραγωγικότητα
αυξάνεται. Είναι μάλιστα γεγονός ότι η τάση
αυτή παρατηρείται στις δεκαετίες του ’80 και
του ’90 και εντονότερα στην τελευταία δεκαετία. Έχουν προταθεί τρεις λόγοι για την εξέλιξη αυτή: Η μείωση της διαπραγματευτικής ικανότητας του εργατικού δυναμικού, η παγκοσμιοποίηση και η μεταφορά των εντάσεων
εργασίας δραστηριοτήτων ανατολικότερα, και

Διάγραμμα 1
Συνεισφορά των πλεονασματικών και ελλειμματικών χωρών στους ρυθμούς
μεγέθυνσης της Ευρωζώνης
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Στις ελλειμματικές χώρες κατατάσσονται οι Αυστρία, Εσθονία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία,
Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία. Τις πλεονασματικές χώρες αποτελούν
το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία.
Πηγή: OECD (Economic Surveys: Euro Area 2012)

Διάγραμμα 2
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιλεγμένων πλεονασματικών και ελλειμματικών
χωρών ως ποσοστό του ΑΕΠ
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Πηγή: Eurostat, OECD (Economic Surveys: Euro Area 2012)

Το αίτημα το οποίο υπήρχε από τη δεκαε-

τία του ’70 στην ευρωπαϊκή ήπειρο για την
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αποτέλεσμα την επιδείνωση της εξέλιξης της
συμμετοχής της αγοράς εργασίας, λόγω περαιτέρω επιδείνωσης της διαπραγματευτικής
θέσης της εργασίας.

απορρύθμιση της αγοράς εργασίας ως μέσο
ανόδου της παραγωγικότητας, ενεργοποιήθηκε κατά τη φάση υιοθέτησης των μέτρων για
την αντιμετώπιση της κρίσης υπερχρέωσης με

Διάγραμμα 3
Μεσοσταθμικό κόστος εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους στις ελλειμματικές και τις
πλεονασματικές χώρες
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Πηγή: Eurostat και Datastream

Διάγραμμα 4
Μερίδια εργασίας και κεφαλαίου στις χώρες της Ευρωζώνης (2011)
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Πορτογαλία
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Ευρωζώνη

Ισπανία

Λουξεμβούργο

Ιρλσνδία

Ιταλία

Ελλάδα

0%

Φόροι στην παραγωγή και τις εισαγωγές μείον τις επιδοτήσεις

Πηγή: Eurostat (tec00016, tec00015 and tec00013)

Η αποδυνάμωση της θέσης της εργασίας

έχει οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις. Οι
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ποσοστό (34,2%), σε αντίθεση με χώρες όπως
το Βέλγιο και η Γαλλία οι οποίες καταγράφουν
τα υψηλότερα ποσοστά (51,8% και 53,5%, αντίστοιχα). Όμως, χώρες όπως η Ελλάδα και η
Ιταλία έχουν μεγάλους τομείς παράλληλης οικονομίας, που είναι κατ’ εξοχήν εντάσεως εργασίας και συνεπώς το μερίδιο της εργασίας
παρουσιάζεται υποεκτιμημένο. Στο Διάγραμμα 5, παρουσιάζεται η εξέλιξη του μεριδίου
εργασίας στο ΑΕΠ στις μεσογειακές χώρες και
στη Γερμανία. Η μεγάλη διαφορά στο μερίδιο
εργασίας μεταξύ των χωρών αυτών είναι εμφανής. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι από
την περίοδο 2010-2011 παρατηρείται άνοδος
του μεριδίου στην Γερμανία και μείωση στις
μεσογειακές χώρες.

οικονομικές επιπτώσεις επεκτείνονται στη διανομή εισοδήματος, στη συσσώρευση κεφαλαίου, στη σύνθεση της συνολικής ζήτησης και
στη δυνατότητα συγκέντρωσης φορολογικών
εσόδων. Σε πολιτικό επίπεδο πυροδοτούνται
ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό ενισχύοντας δυνάμεις των αντισυστημικών άκρων,
μια διαδικασία η οποία είναι εξαιρετικά αισθητή κυρίως στην κεντρική, ανατολική και
νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν αποκλείεται οι
εξελίξεις αυτές να επηρεάζουν και την ταχύτητα με την οποία λαμβάνονται οι πρωτοβουλίες πολιτικής ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το μερίδιο
της εργασίας κυμαίνεται κάτω από το 50% με
την Ελλάδα να καταλαμβάνει το μικρότερο

Διάγραμμα 5
Μερίδια εργασίας στις μεσογειακές χώρες και τη Γερμανία (2000-2011)
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Οι τιμές για τις μεσογειακές χώρες αφορούν τις Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και έχουν προκύψει ως στάθμιση των τιμών των μεταβλητών με βάση τον πληθυσμό των χωρών αυτών
ανά έτος.
Πηγή: Eurostat (nama_gdp_c)

ση των εισροών κεφαλαίων, αλλά και σε μείωση των εξαγωγών από τις χώρες αυτές.
Έτσι λοιπόν, μέχρι και το 2012 οι ρυθμοί
ανάπτυξης των χωρών της ΝΑ Ευρώπης επιβραδύνονται, λόγω κυρίως του κλίματος αβεβαιότητας και της κρίσης χρέους στις χώρες
της Ευρωζώνης (Πίνακας 7). Ωστόσο, οι ρυθμοί μεγέθυνσης στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης
είναι σχετικά υψηλοί τα τελευταία έτη, ενώ
αναμένονται ακόμα υψηλότεροι από το 2013
και έπειτα (θετικοί για όλες τις χώρες). Χαρακτηριστικά παραδείγματα υψηλών ρυθμών
ανάπτυξης για την περίοδο 2010-2012 αποτελούν οι οικονομίες της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Εξαίρεση αποτελούν η Κροατία, η
οποία παρουσιάζει αρνητικούς ρυθμούς για
την περίοδο 2010-2012, και η Ρουμανία για το

Το κυριότερο πρόβλημα της διασύνδεσης
και εξάρτησης των χωρών της ΝΑ Ευρώπης με
τις χώρες της Ευρωζώνης, προκύπτει από την
εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος
της ΝΑ Ευρώπης από τα τραπεζικά ιδρύματα
των χωρών της Ευρωζώνης τα οποία διατηρούν θυγατρικές εταιρίες στις χώρες αυτές και
που δυσκολεύονται να τις διατηρήσουν σε
βιώσιμα επίπεδα ρευστότητας. Η προσέλκυση
των ευρωπαϊκών τραπεζών στην περιοχή της
ΝΑ Ευρώπης πραγματοποιήθηκε κυρίως λόγω
των γενικότερων προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης των χωρών αυτών, της προσαρμογής τους σε συνθήκες ελεύθερης οικονομίας,
των διαρθρωτικών αλλαγών και των προγραμμάτων ιδιωτικοποιήσεων. Ταυτόχρονα, η
κρίση χρέους της Ευρωζώνης οδηγεί σε μείω-
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διαίτερα υψηλός πληθωρισμός αναμένεται το
2012 στις Τουρκία (8,7%) και Σερβία (5,9%).
Στις υπόλοιπες χώρες αναμένεται να κυμανθεί
μεταξύ 2% και 3% για το ίδιο έτος.

έτος 2010.
Όσον αφορά στον πληθωρισμό (Πίνακας
8) κυμαίνεται σε 5,2% κατά μέσο όρο το 2012,
ενώ αναμένεται μείωσή του μετά το 2014. Ι-

Πίνακας 7
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Αλβανία
3,5
3,0
0,5
1,7
2,5
2,5
Βοσνία - Ερζεγοβίνη
0,7
1,3
0,0
1,0
2,5
3,5
Βουλγαρία
0,4
1,7
1,0
1,5
2,5
3,5
Κροατία
-1,4
0,0
-1,1
1,0
1,5
2,0
Ουκρανία
4,1
5,2
3,0
3,5
3,5
3,5
ΠΓΔΜ
2,9
3,1
1,0
2,0
3,5
4,2
Ρουμανία
-1,6
2,5
0,9
2,5
3,0
3,3
Σερβία
1,0
1,6
-0,5
2,0
2,5
2,2
Τουρκία
9,2
8,5
3,0
3,5
4,0
4,3
Πηγή: ΔΝΤ (Οκτώβριος 2012)

ΠΓΔΜ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία, αφού
αναμένεται το 2012 να ανέλθουν σε 31,8%,
27,6% και 25,5% αντίστοιχα. Τα χαμηλότερα
ποσοστά αναμένονται για τις Ουκρανία
(7,8%) και Ρουμανία (7,2%), για το ίδιο έτος.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά την
εξεταζόμενη περίοδο, τα ποσοστά ανεργίας
φαίνεται να διατηρούνται σταθερά για το σύνολο των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις

Πίνακας 8
Μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης
2010 2011 2012 2013 2014
ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή)
5,0
5,7
2,2
3,1
3,5
Πληθωρισμός (%)
7,6
6,6
5,2
5,9
4,7
Ανεργία (%)
11,2
10,5
10,4
10,4
10,4
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% ΑΕΠ)
-4,7
-7,2
-6,3
-6,5
-6,8
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
39,4
37,5
37,9
37,4
37,3
Εισαγωγές (ετήσια % μεταβολή)
15,2
12,8
3,9
4,4
7,5
Εξαγωγές (ετήσια % μεταβολή)
8,4
7,1
2,4
4,3
5,8
Επενδύσεις (% ΑΕΠ)
19,9
23,1
20,7
21,8
22,4
Αποταμίευση (% ΑΕΠ)
15,5
16,2
14,7
15,6
15,9

2015
3,7
4,4
10,2
-6,8
37,3
8,1
6,0
22,7
16,2

Τα ποσά έχουν προκύψει ως στάθμιση των χωρών Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία,
Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία με βάση τον πληθυσμό τους.
Πηγή: ΔΝΤ (Οκτώβριος 2012)

μένεται να μειωθεί το 2012, αλλά θα επιδεινωθεί και πάλι έως το 2015, λόγω κυρίως της
εκτιμώμενης βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου.
Η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου είναι σαφής όταν παρατηρηθούν οι ετήσιες μεταβολές των εισαγωγών και των εξαγωγών.
Έπειτα από μια πολύ μεγάλη μείωση του ρυθμού αύξησής τους το 2012, αναμένεται αύξηση
με μεγαλύτερο ρυθμό μέχρι το 2015. Οι μεγαλύτερες μειώσεις εισαγωγών παρατηρούνται
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη όπου αναμένεται να
μειωθούν κατά 4% το 2012, και στην Αλβανία

Βελτίωση εκτιμάται και αναφορικά με το
ύψος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης των
χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Το μεγαλύτερο χρέος
ως ποσοστό του ΑΕΠ εμφανίζουν οι Αλβανία,
Σερβία και Ουκρανία, καθώς το 2012 αναμένεται να είναι της τάξης του 63,7%, 63,1% και
35,2%, αντίστοιχα, ενώ το μικρότερο χρέος
αναμένεται στη Βουλγαρία (17,8%). Ωστόσο
συνολικά για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης αναμένεται να κυμανθεί σε περίπου 37,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ, φτάνοντας το 37,3% το 2015.
Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, μετά από μια αύξηση το 2011, ανα-
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ρώπης, η ετήσια αύξηση των εισαγωγών, αναμένεται να είναι διαχρονικά σχετικά μεγαλύτερη από αυτή των εξαγωγών.
Τέλος, στις Ρουμανία, Αλβανία και Βουλγαρία αναμένονται για το 2012 τα υψηλότερα
ποσοστά επενδύσεων (28,8%, 24,4% και
24,1% αντίστοιχα). Τα υψηλότερα ποσοστά
αποταμιεύσεων παρατηρούνται στις Βουλγαρία (23,8%), ΠΓΔΜ (23,1%) και Κροατία
(20,6%). Γενικότερα, οι επενδύσεις φαίνεται
να παραμένουν σχετικά σταθερές ως ποσοστό
του ΑΕΠ κατά την περίοδο μελέτης, ενώ σχετική βελτίωση αναμένεται στα ποσοστά των
αποταμιεύσεων μέχρι το 2015.

όπου αναμένεται μείωσή τους κατά 3,8%. Στις
περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, οι εισαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται αλλά με
μικρότερο ρυθμό, όπως για παράδειγμα η Ουκρανία (20,3% το 2011 και 6,9% το 2012) και
η Τουρκία (11,9% το 2011 και 3,9% το 2012).
Όσον αφορά στις εξαγωγές, όλες οι χώρες παρουσιάζουν μείωση του ρυθμού αύξησής τους
με εξαίρεση τη Βουλγαρία η οποία η οποία
από ετήσια μεταβολή -0,7% το 2010 αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 1,3% το 2012. Για
το έτος 2012, οι υψηλότερες ετήσιες μεταβολές των εξαγωγών αναμένονται στις Ουκρανία
(5,7%), ΠΓΔΜ (5%) και Σερβία (4,7%). Αναφορικά με το σύνολο των χωρών της ΝΑ Ευ-

Πίνακας 9
Κρίσιμοι οικονομικοί δείκτες στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη (2010)
Ελλάδα

Ευρωζώνη

(1) Μέσος Ρυθμός Μεγέθυνσης του ΑΕΠ: 2000-2010 (2010)
2,59% (-4,53%)
2,21% (1,50%)
(2) Λόγος Χρέους (% ΑΕΠ): 2009
170%1
85,6%2
(3) Ιδιωτικό Χρέος (% ΑΕΠ): 2010
124,1%
186,7%
(4) Πρωτογενές Ισοζύγιο (δημόσιος τομέας) (% ΑΕΠ): 2010
-10,6%
-3,5%
(5) Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% ΑΕΠ): 2000-2010
-9,30%
1,78%
(6) Ιδιωτική Καθαρή Αποταμίευση (% ΑΕΠ): 2010
-0,52%
8,36%
(7) Αποδόσεις 10-ετών Ομολόγων σε σχέση με τα αντίστοιχα Γερμανικά: 2010
645 μ.β.
175 μ.β.
(8) Τραπεζικά Ίδια Κεφάλαια σε Κρατικά Χαρτοφυλάκια Ομολόγων (πριν το PSI)
67,41%
59,96%
(9) Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (ΜΚΕ) προς Γερμανικό ΜΚΕ: 2000-2010
1,17
1,09
(10) Σωρευτικός Πληθωρισμός σε σχέση με τον πληθωρισμό της Γερμανίας: 2000-2010
17,7%
7,83%
(11) Ανεπίσημη Οικονομία (% ΑΕΠ): 2010
25,4%
17,89%
(12) Παραγωγή μη Εμπορικών Τομέων: 2010
69%
61%
(13) Καθαρές Εξαγωγές (% ΑΕΠ): 2010
21,5%
40,57%
(14) Απασχόληση στο σύνολο του πληθυσμού: 2010
41,33%
43,43%
(15) Αριθμός αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 25-64) σε απασχόληση, ως
82,2%
84,2%
ποσοστό του πληθυσμού (ηλικίας 25-64): 2009
Πηγή: (1), (5), (14): IMF (World Economic Outlook Database). (2): IMF (May 2010) Greece: Staff Report on Request for StandBy Arrangement. IMF Country Report No. 10/110. (2), (6), (9): AMECO Database. (3): Eurostat (tipspd10). (4): Eurostat
(gov_dd_edpt1). (7): Datastream. (8) ECB Statistics. (10) Eurostat (tsieb060). (11) Schneider (2011). (12): Eurostat
(nama_nace60_c). (13): World Bank Database. (15): OECD (Education at a Glance 2011)
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γραφούν με αναφορά στους κρίσιμους οικονομικούς δείκτες που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 9 και αφορούν στην περίοδο 20002010.
Είναι προφανές από τους δείκτες αυτούς
ότι τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας
που οδήγησαν στη σημερινή παθογένεια μπορούν να περιγραφούν ως εξής:
α) Εσωτερικής οργάνωσης: δημόσιο χρέος
με υψηλό κόστος σε σχέση με το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, υψηλή συμμετοχή των
μη εμπορικών τομέων (non-tradable sectors)
στο ΑΕΠ, χαμηλή εξωστρέφεια, χαμηλή συμμετοχή των εργαζομένων στον πληθυσμό, χαμηλή ανταγωνιστικότητα με υψηλό πληθωρισμό, υψηλή παραοικονομία και προβληματικό

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ αποτέλεσε μια πρόκληση για τη μετέπειτα
πορεία της οικονομίας της. Με την ένταξή της
σε μια ενιαία νομισματική ένωση θα μπορούσε να αποκομίσει τα οφέλη ενός ισχυρού νομίσματος αλλά θα είχε βέβαια και κόστη. Ωστόσο, οι παθογένειες της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας από την ίδρυσή της, αποτέλεσαν τροχοπέδη στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των ωφελειών. Συγχρόνως μεγεθύνθηκαν τα κόστη και τα προβλήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή της αυτή.
Τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας μπορούν πολύ συνοπτικά να περι-
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ανταγωνιστών χαμηλού κόστους. Κατά συνέπεια, εμφανίζεται υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών που συνοδεύεται και από χαμηλή αποταμιευτική τάση. Οι ξαφνικές παύσεις μετά το 2010 στις κινήσεις κεφαλαίων,
επιδείνωσαν την κατάσταση του εξωτερικού
ισοζυγίου.

τραπεζικό σύστημα (λόγω δημοσίου χρέους).
β) Εξωτερικών οικονομικών σχέσεων:
Υψηλό εμπορικό έλλειμμα που τροφοδοτείται
από την απώλεια ανταγωνιστικότητας και τη
χαμηλή ζήτηση για τα εγχώρια παραγόμενα
προϊόντα λόγω της διεθνοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας και συνεπώς της εμφάνισης

Πίνακας 10
Μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές στην Ελλάδα
2010 2011 2012
ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή)
-3,5
-6,9
-6,0
ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή) – εκτιμήσεις Ernst & Young
-3,5
-6,9
-7,2
Συνολικές Επενδύσεις (% ΑΕΠ)
16,2
14,5
12,9
Αποταμιεύσεις (% ΑΕΠ)
6,1
4,7
7,1
Πληθωρισμός (%)
4,7
3,3
0,9
Ανεργία (% του συνολικού εργατικού δυναμικού)
12,5
17,3
23,8

2013
-4,0
-2,3
12,7
9,8
-1,1
25,4

2014
0,0
-0,3
13,2
10,6
-0,3
24,5

2015
2,8
1,1
14,0
12,3
0,9
22,4

Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)

39,7
50,2
-4,7
144,6

40,9
50,0
-2,2
165,4

43,5
51,0
-1,6
170,7

44,9
49,6
-0,0
181,8

44,4
47,8
1,5
180,2

43,2
45,7
3,0
174,0

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Εισαγωγές Προϊόντων και Υπηρεσιών (ετήσια % μεταβολή)
Εξαγωγές Προϊόντων και Υπηρεσιών (ετήσια % μεταβολή)

-10,1
-11,6
-0,7

-9,8
-3,6
4,5

-5,8
-18,9
-7,9

-2,9
-8,8
-0,1

-2,6
-1,4
4,3

-1,7
2,3
5,0

Πηγή: ΔΝΤ (Οκτώβριος 2012), Ernst & Young (2012) 1

επενδύσεις και την εξωτερική πολιτική της οικονομίας.
Ήδη η ελληνική οικονομία διανύει τον
πέμπτο χρόνο ύφεσης, χωρίς τα προγράμματα
οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζονται να
έχουν αποδώσει. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η
υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου, τουλάχιστον μέχρι να αρχίσει η περίοδος ανάκαμψης
της οικονομίας.
Οι δείκτες οι οποίοι αντανακλούν την οικονομική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη
μεγάλη επιβράδυνση που τη χαρακτηρίζει τα
έτη 2011 και 2012.
Ο Πίνακας 10, παρουσιάζει τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2015, αναφορικά
με βασικά μεγέθη που αφορούν στην παραγωγή, την κατανάλωση, την αποταμίευση, τις
επενδύσεις, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα, τα έσοδα-έξοδα και τα χρέη της
Γενικής Κυβέρνησης, και το κρατικό ισοζύγιο.
Παρατηρείται μεγάλη μείωση της οικονομικής
δραστηριότητας τα έτη 2010-2012. Το ΔΝΤ
εκτιμά μηδενική ανάπτυξη το 2014 και επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς το 2015. Η βα-

Η παρέμβαση στην ελληνική οικονομία από το Μνημόνιο- τον Μάιο του 2010 είχε δύο
στρατηγικούς στόχους: Ο πρώτος στόχος αναφερόταν στη μείωση του δημοσιοοικονομικού κόστους και ο δεύτερος στην εισαγωγή
διαρθρωτικών μεταβολών στην οικονομία, οι
οποίες θα τη μετασχημάτιζαν έτσι ώστε στο
μέλλον να μην ξανασυμβούν περιστατικά παρόμοια με αυτό του 2010.
Η συμβολή όλων των διαρθρωτικών μέτρων δεν είναι η ίδια στη μελλοντική αύξηση
του ΑΕΠ. Ουσιαστικά οι «πολλαπλασιαστές»
δείχνουν το βαθμό κατά τον οποίο κάθε διαρθρωτικό μέτρο επηρεάζει το μελλοντικό ΑΕΠ
της χώρας στην οποία εφαρμόζεται. Έτσι, αρκετά από τα διαρθρωτικά μέτρα αρχικά επιδεινώνουν ή δημιουργούν συνθήκες ύφεσης
για να αποδώσουν στη συνέχεια σε ένα βάθος
χρόνου 10 έως 30 ετών.
Οι προοπτικές ανάπτυξης αναμένεται να
εμφανιστούν σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που λαμβάνουν
χώρα, όπως είναι οι αλλαγές στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και στην αγορά εργασίας,
μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για ένα
νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στις
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2014, όταν η ετήσια μεταβολή της απασχόλησης εκτιμάται να αγγίξει και πάλι θετικά επίπεδα.
Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένουν σε σταθερά επίπεδα (39,7%-44,9%) ενώ σημαντική μείωση
αναμένεται στις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ (από 50,2% το
2010 σε 45,7% το 2015).
Αναφορικά με το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, αναμένεται να φτάσει στο μέγιστο
επίπεδο το 2013 όταν θα αγγίξει το 181,8% του
ΑΕΠ.
Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σε όλη την περίοδο μελέτης, αν και μειώνεται συνεχώς από το 2010
και έπειτα, φτάνοντας από 10,1% του ΑΕΠ το
2010 σε 1,7% το 2015. Όσον αφορά στο εμπορικό ισοζύγιο, αύξηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών αναμένεται από το 2014
και μετά, ενώ βελτίωση των εισαγωγών αναμένεται από το 2015 αλλά αρκετά μικρότερη
από αυτή των εξαγωγών.
Ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα που σχετίζεται με τη λειτουργία της οικονομίας αποτελεί η πίεση που ασκείται στον τραπεζικό τομέα (Διάγραμμα 6).
Η μείωση των καταθέσεων από το 2010
και μετά μπορεί να αποδοθεί στη μείωση του
διαθέσιμου εισοδήματος των καταθετών λόγω
των αυξημένων φορολογικών τους υποχρεώσεων, της γενικότερης κατάστασης λόγω της
οικονομικής ύφεσης, αλλά και της αβεβαιότητας που συνδέεται με τη δημοσιονομική κρίση
της χώρας. Μάλιστα, αναμένεται επιπλέον
μείωση του επιπέδου των καταθέσεων λόγω
της περαιτέρω υποχώρησης της οικονομικής
δραστηριότητας και του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και δεδομένου του γεγονότος ότι
οι επιδράσεις των μεταβολών αυτών εκδηλώνονται με χρονική υστέρηση. Ωστόσο, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι
τον Ιούλιο του 2012 για πρώτη φορά (μετά τις
αρχές του 2010), παρατηρείται μια βελτίωση
των καταθέσεων στην ελληνική οικονομία.
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού
τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) άρχισε να
παρουσιάζει πτώση από τα μέσα του 2011 και
έπειτα. Κατά την περίοδο αυτή οι τράπεζες
εφάρμοσαν αυστηρότερα πιστοδοτικά κριτήρια. Ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης των τραπεζικών χορηγήσεων είναι σημαντικά μικρότερος
από το ρυθμό μείωσης των τραπεζικών καταθέσεων.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η προβλη-

θύτερη ύφεση -από αυτή που αναμενόταν- και
η εκτεταμένη περίοδος πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, αποτρέπουν την ελληνική οικονομία από μια βελτίωση του οικονομικού κλίματος μέσα στο 2012. Επιπρόσθετα,
παρουσιάζονται οι ακόμη πιο δυσοίωνες αλλά
ίσως περισσότερο αντικειμενικές εκτιμήσεις
της Ernst & Young (2012 - Eurozone Forecast)
αναφορικά με την ποσοστιαία ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ για την ελληνική οικονομία. Οι
εκτιμήσεις αυτές αναφέρουν ότι το 2012 ο
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα είναι της τάξης
του -7,2%. Τα πολλά έτη δημοσιονομικής προσαρμογής αναμένεται να εξασθενήσουν ακόμη περισσότερο την ικανότητα της οικονομίας
να αντιδράσει, κάτι το οποίο θα συμβεί μόνο
εφόσον δοθούν μη αναμενόμενα κίνητρα που
θα επανακινήσουν την οικονομία.
Επιπλέον, παρατηρείται μείωση των ρυθμών κατανάλωσης στο δημόσιο αλλά και στον
ιδιωτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, οι ρυθμοί
μείωσης της δημόσιας κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα υψηλοί και αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και το 2014. Αντίστοιχα, η μείωση
της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να
συνεχιστεί μέχρι το 2013 και αφορά σε μικρότερες ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με τη
δημόσια κατανάλωση (ΔΝΤ, 2012) 2.
Οι συνολικές επενδύσεις και οι αποταμιεύσεις -ως ποσοστό του ΑΕΠ- κυμαίνονται
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αρκετά χαμηλότερα
από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βελτίωση
των επενδύσεων αναμένεται από το 2013, ενώ
τα ποσοστά των αποταμιεύσεων αναμένεται
να παρουσιαστούν αυξημένα στο τέλος του
2012 σε σχέση με το 2011.
Οι πληθωριστικές πιέσεις εκτιμάται ότι θα
μειωθούν σημαντικά, αφού αναμένονται σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά του πληθωρισμού από το 2012, κυρίως λόγω της χαμηλής
εγχώριας ζήτησης και των διαρθρωτικών αλλαγών που θα βελτιώσουν τη λειτουργία των
αγορών. Μάλιστα, για τα έτη 2013 και 2014
προβλέπεται υποπληθωρισμός της τάξης του 1,1% και -0,3% αντίστοιχα.
Όσον αφορά στην ανεργία, αναμένεται
κορύφωσή της τα έτη 2012 και 2013, αφού το
ΔΝΤ προβλέπει ανεργία της τάξης του 23,8%
ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού για το 2012 και 25,4% για το 2013. Επιπρόσθετα, τα ποσοστά ανεργίας σύμφωνα με
την ΕΛΣΤΑΤ (Σεπτέμβριος 2012) το πρώτο και
το δεύτερο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε
22,6% και 23,6%. Μικρή αποκλιμάκωση του
ποσοστού ανεργίας αναμένεται από το έτος
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λο να λαμβάνονται μέτρα αναδιάρθρωσης
στην αγορά εργασίας και ευρύτερα στο παραγωγικό σύστημα.

ματική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος
έχει άμεσες επιπτώσεις στο επίπεδο λειτουργίας της οικονομίας. Εάν δεν αποκατασταθεί η
λειτουργικότητα του, είναι πάρα πολύ δύσκο-

Διάγραμμα 6
Καταθέσεις, χορηγήσεις και ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα (νοικοκυριά και
επιχειρήσεις)
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Eurostat (une_rt_a)

νεται το 2012 (-8,6%), η μείωση τα επόμενα
έτη αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερη (0,7% έως -1,9%).
Από το Διάγραμμα 7 παρατηρούμε ότι το
Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (ΜΚΕ) στην Ελλάδα και τις Μεσογειακές χώρες της ΕΕ παρέμενε έως και το 2007 περίπου, χαμηλότερο
του αντίστοιχου Γερμανικού. Μετά το 2007, η
ταχύτατη ενίσχυση του μοναδιαίου κόστους
εργασίας στην Ελλάδα και τις Μεσογειακές
χώρες σηματοδότησε την επικαλούμενη απώλεια ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τη Γερμανία.
Ωστόσο, το ελληνικό ΜΚΕ υπό την πίεση
κυρίως της ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί
σημαντικά. Αυτή η μείωση παρατηρείται πολύ
πριν την παρούσα παρέμβαση (Οκτώβριος
2012) στο ζήτημα των αμοιβών του ιδιωτικού
τομέα. Αυτό συμβαίνει γιατί το ΜΚΕ εξαρτάται και από το παραγόμενο προϊόν. Το ίδιο
ακριβώς θα συνέβαινε και εάν, για παράδειγμα, συμπεριλαμβάναμε την παραοικονομία
στους υπολογισμούς του παραγόμενου προϊόντος κρατώντας μάλιστα τους πραγματικούς
υφεσιακούς ρυθμούς μεγέθυνσης.

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας έχει επικρατήσει και χρησιμοποιείται ως αντιπροσωπευτικός δείκτης ανταγωνιστικότητας. Οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα καταδεικνύουν τη δυνατότητα του παραγωγικού συστήματος να απασχολεί σήμερα και στο μέλλον
τους βασικούς παραγωγικούς συντελεστές κατά τρόπο αποτελεσματικό. Κατ’ επέκταση δηλώνει τη δυνατότητα ενός παραγωγικού συστήματος να είναι σε θέση να προσελκύσει
την επενδυτική δραστηριότητα είτε αυτή αναφέρεται στο κεφάλαιο, είτε στην εργασία,
είτε στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιπλέον, οι
διαφορές σε ανταγωνιστικότητα αποτελούν
καθοριστικό δείκτη για τις προοπτικές κάθε
οικονομίας. Ουσιαστικά, καταδεικνύουν σε
ποιο βαθμό μπορεί το ελληνικό σύστημα παραγωγής να ανταγωνίζεται τα εξωτερικά συστήματα παραγωγής σε δύο δραστηριότητες:
α) στην εξαγωγική δυνατότητα προϊόντων και
υπηρεσιών, και β) στην εισαγωγική διείσδυση
στην ελληνική οικονομία. Στην ελληνική οικονομία, το μοναδιαίο κόστος εργασίας βαίνει
μειούμενο σε όλη την περίοδο μελέτης. Ωστόσο, μετά την πολύ μεγάλη μείωση που αναμέ-
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Γερμανία, θα βελτίωνε την ελληνική πραγματικότητα και άρα την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονομίας, ξεπερνώντας αυτή της
Γερμανίας. Ωστόσο, οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2014 περιγράφουν μια μεταβολή της τάξης του -0,2% για το
σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Το Διάγραμμα 7 μετά το 2010, περιγράφει τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος
σχετικά με τη μεταβολή του ΜΚΕ στο σύνολο
της οικονομίας για τα έτη 2010-2013 (-3,8%
το 2010, -2,6% το 2011, -6,3% το 2012 και -7%
το 2013). Μια ενδεχόμενη μεταβολή, το έτος
2014, του ΜΚΕ κατά τους ίδιους ρυθμούς, σε
σχέση με το έτος 2013, για την Ελλάδα και τη

Διάγραμμα 7
Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (Ιούλιος 2012)
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Πηγή: AMECO Database

γράφει σε μηνιαία βάση τις προοπτικές παραγωγικής δραστηριότητας του μεταποιητικού
τομέα της οικονομίας και αποτελεί ένδειξη
άμεσα διαθέσιμη με προφανή συσχέτιση με το
επίπεδο της παραγωγής της οικονομίας. Σημειωτέον ότι ο δείκτης διαθέτει μια προβλεπτική ικανότητα περίπου έξι μηνών.
Ο δείκτης PMI προαναγγέλλει τη συνεχιζόμενη ύφεση στην Ελλάδα, αφού οι λειτουργικές συνθήκες του μεταποιητικού τομέα εξακολούθησαν να επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια του Αυγούστου του 2012, καθώς η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες υποχώρησαν με
δριμείς ρυθμούς (Διάγραμμα 8). Σύμφωνα με
τη Markit (03/09/2012), η καθοδική πορεία
του δείκτη οφείλεται στη συνεχή υποχώρηση
των νέων παραγγελιών και της παραγωγής,
ενώ επίσης παρατηρούνται σημαντική μείωση
των επιπέδων στελέχωσης, περικοπές στα αποθέματα, πιέσεις των περιθωρίων κέρδους,
μειώσεις των τιμών χρέωσης και αυξήσεις του
κόστους εισροών. Ο δείκτης βρίσκεται επί 36
συνεχείς μήνες κάτω από το επίπεδο των 50
μονάδων που σημαίνει μη μεταβολή, ενώ μάλιστα τα επίπεδα στα οποία κυμαίνεται απο-

Όμως, το ΜΚΕ δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας διαμόρφωσης της εικόνας ανταγωνιστικότητας σε μια οικονομία. Προφανώς είναι οι επενδύσεις οι οποίες εξελίσσονται αρνητικά αλλά και οι συνολικές επιβαρύνσεις.
Επιπλέον, στον Πίνακα 11 παρουσιάζεται
ο συνολικός συντελεστής επιβάρυνσης από τη
φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές, το κόστος συναλλαγών, τα δημόσια τέλη, κλπ., με
βάση τα στοιχεία του 2010.
Η Ιταλία και η Γαλλία παρουσιάζουν τους
μεγαλύτερους συνολικούς φορολογικούς συντελεστές. Ιδιαίτερα χαμηλός συντελεστής παρατηρείται στην ΠΓΔΜ (9,7%), αλλά και στην
Κύπρο (23,1%). Ο συντελεστής της Ελλάδας
(46,4%) είναι υψηλότερος από όλες τις γειτονικές χώρες, κυρίως της ΝΑ Ευρώπης (10-15
ποσοστιαίες μονάδες). Αυτός είναι και ο λόγος
για τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις φεύγουν προς τα εκεί.
Η πορεία του δείκτη Purchasing Managers' Index (PMI) για το μεταποιητικό τομέα,
είναι χαρακτηριστική της συρρίκνωσης που
χαρακτηρίζει τις προοπτικές του μεταποιητικού τομέα (Διάγραμμα 8). Ο δείκτης κατα-
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μακρύνονται συνεχώς από τη σταθερά των 50

μονάδων.

Πίνακας 11
Συνολικός συντελεστής επιβάρυνσης επιχειρηματικών κερδών από
φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους συναλλαγών, δημόσια
τέλη κ.λπ. (2011)
Π.Γ.Δ.Μ.
9,7%
Κύπρος
23,1%
Αναπτυσσόμενη Ευρώπη
Βουλγαρία
28,1%
Σερβία
34,0%
Τουρκία
41,1%
Ισπανία
38,7%
Πορτογαλία
43,3%
Μεσογειακές χώρες
Ιταλία
68,5%
Ελλάδα
46,4%
Ιρλανδία
26,3%
Ολλανδία
40,55%
Αναπτυγμένη Ευρώπη
Γερμανία
46,7%
Αυστρία
53,1%
Γαλλία
65,7%
Δανία
27,5%
Φινλανδία
39,0%
Βορειοευρωπαϊκές χώρες
Νορβηγία
41,6%
Σουηδία
52,8%
* Οι φόροι που περιλαμβάνονται για τον υπολογισμό του συνολικού
φορολογικού συντελεστή είναι οι εξής: φόρος επί των κερδών των
επιχειρήσεων, εργοδοτικές εισφορές και κοινωνική ασφάλιση, φόροι
ιδιοκτησίας, φόροι του κύκλου εργασιών (μερίσματα, κεφαλαιακά κέρδη
και φόροι επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών) και λοιποί φόροι
(δημοτικά τέλη, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, τέλη κυκλοφορίας, κ.λπ.).
** Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής έχει σχεδιαστεί για να παρέχει
μια συνολική εικόνα όλων των φόρων, με τους οποίους επιβαρύνεται μία
επιχείρηση. Διαφοροποιείται από το φορολογικό συντελεστή βάσει νόμου
(statutory rate), ο οποίος αφορά μόνο στους παράγοντες που
περιλαμβάνονται στη φορολογική βάση. Για τον υπολογισμό του
συνολικού φορολογικού συντελεστή, ο πραγματικός φόρος διαιρείται με το
επιχειρηματικό κέρδος (commercial profit).
Πηγή: Doing Business 2012 3

Διάγραμμα 8
Δείκτης PMI για τον ελληνικό μεταποιητικό τομέα

50 = καμία μεταβολή.
Πηγή: Markit

17

Το Οικονομικό Περιβάλλον

5

ότι ο κίνδυνος πτώχευσης έχει μειωθεί σημαντικά. Ο πληθωρισμός για πρώτη φορά στην
Ελλάδα είναι ο μικρότερος στην Ευρωζώνη.
Το Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας έχει ήδη συρρικνωθεί και έχει βελτιωθεί η εξαγωγική δυνατότητα. Για αυτό και υπάρχει θετική κινητικότητα στον τομέα της ίδρυσης και δραστηριοποίησης εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Οι τραπεζικές πιστώσεις όμως συνεχίζουν
να συρρικνώνονται και η ανεργία να αυξάνεται με μειούμενους ρυθμούς.
Το τελευταίο αυτό σημείο είναι δείγμα ότι
οι υπάρχοντες τομείς απασχόλησης καταρρέουν. Το ερωτηματικό βεβαίως που εμφανίζεται είναι εάν οι πλεονάζοντες πόροι (εργατικό
δυναμικό και άλλοι πόροι) κινούνται προς την
κατεύθυνση δημιουργίας νέων οικονομικών
δραστηριοτήτων. Η προαναφερόμενη άνοδος
του εξαγωγικού τομέα δείχνει ότι πράγματι
παρατηρούνται παρόμοιες δραστηριότητες.
Όμως αυτό απαιτεί μια μακροχρόνια περίοδο.
Ο κίνδυνος να παραταθεί η χρονική περίοδος με ασυνήθιστα υψηλή ανεργία είναι ορατός. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει με κάθε
τρόπο να μειωθεί ο ρυθμός προσαρμογής της
οικονομίας, αυξάνοντας ουσιαστικά το επίπεδο της ενεργούς ζήτησης.
Με τον τρόπο αυτό, θα αυξηθούν οι κοινωνικές αντοχές προκειμένου να διαμορφωθεί
ελπίδα εξόδου από την κρίση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όταν γράφονται τα συμπεράσματα αυτά,
ήδη έχει προηγηθεί η σύνοδος κορυφής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18-19 Οκτωβρίου
2012 όπου έχουν δρομολογηθεί βασικές διαδικασίες ευρωπαϊκής ενοποίησης και έχει επιβεβαιωθεί η συλλογική βούληση της διατήρησης της συνοχής της Ευρωζώνης.
Στην παγκόσμια οικονομία έχουν εμφανιστεί για πρώτη φορά ορισμένες ενδείξεις ότι
από καιρό η παρατηρούμενη ανάκαμψη στις
ΗΠΑ έχει βαθύτερες ρίζες. Οι ενδείξεις αυτές
προέρχονται από τον κατασκευαστικό κλάδο
στις ΗΠΑ, που αποτελεί ένα πολύ δύσκολο να
αντιδράσει τομέα. Έχει προηγηθεί η βελτίωση
των ιδιωτικών χαρτοφυλακίων με τη μείωση
των στοιχείων χρέους.
Στην Ευρωζώνη είναι πλέον αρκετά εμφανής η πολιτική βούληση της διατήρησης της
συνοχής και η διάθεση να βρεθεί συμβιβαστική λύση στα κενά που έχουν παραμείνει αναφορικά με το ελληνικό Μνημόνιο. Οι λύσεις
που θα αναζητηθούν θα είναι συμβιβαστικού
χαρακτήρα.
Όμως και στην ελληνική οικονομία παρατηρούνται τελευταία ορισμένες ενδείξεις που
δείχνουν ότι η αναδιάρθρωση της οικονομίας
βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ενδείξεις αυτές είναι
συνοπτικά οι παρακάτω: Η εμπιστοσύνη στην
ελληνική οικονομία έχει αυξηθεί δεδομένου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ernst & Young, Eurozone Forecast -Summer edition- June 2012.
2 ΔΝΤ, Country Report No.12/57, Μάρτιος 2012.
3 Doing Business in a More Transparent World.
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Χαρακτηριστικά και Εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ολυμπία Καμινιώτη

Διευθύντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

αγορά εργασίας είναι άμεσα εξαρτώμενη από το οικονομικό περιβάλλον. Η ελληνική οικονομία διέρχεται
το πέμπτο συνεχές έτος ύφεσης, αντιμετωπίζοντας προβλήματα χρέους και ελλειμμάτων
αλλά και σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα.
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης αλλά και
των υφιστάμενων πολιτικών για την αναχαίτισή της αποτυπώνονται σε πολλούς τομείς της
κοινωνικής ζωής: αγορά εργασίας, υγεία, εκπαίδευση, εγκληματικότητα, κ.λπ. Ο τομέας
της αγοράς εργασίας είναι ίσως από τους
πρώτους τομείς στους οποίους φαίνονται εντονότατα οι επιπτώσεις αυτές, καθότι η οικονομία και η αγορά εργασίας αποτελούν τις δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος σε μια κοινωνία.
Σε ορισμένα μεγέθη, όπως στην απασχόληση
στον κατασκευαστικό κλάδο, οι επιπτώσεις
ήταν πιο άμεσες, ενώ σε άλλα μεγέθη, όπως
στη μακροχρόνια ανεργία, οι επιπτώσεις επήλθαν με κάποια χρονική υστέρηση από το
έναυσμα της οικονομικής κρίσης.
Η κατάσταση της αγοράς εργασίας διαμορφώνεται ασφαλώς όχι μόνο από το οικονομικό περιβάλλον, αλλά και από το θεσμικό
πλαίσιο σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
καθώς και από άλλους λιγότερο οικονομικούς
παράγοντες, όπως το πολιτισμικό περιβάλλον,
στο οποίο αποκρυσταλλώνονται και διαφόρων
μορφών ιδιαιτερότητες μιας κοινωνίας. Οι επιδράσεις του θεσμικού περιβάλλοντος αφορούν όχι μόνο τους θεσμούς της αγοράς εργασίας, αλλά και άλλους θεσμούς, όπως για παράδειγμα ο θεσμός της οικογένειας, μέσω της
οποίας διαμορφώνονται οι επιλογές των μελών της για την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και άλλες πτυχές ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Όσον αφορά στους θεσμούς της αγοράς εργασίας, έχουν επιτελεστεί
σημαντικές αλλαγές τα τελευταία έτη και στην
παρούσα περίοδο ως απάντηση στην οικονομική κρίση. Δεν είναι απολύτως σαφές ποια
αποτελέσματα μπορούν να αποδοθούν στην
οικονομική κρίση και ποια ή σε ποιο βαθμό

στις λύσεις που επιλέχθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς δημιουργούνται
φαύλοι κύκλοι, δύσκολα διαχωρίσιμοι. Στην
πραγματικότητα η κατάσταση στην αγορά εργασίας διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση των ανωτέρω παραγόντων, με αποτέλεσμα
ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα να μην μπορεί
να αποδοθεί εξ ολοκλήρου και άμεσα σε κάποιο οικονομικό μέγεθος ή απόφαση.
Με δεδομένες αυτές τις αλληλεπιδράσεις,
στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης της παρούσας κατάστασης, αλλά και των διαχρονικών εξελίξεων
στην ελληνική αγορά εργασίας, συγκρίνοντάς
τη και με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιούνται τα πιο
πρόσφατα στατιστικά δεδομένα από διάφορες
πηγές. Καλύπτονται τρεις κύριοι τομείς της
αγοράς εργασίας στις αντίστοιχες ενότητες
που ακολουθούν: η συμμετοχή στο εργατικό
δυναμικό, η απασχόληση και η ανεργία.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΌ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το εργατικό δυναμικό ή ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελείται από τους απασχολούμενους και τους ανέργους, από εκείνους δηλαδή που συμμετέχουν ενεργά στην
αγορά εργασίας είτε ως εργαζόμενοι είτε ως
αναζητούντες εργασία. Στον υπολογισμό του
εργατικού δυναμικού εισάγονται όρια (κατώτερα ή/και ανώτερα που προσδιορίζουν την
εργάσιμη ηλικία). Το μέγεθος του εργατικού
δυναμικού προσδιορίζεται από το μέγεθος του
πληθυσμού, την ηλικιακή του διάρθρωση και
το βαθμό ενεργοποίησης. Ο βαθμός ενεργοποίησης επηρεάζεται από χαρακτηριστικά που
προσδιορίζουν τα άτομα (π.χ. φύλο, εκπαίδευση), από χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την αγορά εργασίας (π.χ. μισθοί, εργασιακές συνθήκες), καθώς και από επικρατούντα
κοινωνικά πρότυπα αναφορικά με κοινωνικούς ρόλους (π.χ. καταμερισμός εργασίας
στην οικογένεια).
Η ηλικία και το φύλο είναι από τους
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σπουδαιότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.
Ο ορισμός κατώτερου ορίου στην εργασιακή
ηλικία αποκλείει (τυπικά τουλάχιστον) από το
εργατικό δυναμικό τα άτομα κάτω των 15 ετών. Μετά τα 65 έτη τα περισσότερα άτομα –
τουλάχιστον μέχρι πρότινος συνταξιοδοτούνταν και συνεπώς δεν ανήκουν στο εργατικό
δυναμικό. Επίσης, οι σπουδαστές και οι φοιτητές που δεν εργάζονται παράλληλα (συχνό

φαινόμενο στην Ελλάδα αλλά όχι σε κάποιες
άλλες ευρωπαϊκές χώρες), δεν ανήκουν στο
εργατικό δυναμικό. Επομένως, στα μεσαία ηλικιακά στρώματα διαπιστώνονται τα υψηλότερα ποσοστά ενεργοποίησης. Λόγω του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας μεταξύ των
φύλων, οι άνδρες χαρακτηρίζονται από υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό συγκριτικά με τις γυναίκες.

Πίνακας 1
Ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού 15-64 ετών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2002-2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ΕΕ-27

68,6

68,9

69,3

69,7

70,2

70,4

70,8

70,9

71,0

71,2

Βέλγιο

64,8

64,9

65,9

66,7

66,5

67,1

67,1

66,9

67,7

66,7

Βουλγαρία

61,9

60,9

61,8

62,1

64,5

66,3

67,8

67,2

66,5

66,0

Τσέχικη Δημοκρατία

70,6

70,2

70,0

70,4

70,3

69,9

69,7

70,1

70,2

70,5

Δανία

79,6

79,5

80,1

79,8

80,6

80,1

80,7

80,2

79,4

79,3

Γερμανία

71,7

72,1

72,6

73,8

74,9

75,6

75,9

76,3

76,6

77,2

Εσθονία

69,3

70,1

70,0

70,1

72,4

72,9

74,0

74,0

73,8

74,7

Ιρλανδία

68,6

68,8

69,5

70,8

71,9

72,5

72,0

70,8

69,8

69,4

Ελλάδα

64,2

65,2

66,5

66,8

67,0

67,0

67,1

67,8

68,2

67,7

Ισπανία

66,2

67,6

68,7

69,7

70,8

71,6

72,6

73,0

73,4

73,7

Γαλλία

69,1

69,9

70,0

69,9

69,8

69,9

70,0

70,5

70,5

70,4

Ιταλία

61,1

61,5

62,7

62,5

62,7

62,5

63,0

62,4

62,2

62,2

Κύπρος

71,2

72,4

72,6

72,4

73,0

73,9

73,6

74,0

74,4

74,0

Λεττονία

68,8

69,2

69,7

69,6

71,3

72,8

74,4

73,9

73,2

73,3

Λιθουανία

69,6

69,9

69,1

68,4

67,4

67,9

68,4

69,8

70,5

72,0

Λουξεμβούργο

66,6

66,7

66,9

66,8

68,7

68,2

67,9

65,2

64,6

65,8

Ουγγαρία

59,7

60,6

60,5

61,3

62,0

61,9

61,5

61,6

62,4

62,7

Μάλτα

58,5

58,6

58,2

58,1

57,6

58,4

58,9

59,1

60,3

61,6

Ολλανδία

76,5

76,5

76,6

76,9

77,4

78,5

79,3

79,7

78,2

78,4

Αυστρία

71,6

72,0

71,3

72,4

73,7

74,7

75,0

75,3

75,1

75,3

Πολωνία

64,6

63,9

64,0

64,4

63,4

63,2

63,8

64,7

65,6

66,1

Πορτογαλία

72,7

72,9

73,0

73,4

73,9

74,1

74,2

73,7

74,0

74,1

Ρουμανία

63,4

62,2

63,0

62,3

63,6

63,0

62,9

63,1

63,6

63,3

Σλοβενία

67,8

67,1

69,8

70,7

70,9

71,3

71,8

71,8

71,5

70,3

Σλοβακία

69,9

70,0

69,7

68,9

68,6

68,3

68,8

68,4

68,7

68,9

Φινλανδία

74,9

74,5

74,2

74,7

75,2

75,6

76,0

75,0

74,5

74,9

Σουηδία

77,6

77,3

77,2

78,7

78,8

79,1

79,3

78,9

79,5

80,2

Ηνωμένο Βασίλειο

75,3

75,3

75,3

75,4

75,7

75,5

75,8

75,7

75,5

75,7

Πηγή: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

71,2%, το υψηλότερο είναι 80,2% (Σουηδία)
και το χαμηλότερο 61,6% (Μάλτα). Οι χώρες
που χαρακτηρίζονται από υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής από το μέσο ευρωπαϊκό όρο
είναι η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπα-

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη
2002-2011. Το 2011 το μέσο ποσοστό συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε
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2012 (τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα).
Οι διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής
Ένωσης τείνουν να αμβληθούν στο α΄και
β΄τρίμηνο του 2010, αλλά μεγαλώνουν στη
συνέχεια καταλήγοντας το β΄τρίμηνο του
2012 το ποσοστό συμμετοχής της Ελλάδας να
υπολείπεται του αντίστοιχου ευρωπαϊκού κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Η εξέλιξη αυτή των
ελληνικών ποσοστών οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην αύξηση των συνταξιοδοτήσεων
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ως συνέπεια και των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση
της κρίσης στη χώρα.

νία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φιλανδία,
η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή,
ένα σύνολο χωρών με αρκετά διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά συμμετοχής του συνόλου του πληθυσμού 15-64 ετών παρουσιάζουν μικρή διαχρονική αύξηση.
Στο Διάγραμμα 1 απεικονίζονται τα τριμηνιαία ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού
15-64 ετών στο εργατικό δυναμικό για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το
α΄τρίμηνο του 2007 έως και το β΄ τρίμηνο του

Διάγραμμα 1
Ποσοστά συμμετοχής 15-64 ετών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
α΄ τρίμηνο 2007 – β΄τρίμηνο 2012

2007Τ1
2007Τ2
2007Τ3
2007Τ4
2008Τ1
2008Τ2
2008Τ3
2008Τ4
2009Τ1
2009Τ2
2009Τ3
2009Τ4
2010Τ1
2010Τ2
2010Τ3
2010Τ4
2011Τ1
2011Τ2
2011Τ3
2011Τ4
2012Τ1
2012Τ2

73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
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Ελλάδα

Πηγή: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

ροποίηση μεταξύ του υψηλότερου και του χαμηλότερου ποσοστού για τις γυναίκες είναι
33,6 μονάδες. Γενικά τα ποσοστά συμμετοχής
των γυναικών παρουσιάζουν διαχρονική αύξηση στην πλειοψηφία των χωρών. Στην Ελλάδα το 2002 το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών 15-64 ετών ήταν 51% και το 2011
57,5%. Σε ορισμένες χώρες η διαχρονική αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των γυναικών είναι ιδιαιτέρως έντονη, όπως στην Ισπανία, που το 2002 είχε παρόμοιο ποσοστό με το
ελληνικό, ενώ το 2011 το σχετικό ποσοστό ανήλθε σε 67%. Τα ποσοστά συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα παρουσιάζουν διαχρονικά σύγκλιση. Τα σχετικά ποσοστά σε τριμηνιαία βάση απεικονίζονται στο
Διάγραμμα 2.
Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών σχετικώς με τα

Η διαφορά μεταξύ του υψηλότερου και
του χαμηλότερου ποσοστού συμμετοχής στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συνολικό πληθυσμό 15-64 ετών το 2011 ανέρχεται σε
18,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η αντίστοιχη διαφορά για τον ανδρικό πληθυσμό 15-64 ετών
είναι χαμηλότερη, 14,7 ποσοστιαίες μονάδες.
Για τους άνδρες αυτής της ηλικιακής ομάδας ο
μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 77,6%, η Ολλανδία έχει το υψηλότερο ποσοστό, 83,5% και η
Ουγγαρία το χαμηλότερο, 68,8%. Οι διαφοροποιήσεις δηλαδή των ποσοστών συμμετοχής
των κρατών μελών της ΕΕ αμβλύνονται στον
ανδρικό πληθυσμό. Στις γυναίκες 15-64 ετών
οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών – μελών είναι εντονότερες. Ο μέσος ευρωπαϊκός
όρος ανέρχεται σε 64,9%, το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται στη Σουηδία (77,7%) και
το χαμηλότερο στη Μάλτα (44,1%). Η διαφο-
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την κατεύθυνση των εξελίξεων. Στις νέες γυναίκες οι διαφοροποιήσεις είναι ακόμα εντονότερες. Το μέσο ποσοστό συμμετοχής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για τις γυναίκες 15-24 ετών το 2011 ανέρχεται σε 39,6%, το υψηλότερο εμφανίζεται στη Δανία (67,1%), το χαμηλότερο στην Ουγγαρία (22,1%) και η διαφορά
μεταξύ των δύο ακραίων χωρών ανέρχεται σε
45 ποσοστιαίες μονάδες.

ποσοστά συμμετοχής των νέων 15-24 ετών. Ο
μέσος ευρωπαϊκός όρος για την ηλικιακή αυτή
ομάδα το 2011 είναι 42,7%, το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται στην Ολλανδία (68,8%)
και το χαμηλότερο στην Ουγγαρία (24,7%). Η
διαφορά μεταξύ των δύο ακραίων τιμών ανέρχεται σε 44,1 ποσοστιαίες μονάδες. Σε αυτή
την ηλικιακή ομάδα οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών είναι ιδιαιτέρως έντονες, τόσο
όσον αφορά τις διαχρονικές εξελίξεις, όσο και

Διάγραμμα 2
Ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού 15-64 ετών στην Ελλάδα για το σύνολο,
άνδρες, γυναίκες, α΄ τρίμηνο 2007 – β΄τρίμηνο 2012
85
80
75
70

Ελλάδα σύνολο

65

Ελλάδα άνδρες

60

Ελλάδα γυναίκες

55

2007Τ1
2007Τ2
2007Τ3
2007Τ4
2008Τ1
2008Τ2
2008Τ3
2008Τ4
2009Τ1
2009Τ2
2009Τ3
2009Τ4
2010Τ1
2010Τ2
2010Τ3
2010Τ4
2011Τ1
2011Τ2
2011Τ3
2011Τ4
2012Τ1
2012Τ2
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βαθμό συμμετοχής αποκλειστικά σε ενέργειες
εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ηλικία συνταξιοδότησης, κ.λπ. Επίσης, τα ποσοστά
συμμετοχής μειώνονται όταν οι μακροχρόνια
άνεργοι απογοητεύονται και αδρανοποιούνται. Στόχο διαφόρων παρεμβάσεων αποτελεί
η αύξηση της ενεργοποίησης του εργατικού
δυναμικού, είτε με επιμήκυνση του εργασιακού βίου, είτε με συνδυασμένες δράσεις εκπαίδευσης-απασχόλησης. Η επιμήκυνση του
εργασιακού βίου, αν και δικαιολογείται εν μέρει ως αποτέλεσμα της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, αποφασίζεται κατά κύριο λόγο με
δημοσιονομικά κριτήρια. Αρκετοί πόροι δίδονται στις περισσότερες χώρες για την ενίσχυση της ενεργοποίησης του εργατικού δυναμικού. Παρότι οι δράσεις αυτές δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα θέσεις απασχόλησης, τουλάχιστον επιδρούν θετικά στην ψυχολογία των
εμπλεκόμενων ατόμων-φορέων και αν πραγματοποιηθούν με κριτήριο τις ανάγκες των
εμπλεκομένων και όχι τυπολατρικά, μπορεί να
επιφέρουν πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα.

Το ρεκόρ της διαφοροποίησης μεταξύ των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα ποσοστά συμμετοχής, παρατηρείται στις γυναίκες 55-64 ετών. Για την ομάδα αυτή ο μέσος όρος το 2011 είναι 42,8%, το
υψηλότερο ποσοστό 71,8% (Σουηδία), το χαμηλότερο 14,2% (Μάλτα) και η διαφορά μεταξύ υψηλότερου και χαμηλότερου ποσοστού
ανέρχεται σε 57,6 ποσοστιαίες μονάδες. Φαίνεται, τελικώς, ότι η αλληλεπίδραση ηλικίας
και φύλου είναι ο κυριότερος προσδιοριστικός
παράγων της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Πιο συγκεκριμένα, το φύλο ασκεί ισχυρότερη επίδραση στις μεγαλύτερες ηλικίες
από ό,τι στις μικρότερες, συνηγορώντας για
την ύπαρξη αυτού του παράγοντα αλληλεπίδρασης (interaction effect age-gender). Η παρατήρηση αυτή ισχύει σίγουρα για την Ελλάδα, αλλά και για πολλές άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
Οι διαφοροποιήσεις των κρατών-μελών
σχετικώς με το ποσοστό συμμετοχής συνδέονται με διάφορες παραμέτρους, όπως το πόσο
διαδεδομένη είναι η μερική απασχόληση, το
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Πίνακας 2
Ποσοστό απασχόλησης 15-64 ετών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2002-2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

Ε.Ε-27

62,4

62,6

63,0

63,4

64,4

65,3

65,8

64,5

64,1

64,3

Βέλγιο

59,9

59,6

60,3

61,1

61,0

62,0

62,4

61,6

62,0

61,9

Βουλγαρία

50,6

52,5

54,2

55,8

58,6

61,7

64,0

62,6

59,7

58,5

Τσέχικη Δημοκρατία

65,4

64,7

64,2

64,8

65,3

66,1

66,6

65,4

65,0

65,7

Δανία

75,9

75,1

75,7

75,9

77,4

77,0

77,9

75,3

73,3

73,1

Γερμανία

65,4

65,0

65,0

65,5

67,2

69,0

70,1

70,3

71,1

72,5

Εσθονία

62,0

62,9

63,0

64,4

68,1

69,4

69,8

63,5

61,0

65,1

Ιρλανδία

65,5

65,5

66,3

67,6

68,7

69,2

67,6

62,2

60,1

59,2

Ελλάδα

57,5

58,7

59,4

60,1

61,0

61,4

61,9

61,2

59,6

55,6

Ισπανία

58,5

59,8

61,1

63,3

64,8

65,6

64,3

59,8

58,6

57,7

Γαλλία

63,0

63,9

63,7

63,7

63,6

64,3

64,8

64,0

63,9

63,9

Ιταλία

55,5

56,1

57,6

57,6

58,4

58,7

58,7

57,5

56,9

56,9

Κύπρος

68,6

69,2

68,9

68,5

69,6

71,0

70,9

69,9

69,7

68,1

Λεττονία

60,4

61,8

62,3

63,3

66,3

68,3

68,6

60,9

59,3

61,8

Λιθουανία

59,9

61,1

61,2

62,6

63,6

64,9

64,3

60,1

57,8

60,7

Λουξεμβούργο

63,4

62,2

62,5

63,6

63,6

64,2

63,4

65,2

65,2

64,6

Ουγγαρία

56,2

57,0

56,8

56,9

57,3

57,3

56,7

55,4

55,4

55,8

Μάλτα

54,4

54,2

54,0

53,9

53,6

54,6

55,3

55,0

56,1

57,6

Ολλανδία

74,4

73,6

73,1

73,2

74,3

76,0

77,2

77,0

74,7

74,9

Αυστρία

68,7

68,9

67,8

68,6

70,2

71,4

72,1

71,6

71,7

72,1

Πολωνία

51,5

51,2

51,7

52,8

54,5

57,0

59,2

59,3

59,3

59,7

Πορτογαλία

68,8

68,1

67,8

67,5

67,9

67,8

68,2

66,3

65,6

64,2

Ρουμανία

57,6

57,6

57,7

57,6

58,8

58,8

59,0

58,6

58,8

58,5

Σλοβενία

63,4

62,6

65,3

66,0

66,6

67,8

68,6

67,5

66,2

64,4

Σλοβακία

56,8

57,7

57,0

57,7

59,4

60,7

62,3

60,2

58,8

59,5

Φιλανδία

68,1

67,7

67,6

68,4

69,3

70,3

71,1

68,7

68,1

69,0

Σουηδία

73,6

72,9

72,1

72,5

73,1

74,2

74,3

72,2

72,7

74,1

Ηνωμένο Βασίλειο

71,4

71,5

71,7

71,7

71,6

71,5

71,5

69,9

69,5

69,5

Πηγή: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

3

ηλικία, εκπαίδευση, εθνικότητα κ.λπ.).
Το μέσο ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011 ήταν 64,3%. Από το
2002 μέχρι και το 2008 παρουσίαζε μικρή αύξηση, ενώ στη συνέχεια μικρή κάμψη. Η Ολλανδία έχει το υψηλότερο ποσοστό (74,9%),
ενώ η Ελλάδα το χαμηλότερο (55,6%). Η διαφορά του υψηλότερου από το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης ανέρχεται σε 19,3 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2011 οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν υψηλότερο του μέ-

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3.1

Ποσοστό και ρυθμός μεταβολής της
απασχόλησης
Το ποσοστό απασχόλησης ορίζεται ως το
ποσοστό των απασχολουμένων 15-64 ετών στο
σύνολο του πληθυσμού της ίδιας ηλικιακής
ομάδας. Το ποσοστό απασχόλησης επηρεάζεται τόσο από χαρακτηριστικά της οικονομίας
και της αγοράς εργασίας (π.χ. ύπαρξη κενών
θέσεων, μισθοί, εργασιακές συνθήκες κ.λπ.),
όσο και από ατομικά χαρακτηριστικά (φύλο,
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το Ηνωμένο Βασίλειο. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται διαχρονικά τα ποσοστά απασχόλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σου όρου ποσοστό απασχόλησης ήταν η Τσεχία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Φιλανδία, η Σουηδία και

Διάγραμμα 3
Ποσοστά απασχόλησης 15-64 ετών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
α΄ τρίμηνο 2007 – β΄τρίμηνο 2012

Πηγή: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

Διάγραμμα 4
Ποσοστά απασχόλησης 15-64 ετών στην Ελλάδα για το σύνολο, άνδρες, γυναίκες, α΄
τρίμηνο 2007 – β΄τρίμηνο 2012
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Πηγή: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

των ακραίων τιμών ανέρχεται σε 18,9 ποσοστιαίες μονάδες. Αντιστοίχως, ο μέσος όρος
των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών
ήταν το 2011 58,5%, το υψηλότερο ποσοστό
71,8% (Σουηδία), το χαμηλότερο 41% (Μάλτα)
και η διαφορά μεταξύ των ακραίων τιμών
30,8 ποσοστιαίες μονάδες.
Η Ελλάδα χαρακτηριζόταν πάντα από
χαμηλότερα του μέσου ευρωπαϊκού όρου ποσοστά απασχόλησης για το σύνολο και ειδικά

Τα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών
είναι γενικά υψηλότερα των αντίστοιχων ποσοστών για τις γυναίκες. Σε ορισμένες χώρες η
διαφορά είναι πολύ μεγάλη (π.χ. στη Μάλτα),
ενώ σε άλλες ελάχιστη (π.χ. στη Λιθουανία). Ο
μέσος ευρωπαϊκός όρος για το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών το 2011 ήταν 70,1%. Το
υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται στην Ολλανδία (79,8%) και το χαμηλότερο στη Βουλγαρία και τη Λιθουανία (60,9%). Η διαφορά
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των ποσοστών απασχόλησης συνεχίζεται και
το 2012 φτάνοντας το β΄τρίμηνο του τρέχοντος έτους το ποσοστό 51,7%. Πριν την κρίση
η διαφορά των συνολικών ποσοστών απασχόλησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδος ήταν περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες και
έκτοτε διευρύνεται φτάνοντας το β΄τρίμηνο
του 2012 στις 12,6 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά από τον κοινοτικό μέσο όρο. Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με βάση τα τριμηνιαία στοιχεία.

για τις γυναίκες. Τα ποσοστά απασχόλησης
ακολουθούσαν ανοδική πορεία μέχρι και το
2008 και έκτοτε σημειώνουν μεγάλη κάμψη,
ειδικά μεταξύ 2010 και 2011. Τα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών στην Ελλάδα μέχρι
και το 2010 ήταν υψηλότερα των αντίστοιχων
ποσοστών για τους άνδρες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά το 2011 υπολείπονται περισσότερο από 4 ποσοστιαίες μονάδες. Οι επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης είναι εμφανέστατες
στη μείωση των ποσοστών απασχόλησης στην
ελληνική αγορά εργασίας. Η καθοδική πορεία

Διάγραμμα 5
Ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην Ελλάδα, 1996-2011
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Πηγή: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

χρόνια της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και
ότι η προσαρμογή της απασχόλησης στη μείωση του παραγόμενου προϊόντος πραγματοποιείται με κάποια μικρή χρονική υστέρηση.
Παρατηρούμε, επίσης, ότι η ανταπόκριση της
απασχόλησης στο μέγεθος του ΑΕΠ είναι ισχυρότερη τα χρόνια της κρίσης, παρά τα
χρόνια προ αυτής. Τα σχετικά δεδομένα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.

Από το 1996 μέχρι και το 2007 η ελληνική
οικονομία σημείωνε αρκετά υψηλούς ρυθμούς
οικονομικής ανάπτυξης που κυμαίνονταν μεταξύ 2,3% και 3,5%. Οι ρυθμοί αυτοί δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες αυξήσεις στην
απασχόληση. Πέντε έτη στην εξεταζόμενη περίοδο ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης
ήταν κοντά στο μηδέν (δύο εκ των οποίων με
αρνητικό πρόσημο) ενώ η μέγιστη αύξηση
στην απασχόληση ανήλθε σε 3% που σημειώθηκε δύο έτη, το 1998 και το 2005. Το 2008
που ήταν η πρώτη χρονιά με αρνητικό ρυθμό
στο ΑΕΠ, η απασχόληση αυξήθηκε κατά
0,8%. Τα αποτελέσματα της κρίσης στο ΑΕΠ
και την απασχόληση έγιναν περισσότερο ορατά στα μεγέθη των επόμενων ετών και ειδικά
το 2011 όταν το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 7,1% και
η απασχόληση κατά 6,7%. Φαίνεται συνεπώς
ότι η οικονομική μεγέθυνση δεν συνοδεύτηκε
από αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης τα

3.2 Διάρθρωση της απασχόλησης κατά
τομείς και κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
διάρθρωση της απασχόλησης σε τομείς και
κλάδους οικονομικής παραγωγής ποικίλει σημαντικά. Για παράδειγμα, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μερίδιο της απασχόλησης του πρωτογενούς τομέα ανέρχεται το 2011
σε 5,3%. Το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζε-
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ται στη Ρουμανία (32,6%) και το χαμηλότερο
στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο (1,3%).
Οι χώρες στις οποίες ο πρωτογενής τομέας είναι μεγαλύτερος από το μέσο κοινοτικό όρο
είναι εκτός της Ρουμανίας, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η
Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία. Όλες
αυτές οι χώρες – με εξαίρεση τη Σλοβενία –
χαρακτηρίζονται, επίσης, από χαμηλότερου
του μέσου κοινοτικού όρου ποσοστό απασχόλησης. Στην Ελλάδα η μακροχρόνια τάση είναι
πτωτική για το μερίδιο της απασχόλησης στον
πρωτογενή τομέα, αν και τα έτη της οικονομικής κρίσης η τάση αυτή έχει ανακοπεί και αναστραφεί λόγω των ισχυρών πτωτικών τάσεων στο δευτερογενή κυρίως τομέα της οικονομίας. Η πτώση της απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα στην Ελλάδα ήταν 2,6%, 7,2%
και 15,9% για το 2009, 2010 και 2011 αντίστοιχα. Οι ρυθμοί αυτοί είναι υπερδιπλάσιοι
των ρυθμών μείωσης για το σύνολο της απασχόλησης τα ίδια έτη. Το μερίδιο του τριτογενούς τομέα στο σύνολο της απασχόλησης το
2011 ανέρχεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 71,8% και ακολουθεί διαχρονικά αυξητική τάση. Το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο μερίδιο απασχόλησης στον τριτογενή τομέα (82,9%) και η Ρουμανία από το χαμηλότερο (39,2%). Στην Ελλάδα σημειώνεται συνεχής αύξηση του μεριδίου της απασχόλησης του τριτογενούς τομέα
στο σύνολο της απασχόλησης. Το 2011 είναι η
πρώτο έτος που στην Ελλάδα το μερίδιο απασχόλησης του τριτογενούς τομέα είναι (ελαφρώς) υψηλότερο του κοινοτικού μέσου όρου.
Όσον αφορά στους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας, μεταξύ 2008 και 2011 ο κλάδος με τη μεγαλύτερη ενίσχυση του μεριδίου
απασχόλησης είναι η γεωργία, δασοκομία, αλιεία, ενώ μικρότερες αυξήσεις παρουσιάζονται, επίσης, στους κλάδους του τουρισμού,
της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης και
της υγείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενισχύονται ορισμένοι κλάδοι, στους
οποίους μεγάλο ποσοστό εργαζομένων είναι
δημόσιοι υπάλληλοι. Η ποσοστιαία, όμως, μεταβολή του μεριδίου της απασχόλησης στους
κλάδους αυτούς δεν συνεπάγεται απαραίτητα
και αύξηση των απασχολουμένων στους κλάδους αυτούς. Οι κλάδοι στους οποίους σημειώνεται η μεγαλύτερη μείωση του μεριδίου απασχόλησης μεταξύ 2008 και 2011, είναι κυρίως
οι κλάδοι της μεταποίησης και των κατασκευών.
Εκτός βέβαια από τα μερίδια απασχόλη-

σης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μεταβολές του αριθμού απασχολουμένων στους κλάδους. Για παράδειγμα, στον κλάδο της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας απασχολούνται
στη χώρα μας περίπου 500.000 άτομα. Η υψηλότερη απασχόληση στον κλάδο αυτό τα
τελευταία έτη σημειώθηκε το 2009 (552.200,
δ΄τρίμηνο), ενώ παρουσιάζει μείωση τα δύο
επόμενα έτη. Παρότι, δηλαδή, το μερίδιο της
απασχόλησης στον κλάδο αυτό αυξάνεται, ο
αριθμός των απασχολουμένων μειώνεται.
Στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης και άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης,
ο υψηλότερος αριθμός απασχολουμένων παρατηρείται για το έτος 2007 (382.700). Έκτοτε ο αριθμός των απασχολουμένων στον κλάδο αυτό μειώνεται και φτάνει τα 341.800 άτομα το δ΄τρίμηνο του 2011. Μεταξύ 2007 και
2011 η μείωση των απασχολουμένων στον συγκεκριμένο κλάδο ανέρχεται σε 41.000 άτομα
περίπου.
Ένα ερώτημα που τίθεται σε σχέση με την
ύφεση, είναι αν υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που
έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα στην οικονομική κρίση, παρουσιάζοντας μικρή έστω αύξηση
απασχόλησης ή μικρότερη μείωση απασχόλησης σε σχέση με άλλους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η μεταβολή της απασχόλησης στους μονοψήφιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ του β΄τριμήνου το 2008 και το
2012. Στο σύνολο της οικονομίας η απασχόληση μειώθηκε κατά 17,2%. Η απασχόληση αυξήθηκε σε δύο μόνο κλάδους, τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
στον οποίο η απασχόληση αυξήθηκε οριακά
(1,2%) και τις δραστηριότητες εξωδαφικών
οργανισμών και φορέων, στον οποίο η απασχόληση μεταξύ 2008 και 2012 αυξήθηκε κατά 26,5%. Ο κλάδος των δραστηριοτήτων εξωδαφικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τις
δραστηριότητες διεθνών οργανισμών όπως το
ΔΝΤ, οι ευρωπαϊκές κοινότητες, κ.λπ. Αποτελεί ειρωνεία ότι μόνο στον κλάδο αυτό παρουσιάζεται σημαντική ποσοστιαία αύξηση της
απασχόλησης ως αποτέλεσμα της κρίσης. Θα
πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι πρόκειται
για πολύ μικρό κλάδο, συνεπώς και πολύ μικρές αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων σε αυτόν οδηγούν σε σημαντική ποσοστιαία μεταβολή. Κατά τα λοιπά, στον Πίνακα
3 παρουσιάζονται οι κλάδοι ταξινομημένοι
ανάλογα με το ποσοστό μείωσης της απασχόλησης μεταξύ 2008 και 2012. Τη σημαντικότερη μείωση έχουν υποστεί οι κατασκευές,
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ρεκπροσωπούνται στα επαγγέλματα αυτά συγκριτικά με τις γυναίκες.
Μια άλλη εξέλιξη στην ελληνική επαγγελματική διάρθρωση της απασχόλησης, είναι η
μείωση του μεριδίου των διευθυντικών στελεχών μετά το 2008. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται,
κυρίως, στο κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων, μια τάση που προϋπήρχε της κρίσης, αλλά
πιθανώς επιδεινώθηκε από αυτή.

στις οποίες η απασχόληση μεταξύ των δύο ετών μειώθηκε κατά 46,5%.
3.3 Διάρθρωση της απασχόλησης κατά
επαγγελματικές κατηγορίες
Προ της κρίσης, η τάση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ήταν να ενισχύονται οι επαγγελματικές κατηγορίες που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και επαγγελματικά προσόντα. Σύμφωνα με μια ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η
κρίση έδειξε ότι τα ίδια επαγγέλματα ήταν εκείνα που χαρακτηρίστηκαν από ανθεκτικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια
της κρίσης, καθώς σημείωσαν τις μικρότερες
μειώσεις ή ακόμα και αύξηση της απασχόλησης σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης. 1 Η ίδια ανάλυση έδειξε ότι ένα άλλο σημαντικό
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν η πόλωση της επαγγελματικής κατανομής με την ενίσχυση των επαγγελμάτων με πολύ υψηλά και πολύ χαμηλά
προσόντα (και αντίστοιχα πολύ υψηλές και
πολύ χαμηλές αμοιβές) και παράλληλα μεγάλη
μείωση των «ενδιάμεσων» επαγγελμάτων.
Την ίδια περίοδο (β΄τρίμηνο του 2008 – β΄
τρίμηνο του 2010) οι εξελίξεις στην επαγγελματική διάρθρωση της απασχόλησης στην Ελλάδα ήταν διαφορετικές από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Στην Ελλάδα, βέβαια, η κρίση δεν είχε ακόμα φανεί στο βαθμό που φάνηκε στη
συνέχεια, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε περίοδο ανάκαμψης. Στην εξεταζόμενη περίοδο,
η μόνη επαγγελματική κατηγορία στην Ελλάδα, στην οποία σημειώθηκε αύξηση ήταν εκείνη των χαμηλών προσόντων (και αμοιβών),
ενώ σε όλες τις υπόλοιπες σημειώθηκε μείωση. Πάντως, η μείωση της απασχόλησης στις
επαγγελματικές κατηγορίες των υψηλών προσόντων (και αμοιβών) ήταν μικρότερη και
στην Ελλάδα συγκριτικά με τα ενδιάμεσα επαγγέλματα, επαληθεύοντας εν μέρει τη γενική τάση της μεγαλύτερης ανθεκτικότητας των
επαγγελμάτων υψηλών προσόντων.
Όπως σημειώθηκε και στην προηγούμενη
ενότητα, ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας επλήγη εντονότερα στην Ελλάδα κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Μεταξύ των
διαφόρων κλάδων, ισχυρές μειωτικές τάσεις
σημειώθηκαν στις κατασκευές. Τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κατασκευές επλήγησαν κατ’ αντιστοιχία εντονότατα. Αυτό εξηγεί εν μέρει και το γεγονός ότι οι άνδρες στην
Ελλάδα επλήγησαν περισσότερο από τις γυναίκες από την κρίση, καθώς οι άνδρες υπε-

3.4 Mορφές απασχόλησης
Όπως έχει ήδη φανεί από τις προηγούμενες ενότητες, οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας
διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους.
Σημαντικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης
αποτελούν – μεταξύ άλλων - ο βαθμός μισθωτοποίησης της απασχόλησης, σε αντιδιαστολή
με την αυτοαπασχόληση, αλλά και ο βαθμός
στον οποίο εμφανίζονται ευέλικτες μορφές
απασχόλησης σε μια αγορά εργασίας. Στην
παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε συνοπτικά
αυτά τα δύο χαρακτηριστικά.

3.4.1

Αυτοαπασχόληση

Η αυτοαπασχόληση, με ή χωρίς προσωπικό, η μισθωτή απασχόληση και η απασχόληση
ως βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση, αποτελούν διακριτές μορφές απασχόλησης. Η
γενική τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η
ενίσχυση της μισθωτής απασχόλησης έναντι
των υπολοίπων μορφών απασχόλησης. Βεβαίως, η αυτοαπασχόληση εξακολουθεί να
αποτελεί ένα σημαντικό μερίδιο της απασχόλησης. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
αυτοαπασχόληση το 2011 απαρτίζει το 15,6%
της συνολικής απασχόλησης. Το υψηλότερο
ποσοστό παρουσιάζεται στην Ελλάδα (34,7%)
και το χαμηλότερο στη Σουηδία (5,2%). Εκτός
της Ελλάδας, οι χώρες με υψηλότερο του μέσου όρου ποσοστό αυτοαπασχόλησης είναι το
Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η
Ιταλία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η
Σλοβακία και η Κύπρος. Από τις χώρες αυτές
μόνο η Τσεχία, η Σλοβενία και η Κύπρος έχουν
υψηλότερο του μέσου κοινοτικού όρου ποσοστό απασχόλησης.

3.4.2

Ευέλικτες μορφές απασχόλησης

Η ελληνική αγορά εργασίας έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαιτέρως ευέλικτη αγορά εργασίας, λόγω του υψηλού μεγέθους της αδήλωτης εργασίας, καθώς και του παραγωγικού
μοντέλου οργάνωσης στην ελληνική οικονομία
που χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες μικρές
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τητα θα εξετάσουμε δύο εξ αυτών, τη μερική
και την εκ περιτροπής απασχόληση.

επιχειρήσεις, στις οποίες συχνά εμφανίζονται
άτυπες μορφές απασχόλησης. Από τις διάφορες μορφές της ευελιξίας, 2 στην παρούσα ενό-

Πίνακας 3
Μεταβολές της απασχόλησης στους μονοψήφιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας:
2008-2012, β΄τρίμηνο
Μεταβολή
Απασχόλησης
2008-2012
ΣΤ. Κατασκευές

-46,5%

Β. Ορυχεία και λατομεία

-42,8%

Γ. Μεταποίηση

-33,3%

Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και εξυγίανσης
Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και

ψυχαγωγία 3

-32,5%
-29.1%

Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

-29,0%

Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

-28,0%

Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών

-20,4%

υπηρεσιών 4

-19,2%

Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

-18,4%

Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

-15,5%

Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

-15,2%

Η. Μεταφορά και αποθήκευση

-15,2%

Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές

δραστηριότητες 5

-7,1%

Ο. Εκπαίδευση

-5,4%

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

-4,8%

Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία

-2,2%

Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 6

-0,5%

Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας

-0,5%

Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

1,2%

Υ. Δραστηριότητες εξωδαφικών οργανισμών και φορέων

26,5%

ΣΥΝΟΛΟ

-17,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί

μέσου κοινοτικού όρου ποσοστά συνολικής
απασχόλησης. Στην Ελλάδα τα ποσοστά μερικής απασχόλησης, παρότι παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, σημειώνουν διαχρονική αύξηση, που γίνεται εντονότερη από το 2009 και
μετά. Το β΄τρίμηνο του 2012 το ποσοστό μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα για το σύνολο, ανέρχεται σε 7,2%, για τους άνδρες σε
4,4% και για τις γυναίκες σε 11,3%. Για την
πλειοψηφία των Ελλήνων απασχολουμένων, η
μερική απασχόληση αποτελεί λύση ανάγκης
και όχι επιλογής.
Οι εξελίξεις στις συμβάσεις εργασίας καταγράφονται, επίσης, από το Σώμα Επιθεώ-

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
2011 η μερική απασχόληση αποτελεί το 19,5%
της συνολικής απασχόλησης. Η Ολλανδία έχει
το υψηλότερο ποσοστό μερικής απασχόλησης
(49,1%) και η Βουλγαρία το χαμηλότερο
(2,4%). Η απόκλιση μεταξύ του υψηλότερου
και του χαμηλότερου ποσοστού ανέρχεται σε
46,7 ποσοστιαίες μονάδες. Οι χώρες με υψηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης από το
μέσο κοινοτικό όρο είναι εκτός είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Αυστρία,
η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες
αυτές, εκτός από το Βέλγιο και την Ιρλανδία,
χαρακτηρίζονται, επίσης, από υψηλότερα του
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σης, το 39% συμβάσεις μερικής απασχόλησης
και το 13% συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης. Το α΄δίμηνο του 2010 τα αντίστοιχα
ποσοστά ανέρχονταν σε 68%, 24% και 6% αντίστοιχα. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται καθαρά η μεγάλη μεταβολή στο εργασιακό περιβάλλον εις βάρος της πλήρους απασχόλησης
και εις όφελος της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης.

ρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ,
για το πρώτο δίμηνο του 2012, 7 που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, καταγράφεται ενίσχυση των συμβάσεων μερικής, προσωρινής
και εκ περιτροπής απασχόλησης συγκριτικά
με τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, στο
σύνολο των νέων συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν τους δύο πρώτους μήνες του 2012,
το 48% ήταν συμβάσεις πλήρους απασχόλη-

Πίνακας 4
Στοιχεία συμβάσεων εργασίας από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας για το α΄ δίμηνο του 2012
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α' ΔΙΜΗΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ

ΕΚ
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΚ
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ
ΜΟΝΟΜΕΡΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

2012

38.009

32.577

26.076

8.670

8.001

5.492

2.816

2011

42.400

43.900

24.611

8.263

5.645

4.556

1.130

2010

47.279

79.932

27.857

6.783

1.887

373

40

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
2012 - 2011

-4.391

-11.323

1.465

407

2.356

936

1.686

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
2012 - 2011 %

-10

-26

6

5

42

21

149

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
2012 - 2010

-9.270

-47.355

-1.781

1.887

6.114

5.119

2.776

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
2012 - 2010 %

-20

-59

-6

28

324

1.372

6.940

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
2011 - 2010

-4.879

-36.032

-3.246

1.480

3.758

4.183

1.090

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
2011 - 2010 %

-10

-45

-12

22

199

1.121

2.725

Πηγή: ΣΕΠΕ

4

Πορτογαλία και η Σλοβακία. Σε 15 χώρες το
ποσοστό ανεργίας το 2011 είναι χαμηλότερο
από το 2010, καθώς ανακάμπτουν από την οικονομική κρίση, σε μία χώρα το ποσοστό ανεργίας δεν μεταβλήθηκε και στις υπόλοιπες
11 αυξήθηκε μεταξύ 2010 και 2011. Στην Ελλάδα σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό αύξησης της ανεργίας μεταξύ των δύο ετών. Στον
Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα σχετικά ποσοστά.
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι
διαφορές των ποσοστών ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι μεγάλες. Το μέσο
ποσοστό ανεργίας των ανδρών στην Ευρωπα-

ΑΝΕΡΓΙΑ

4.1

Ποσοστό ανεργίας
Το ποσοστό ανεργίας αποτελεί το επίκεντρο της παρούσας ενότητας. Το 2011 το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανερχόταν σε 9,7% του εργατικού δυναμικού. Η
Ισπανία είχε το υψηλότερο ποσοστό (21,7%)
και η Αυστρία το χαμηλότερο (4,2%). Οι χώρες που είχαν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
από το μέσο ευρωπαϊκό όρο ήταν, εκτός από
την Ισπανία, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα (δεύτερο υψηλότερο ποσοστό), η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η
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τερα από το σύνολο του πληθυσμού. Για τους
νέους 15-24 ετών το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό
ανεργίας το 2011 ανερχόταν σε 21,4%. Οι διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών είναι ιδιαιτέρως μεγάλες. Στην Ισπανία οι νέοι αυτής της
ηλικιακής ομάδας αντιμετωπίζουν ποσοστό
ανεργίας 46,4%, ενώ μονοψήφια ποσοστά ανεργίας αντιμετωπίζουν οι νέοι μόνο στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Αυστρία.

ϊκή Ένωση το 2011 ήταν 9,6% και των γυναικών 9,8%. Η Ισπανία είχε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους άνδρες και στις γυναίκες, 21,2% και 22,2% αντίστοιχα. Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στους άνδρες είχε το
Λουξεμβούργο (3,9%) και στις γυναίκες η Αυστρία (4,3%).
Οι νέοι αντιμετωπίζουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ποσοστά ανεργίας πολύ υψηλό-

Πίνακας 5
Ποσοστά ανεργίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2002-2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

ΕΕ-27

8,9

9,1

9,3

9,0

8,3

7,2

7,1

9,0

9,7

9,7

Βέλγιο

7,5

8,2

8,4

8,5

8,3

7,5

7,0

7,9

8,3

7,2

Βουλγαρία

18,2

13,7

12,1

10,1

9,0

6,9

5,6

6,8

10,3

11,3

Τσέχικη Δημοκρατία

7,3

7,8

8,3

7,9

7,1

5,3

4,4

6,7

7,3

6,7

Δανία

4,6

5,4

5,5

4,8

3,9

3,8

3,4

6,0

7,5

7,6

Γερμανία

8,7

9,8

10,5

11,3

10,3

8,7

7,5

7,8

7,1

5,9

Εσθονία

10,3

10,1

9,7

7,9

5,9

4,6

5,5

13,8

16,9

12,5

Ιρλανδία

4,5

4,6

4,5

4,4

4,5

4,6

6,3

11,9

13,7

14,4

Ελλάδα

10,3

9,7

10,5

9,9

8,9

8,3

7,7

9,5

12,6

17,7

Ισπανία

11,4

11,4

10,9

9,2

8,5

8,3

11,3

18,0

20,1

21,7

Γαλλία

8,3

8,9

9,3

9,3

9,2

8,4

7,8

9,5

9,7

9,6

Ιταλία

8,5

8,4

8,0

7,7

6,8

6,1

6,7

7,8

8,4

8,4

Κύπρος

3,6

4,2

4,7

5,5

4,7

4,1

3,8

5,5

6,4

7,9

Λεττονία

12,8

11,3

11,2

9,6

7,3

6,5

8,0

18,2

19,8

16,2

Λιθουανία

13,8

12,4

11,4

8,3

5,6

4,3

5,8

13,7

17,8

15,4

Λουξεμβούργο

2,6

3,8

5,0

4,6

4,6

4,2

4,9

5,1

4,6

4,8

Ουγγαρία

5,6

5,8

6,1

7,2

7,5

7,4

7,8

10,0

11,2

10,9

Μάλτα

7,4

7,7

7,2

7,3

6,9

6,5

6,0

6,9

6,9

6,5

Ολλανδία

3,1

4,2

5,1

5,3

4,4

3,6

3,1

3,7

4,5

4,4

Αυστρία

4,2

4,3

4,9

5,2

4,8

4,4

3,8

4,8

4,4

4,2

Πολωνία

20,0

19,7

19,0

17,8

13,9

9,6

7,1

8,2

9,6

9,7

Πορτογαλία

5,7

7,1

7,5

8,6

8,6

8,9

8,5

10,6

12,0

12,9

Ρουμανία

7,5

6,8

8,0

7,2

7,3

6,4

5,8

6,9

7,3

7,4

Σλοβενία

6,3

6,7

6,3

6,5

6,0

4,9

4,4

5,9

7,3

8,2

Σλοβακία

18,8

17,7

18,4

16,4

13,5

11,2

9,6

12,1

14,5

13,6

Φιλανδία

9,1

9,0

8,8

8,4

7,7

6,9

6,4

8,2

8,4

7,8

Σουηδία

6,0

6,6

7,4

7,7

7,1

6,1

6,2

8,3

8,4

7,5

Ηνωμένο Βασίλειο

5,1

5,0

4,7

4,8

5,4

5,3

5,6

7,6

7,8

8,0

Πηγή: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

Η Ελλάδα αντιμετώπιζε πάντα υψηλότερα

του μέσου ευρωπαϊκού όρου ποσοστά ανεργί-
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με τα προηγούμενα ποσοστά στη χώρα, όσο
και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με
αποτέλεσμα το χάσμα μεταξύ των ποσοστών
ανεργίας Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνεχώς να διευρύνεται και να υπερβαίνει το
β΄τρίμηνο του 2012 τις 13 ποσοστιαίες μονάδες. Τα σχετικά δεδομένα παρουσιάζονται στο
Διάγραμμα 6.

ας. Η διαφορά ήταν σχετικά μικρή τα χρόνια
προ της κρίσης και σχεδόν εκμηδενίστηκε το
2008 και 2009 όταν τα αποτελέσματα της
κρίσης ήταν περισσότερο ορατά στις ευρωπαϊκές χώρες και δεν είχαν ακόμα φανεί έντονα
στην ελληνική αγορά εργασίας. Στη συνέχεια,
όμως, τα ποσοστά ανεργίας σημείωσαν ραγδαία επιδείνωση στην Ελλάδα, τόσο σε σχέση

Διάγραμμα 6
Ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, α΄ τρίμηνο 2007 –
β΄τρίμηνο 2012
14
12
10
8
ΕΕ-27
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2
0

Πηγή: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

ντος κεφαλαίου μέχρι και τον Σεπτέμβριο του
2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το ποσοστό ανεργίας ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, φτάνοντας το Σεπτέμβριο του τρέχοντος
έτους το 26%.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το τελευταίο έτος
εκτός από τη σημαντική αύξηση της ανεργίας,
έχουν συντελεστεί και σοβαρές αλλαγές ως
προς διαρθρωτικά της χαρακτηριστικά. Το
μέγεθος της ανεργίας των νέων αποτελεί σίγουρα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας, ένα χαρακτηριστικό
που υπήρχε από παλαιότερα. Βέβαια, από το
Σεπτέμβριο του 2012 το ποσοστό αυτό έχει
σημαντική άνοδο καθώς το 56,4% των νέων
είναι άνεργοι. Σε σχέση με τον ίδιο μήνα του
προηγούμενου έτους, το ποσοστό ανεργίας
αυτής της ηλικιακής ομάδας έχει αυξηθεί κατά
18,7%. Όσο αυξάνει η ηλικία, τα ποσοστά ανεργίας είναι χαμηλότερα, αλλά το ποσοστό
ετήσιας μεταβολής τους αυξάνεται κατακόρυφα. Για παράδειγμα, το ποσοστό ανεργίας των
ατόμων 55-64 ετών το Σεπτέμβριο του 2012

Στην Ελλάδα παρουσιάζονται σημαντικές
διαφοροποιήσεις στα ποσοστά ανεργίας εις
βάρος των γυναικών. Παρότι διαχρονικά το
χάσμα μειώνεται, παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Το β΄τρίμηνο του 2012 το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ήταν 20,8% και των γυναικών 27,3%. Στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλά τα
ποσοστά ανεργίας των νέων ειδικά ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Το β΄τρίμηνο
του 2012 η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στους νέους 15-24 ετών στην
Ευρώπη. Από το δ΄τρίμηνο του 2011 και μετά
η Ελλάδα κατέχει τη δυστυχή αυτή πρωτιά,
ξεπερνώντας ακόμα και τα εξαιρετικά υψηλά
ποσοστά της Ισπανίας που μέχρι πρότεινος
κατείχε τα πρωτεία στον τομέα αυτό. Τα διαχρονικά δεδομένα κατά φύλο με βάση τα τριμηνιαία στοιχεία παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 7.
Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα για
το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα είναι τα
μηνιαία στοιχεία που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ
και φτάνουν τη στιγμή συγγραφής του παρό-
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αλυσιδωτές επιδράσεις στα άτομα και στα
νοικοκυριά και χρήζουν ιδιαιτέρων προσεγγίσεων, που τόσο σε επίπεδο πολιτικών αγοράς
εργασίας, όσο και γενικότερων κοινωνικών
πολιτικών απαιτούν άμεση στοχευμένη αντιμετώπιση. Τα μηνιαία δεδομένα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 8.

ήταν 13,5%, έχει αυξηθεί, όμως, σε σχέση με
το προηγούμενο έτος κατά 62,7%. Το ποσοστό
ανεργίας των ατόμων 65-74 ετών που παραδοσιακά ήταν εξαιρετικά χαμηλό στην ελληνική αγορά εργασίας, έφτασε το 6,9% και κατέγραψε ετήσια αύξηση 130%. Οι αλλαγές αυτές
στην ηλικιακή διάρθρωση της ανεργίας έχουν

Διάγραμμα 7
Ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα για το σύνολο, άνδρες, γυναίκες, α΄ τρίμηνο 2007
– β΄τρίμηνο 2012
30
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Πηγή: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

Διάγραμμα 8
Μηνιαία ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2012

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 8

4.2 Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας
Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά
της ανεργίας είναι η διάρκειά της. Στον βαθμό
που η ανεργία εξελίσσεται σε μακροχρόνιο

φαινόμενο, δηλαδή, ξεπερνά τους 12 συνεχόμενους μήνες ανεργίας, αποκτά μια μονιμότητα που είναι δυσκολότερο να ξεπεραστεί. Η
μακροχρόνια ανεργία ήταν σύνηθες φαινόμενο κατά την είσοδο των νέων στην ελληνική
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υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας
στο σύνολο της ανεργίας από το μέσο ευρωπαϊκό όρο είναι η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. Τα υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας υπογραμμίζουν
εκτός από τη σοβαρότητα του προβλήματος
της ανεργίας, και την ανεπάρκεια των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

αγορά εργασίας, ενδιαφέρον, όμως έχει, να
διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο επηρεάζει
και άλλες ομάδες του εργατικού δυναμικού.
Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
2011 το 42,9% των ανέργων ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας παρουσιάζεται στη Σλοβακία (67,8%) και το χαμηλότερο στη Σουηδία
(18,6%). Οι χώρες που χαρακτηρίζονται από

Διάγραμμα 9
Μηνιαία ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας ως ποσοστό στο εργατικό δυναμικό στην
Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, α΄ τρίμηνο 2007 – β΄τρίμηνο 2012
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Πηγή: Eurostat 9

γκρατεί το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο της ανεργίας. Ένας τρόπος
διερεύνησης των ανωτέρω είναι η εξέταση του
ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας στο εργατικό δυναμικό. Στην Ελλάδα το σχετικό ποσοστό
κυμαινόταν προ της κρίσης στο 4% περίπου
και ήταν ελαφρώς υψηλότερο του αντίστοιχου
ευρωπαϊκού ποσοστού. Από το 2010 και μετά
κινείται έντονα ανοδικά στην Ελλάδα. Τα τέσσερα τρίμηνα του 2010 ανήλθε σε 5%, 5,4%,
5,7% και 6,5%, τα τέσσερα τρίμηνα του 2011
σε 7,1%, 8%, 9% και 10,9% και τα δύο τρίμηνα
του 2012 σε 12,4% και 13,2%. Τα αντίστοιχα
ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να κυμαίνονται γύρω στο 4%. Φαίνεται,
επομένως, ότι με την οικονομική κρίση στην
Ελλάδα έχει επιδεινωθεί ραγδαία όχι μόνο το
πρόβλημα της ανεργίας, αλλά και το οξύτατο
πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας, χωρίς
να παρέχονται πολιτικές αντιστάθμισης του
προβλήματος. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και

Στην Ελλάδα το ποσοστό μακροχρόνιας
ανεργίας στο σύνολο της ανεργίας κυμαινόταν
πάντα σε υψηλά επίπεδα. Τα έτη 2002-2008
οι άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12
μηνών ήταν 47,5%-54,9%. Το 2009 το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στην Ελλάδα ήταν
στο πολύ χαμηλό (για τα ελληνικά δεδομένα)
40,8%, το 2010 45% και το 2011 49,6%. Η συγκράτηση των ποσοστών μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο της ανεργίας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε λόγω συμμετοχής των μακροχρόνια ανέργων σε προγράμματα ενεργοποίησης (κατάρτιση, επιδοτούμενη απασχόληση, κ.λπ.), είτε λόγω εξόδου από την αγορά
εργασίας εξαιτίας αποθάρρυνσης είτε λόγω
απότομης αύξησης του συνόλου της ανεργίας,
η οποία για ένα διάστημα παραμένει βραχυχρόνια. Τα υψηλά ποσοστά της συνολικής ανεργίας στη χώρα δεν συνηγορούν υπέρ του
σεναρίου της αποθάρρυνσης, συνεπώς ένα
από τα δύο επόμενα σενάρια φαίνεται ότι συ-
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φοροποιούνται σημαντικά σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο. Το β΄τρίμηνο του 2012 το
ποσοστό ανεργίας στο σύνολο της χώρας ανερχόταν στο 23,6%. Το υψηλότερο ποσοστό
καταγράφηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (30%) και το χαμηλότερο στα Ιόνια
Νησιά (14,3%). Οι περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από ποσοστά ανεργίας άνω του μέσου όρου είναι, εκτός από τη Δυτική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Ελλάδα, η Στερεά
Ελλάδα και η Αττική.
Εξετάζοντας τα ποσοστά ανεργίας κατά
νομό, παρατηρούμε ότι οι νομοί με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το 2011 είναι οι νομοί
Φλωρίνης (26,8%), Ευβοίας (24,8%), Καστοριάς (24,3%), Ξάνθης (23,3%) και Μαγνησίας
(22,9%). Οι νομοί με τα χαμηλότερα ποσοστά
ανεργίας είναι οι νομοί Ζακύνθου (7,6%), Λασιθίου (10,1%), Καρδίτσας (10,6%), Σερρών
(10,7%) και Φωκίδος και Λακωνίας (11,3%).

σχετικά με την πολύ μακροχρόνια ανεργία,
δηλαδή, την ανεργία που υπερβαίνει τα 2 έτη.
Το β΄τρίμηνο του 2012, το ποσοστό πολύ μακροχρόνιας ανεργίας ως προς το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα ανέρχεται σε 6,5%, έχοντας ακολουθήσει ραγδαία άνοδο, ενώ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 2,5%. Η Ελλάδα το β΄τρίμηνο του 2012 χαρακτηρίζεται
από το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας ως προς το εργατικό δυναμικό και το
υψηλότερο ποσοστό πολύ μακροχρόνιας ανεργίας ως προς το εργατικό δυναμικό (μαζί
με την Ιρλανδία) ανάμεσα στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Διάγραμμα 9 παρουσιάζονται τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με βάση τα τριμηνιαία στοιχεία.
4.3 Ανεργία σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο
Τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα δια-

Πίνακας 6
Καθαρή ροή μισθωτής απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο το 2011

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Αττική
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Σύνολο

Καταγγελίες
συμβάσεων
αορίστου
χρόνου
13.868
49.200
6.797
6.343
14.832
8.557
14.365
10.261
139.741
14.416
2.890
11.182
15.507
307.959

Λήξεις
συμβάσεων
oρισμένου
χρόνου
24.648
62.920
9.931
8.188
18.057
23.675
12.324
9.492
100.913
20.686
8.490
44.624
49.664
393.612

Οικειοθελείς
αποχωρήσεις
9.938
38.777
3.907
6.121
12.119
3.691
24.640
8.768
122.576
11.420
3.576
13.016
17.159
263.388

Αναγγελίες
πρόσληψης
37.513
131.743
17.867
17.135
34.595
34.270
32.329
27.510
304.266
42.425
11.326
68.246
79.787
839.015

Καθαρή ροή
μισθωτής
απασχόλησης
-10.941
-19.154
-2.768
-3.517
-10.413
-1.653
-19.000
-1.011
-58.964
-4.097
-3.630
-576
-2.543
-125.944

Πληθυσμός

606.170
1.874.590
282.120
336.650
730.730
206.470
680.190
546.870
3.812.330
581.980
197.810
308.610
621.340
10.787.690

Δείκτης
ροής
ανά
κάτοικο
-1,80
-1,02
-0,98
-1,04
-1,43
-0,80
-2,79
-0,18
-1,55
-0,70
-1,84
-0,19
-0,41
-1,17

Πηγή: www.oaed.gr , www.statistics.gr (ίδιοι υπολογισμοί)

4.4 Ροές μισθωτής απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα
Ο ΟΑΕΔ τα τελευταία έτη δημοσιεύει τα
στοιχεία ροών της μισθωτής απασχόλησης
στον ιδιωτικό τομέα. Στα στοιχεία αυτά καταγράφονται οι αναγγελίες πρόσληψης, οι καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Τα στοιχεία αυτά,
παρότι, αφενός, αφορούν μόνο το επίσημο
κομμάτι της οικονομίας και επομένως δεν καταγράφουν ένα μέρος της συνολικής απασχό-

λησης και, αφετέρου, δεν κάνουν διάκριση σε
πλήρη και μερική απασχόληση, παρέχουν πολύ χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Δεδομένου μάλιστα ότι τα στοιχεία αυτά είναι απογραφικά,
δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν
άλλες πηγές πληροφόρησης που βασίζονται σε
δειγματοληπτικό σχεδιασμό. Αν σε δεδομένη
χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα αφαιρέσουμε από τις αναγγελίες πρόσληψης τις καταγγελίες συμβάσεων, τις λήξεις συμβάσεων και τις οικειοθελείς
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καταταχθεί οι περιφέρειες ανάλογα με το
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του 2011, η καθαρή ροή μισθωτής
απασχόλησης είναι αρνητική σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς οι απολύσεις υπερβαίνουν τις προσλήψεις. Σε σχέση, όμως, με
τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας, οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,
Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, Αττικής και Θεσσαλίας. Ο δείκτης
αυτός – σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια - θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δικαιότερη κατανομή πόρων και προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης
της ανεργίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

αποχωρήσεις, προκύπτει η καθαρή ροή μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για
τη συγκεκριμένη περίοδο και γεωγραφική ενότητα. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, η απασχόληση αυξάνεται, ειδάλλως μειώνεται.
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η σύγκριση
των αποτελεσμάτων της καθαρής ροής μισθωτής απασχόλησης με το μέγεθος του πληθυσμού κάθε περιοχής. Η σύγκριση αυτή, που
πραγματοποιείται με τον υπολογισμό του δείκτη ροής ανά κάτοικο, υποδεικνύει τη βαρύτητα της αύξησης ή της μείωσης της απασχόλησης ανάλογα με τον πληθυσμό μιας περιοχής.
Στον Πίνακα 6 έχει υπολογιστεί ο σχετικός δείκτης σε περιφερειακό επίπεδο με τα
στοιχεία του 2011 και στο Διάγραμμα 10 έχουν

Διάγραμμα 10
Δείκτης καθαρής ροής μισθωτής απασχόλησης ανά
κάτοικο σε περιφερειακό επίπεδο το 2011

4.5 Κίνδυνος φτώχειας ανάλογα με τη
θέση στην αγορά εργασίας
Τα μεγέθη της αγοράς εργασίας επηρεάζουν αναμφίβολα τον κίνδυνο φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ελλάδα, γενικά,
χαρακτηρίζεται από έντονη ανισοκατανομή
εισοδήματος, που παρότι τα χρόνια προ της
κρίσης υπήρξε σοβαρή αύξηση του ΑΕΠ, δεν
παρατηρήθηκε ουσιαστική μείωση της ανισοκατανομής αυτής. 10

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε τον κίνδυνο φτώχειας ανάλογα με τη θέση στην αγορά
εργασίας. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα
δεδομένα για το 2009 και το 2011 στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Διάγραμμα
11 συγκρίνονται τα στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία ενός έτος αναφέρονται
στην πραγματικότητα στο προηγούμενο έτος,
συνεπώς τα στοιχεία για το 2009 μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι αφορούν την προ κρίσης επο-
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χή (τουλάχιστον για την Ελλάδα) και τα πιο
πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, δηλαδή, τα

στοιχεία για το 2011 αφορούν την πρώτη περίοδο της κρίσης.

Πίνακας 7
Κίνδυνος φτώχειας (εισόδημα χαμηλότερο του 60%, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) ανάλογα με τη
θέση στην αγορά εργασίας (18+ ετών)
Κατάσταση στην
αγορά εργασίας
Έτος

Πληθυσμός

Εργαζόμενοι

Μισθωτοί

Άνεργοι

Συνταξιούχοι

2009

2011

2009

2011

2009

2011

2009

2011

2009

2011

ΕΕ-27

22,4

23,4

12,3

12,9

10,2

10,6

63,5

65,3

22,6

21,0

Βέλγιο

20,1

20,2

6,5

6,1

5,1

5,2

53,9

56,5

21,4

20,1

Βουλγαρία

45,7

48,4

30,3

34,1

30,7

34,9

75,5

78,9

64,1

59,8

Τσέχικη Δημοκρατία

13,3

14,2

6,4

7,3

6,3

6,8

60,5

56,8

14,3

12,5

Δανία

18,4

19,5

6,6

7,4

5,3

6,0

67,9

67,5

20,2

15,2

Γερμανία

19,9

19,9

9,0

9,3

8,4

8,7

81,5

82,3

17,7

16,9

Εσθονία

23,2

22,6

10,9

11,4

9,8

9,7

61,3

62,6

40,4

19,3

Ιρλανδία

23,7

:

7,4

:

6,0

:

62,8

:

19,5

:

Ελλάδα

27,0

31,1

18,5

17,6

13,6

13,6

57,9

64,1

26,6

30,4

Ισπανία

22,9

26,3

13,2

13,8

9,1

8,8

49,6

58,3

21,7

19,2

Γαλλία

17,6

17,8

9,3

9,9

8,5

8,6

60,1

55,7

15,0

12,4

Ιταλία

23,8

27,3

13,3

16,0

12,6

14,7

59,2

68,1

19,5

21,6

Κύπρος

23,5

23,9

12,9

14,3

12,5

14,0

54,9

52,0

47,2

41,2

Λεττονία

37,0

39,1

22,5

26,6

21,3

26,2

73,1

73,7

60,0

36,5

Λιθουανία

29,2

33,4

17,4

18,7

15,5

17,9

68,0

69,5

38,3

34,2

Λουξεμβούργο

16,1

15,3

10,5

10,4

10,5

10,0

60,7

61,4

8,9

8,6

Ουγγαρία

27,5

28,8

19,2

19,4

20,1

20,5

72,7

71,3

20,4

19,9

Μάλτα

18,9

20,3

7,6

10,2

6,5

8,9

51,5

59,4

22,9

21,5

Ολλανδία

14,3

14,8

5,8

6,6

4,4

5,7

77,4

66,0

8,9

8,6

Αυστρία

16,8

16,3

8,3

6,8

8,0

6,0

53,4

59,4

21,1

20,3

Πολωνία

27,4

26,6

17,9

17,3

14,8

14,2

58,4

60,3

27,9

26,2

Πορτογαλία

23,9

23,5

14,6

13,5

11,8

10,1

53,0

54,2

26,0

24,4

Ρουμανία

40,9

38,4

34,6

34,0

23,3

21,5

72,2

73,0

44,4

36,9

Σλοβενία

17,4

19,7

8,5

9,5

7,4

7,6

56,0

57,7

26,4

27,7

Σλοβακία

18,6

19,6

11,3

11,3

10,4

9,3

63,4

58,2

21,0

16,2

Φινλανδία

17,7

18,3

4,6

4,9

3,0

3,2

64,2

62,0

27,6

18,7

Σουηδία

16,1

16,1

7,6

7,1

6,5

6,1

54,0

53,0

19,4

20,8

20,6

21,6

7,8

10,0

6,7

8,6

63,3

69,3

25,6

25,1

Ηνωμένο Βασίλειο
Πηγή: Eurostat 11
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Διάγραμμα 11
Κίνδυνος φτώχειας (εισόδημα χαμηλότερο του 60% μετά τις κοινωνικές
μεταβιβάσεις) στην ΕΕ και στην Ελλάδα ανάλογα με τη θέση στην αγορά
εργασίας

Αν συγκρίνουμε τον κίνδυνο φτώχειας του
συνολικού πληθυσμού και των ομάδων του
πληθυσμού ανάλογα με τη θέση στην αγορά
εργασίας, το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας
αντιμετωπίζουν οι άνεργοι. Το 2011 στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 65,3% των ανέργων αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας. Οι χώρες με υψηλότερα ποσοστά του μέσου ευρωπαϊκού
όρου είναι η Βουλγαρία, η Δανία, η Γερμανία,
η Ιταλία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Οι άνεργοι στη Γερμανία αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (82,3%) ενώ στην Κύπρο
το χαμηλότερο (52%). Στην Ελλάδα το 2011 το
64,1% των ανέργων αντιμετωπίζει κίνδυνο
φτώχειας. Η τάση στην Ελλάδα ήταν αυξητική
και προ της κρίσης αλλά μεγάλη αύξηση του
κινδύνου φτώχειας διαπιστώνεται μεταξύ
2010 και 2011. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ομάδα των ανέργων είναι η μόνη πληθυσμιακή
ομάδα για την οποία ο κίνδυνος φτώχειας
στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, κυρίως λόγω της ηλικιακής
διάρθρωσης της ανεργίας στην Ελλάδα και
του προστατευτικού δικτύου της οικογένειας
που αντισταθμίζει εν μέρει τον κίνδυνο.
Το 12,9% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011 αντιμετώπιζαν κίνδυνο
φτώχειας. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 17,6% (6ο υψηλότερο στην

Ευρωπαϊκή Ένωση). Το υψηλότερο ποσοστό
παρουσιάζεται στη Βουλγαρία (34,1%) και το
χαμηλότερο στη Φινλανδία (4,9%). Οι χώρες
με υψηλότερα ποσοστά του μέσου όρου είναι
η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η
Κύπρος, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία,
η Πορτογαλία και η Ρουμανία.
Η μισθωτή απασχόληση παρέχει ακόμα
μεγαλύτερο δίκτυ ασφάλειας έναντι της φτώχειας – συγκριτικά με την απασχόληση γενικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011 το 10,6%
των μισθωτών αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας. Το σχετικό ποσοστό στην Ελλάδα ανέρχεται σε 13,6%. Οι χώρες με υψηλότερα ποσοστά του μέσου όρου είναι η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία.
Οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν ως ομάδα τα δεύτερα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας
(μετά τους ανέργους). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011 το ποσοστό φτώχειας των συνταξιούχων ήταν 21%. Στην Ελλάδα το ποσοστό
είναι σημαντικά υψηλότερο καθώς ανέρχεται
σε 30,4%. Μέχρι και το 2009 είχε καθοδική
τάση και μετά αυξητική ενώ σημείωσε μεγάλη
αύξηση μεταξύ 2010 και 2011 ως αποτέλεσμα
των πολιτικών που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης στη χώρα. Τα ποσοστά φτώχειας είναι υψηλότερα του μέσου ευρωπαϊκού όρου, εκτός από την Ελλάδα, στη
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ποιήθηκαν στη συγγραφή του παρόντος κεφαλαίου ήταν κατά την ολοκλήρωση συγγραφής του (Νοέμβριος 2012) τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.
Ο βαθμός ενεργοποίησης στην αγορά εργασίας αυξάνει διαχρονικά τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην Ελλάδα. Σύγκλιση
του βαθμού ενεργοποίησης ανδρών και γυναικών παρατηρείται διαχρονικά. Η αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του
βαθμού ενεργοποίησης στην ελληνική αγορά
εργασίας και αιτία σοβαρών διαφοροποιήσεων ως προς το ποσοστό συμμετοχής μεταξύ
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο
βαθμό ενεργοποίησης μπορεί να είναι αλληλοσυγκρουόμενες: ορισμένοι αποθαρρύνονται
από τη μακρά ανεργία και απομακρύνονται
από το εργατικό δυναμικό, ενώ κάποιοι άλλοι
ενεργοποιούνται, ώστε να καλύψουν την ανεργία άλλων μελών του νοικοκυριού. Στην
Ελλάδα προς το παρόν, τα δημοσιονομικά μέτρα έχουν οδηγήσει σε μείωση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό μειώνοντας, κατά
κύριο λόγο την ενεργοποίηση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας λόγω συνταξιοδοτήσεων.
Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης
απηχούν τις εξελίξεις των μακροοικονομικών
μεγεθών. Τα μακροοικονομικά μεγέθη αποκαλύπτουν τον βαθμό, στον οποίο έχει πληγεί η
ελληνική οικονομία, σε σχέση τόσο με τα προηγούμενα έτη όσο και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι
η οικονομική ανάπτυξη των προηγούμενων
ετών δεν συνοδεύτηκε ούτε από την αναμενόμενη αύξηση στην απασχόληση και μείωση
της ανεργίας, αλλά ούτε από τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που θα καθιστούσαν περισσότερο ανθεκτική την οικονομία της χώρας στις διαταράξεις που ακολούθησαν. Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι
οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών για θετικό
πρόσημο στη μεταβολή του ΑΕΠ επικαιροποιούνται διαρκώς, απομακρύνοντας συνεχώς το
χρονικό σημείο αυτής της μεταβολής. Βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω μιας σοβαρής ύφεσης
χωρίς να είναι ξεκάθαρο το σημείο εξόδου αυτής. Ακόμα, όμως, και όταν πραγματοποιηθεί
η έξοδος αυτή, οι πληγές θα είναι τόσο μεγάλες που ένα θετικό πρόσημο στη μεταβολή του
ΑΕΠ, αλλά και άλλων μεγεθών, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να μεταφραστεί σε επιτυχία ή ανακουφιστικό σημάδι. Προς το παρόν,
όμως, βιώνουμε τη συνεχή συρρίκνωση της

Βουλγαρία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη
Λεττονία, στη Λιθουανία, στη Μάλτα, στην
Πολωνία, στη Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στη
Σλοβενία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Για το σύνολο του πληθυσμού (άνω των
18 ετών) το ποσοστό φτώχειας το 2011 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 23,4%. Το υψηλότερο ποσοστό κατέχει η Βουλγαρία (48,4%) και
το χαμηλότερο η Τσεχία (14,2%). Στην Ελλάδα
το σχετικό ποσοστό έπεφτε από το 2005, αλλά
από το 2010 ανέρχεται φτάνοντας το 31,1% το
2011. Οι χώρες με υψηλότερα ποσοστά του
μέσου όρου είναι η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η
Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία.
Από την ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων
προκύπτει η σημασία της εργασίας ως της αποτελεσματικότερης ασπίδας κατά της φτώχειας. Οι άνεργοι πλήττονται από τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, συνεπώς η δημιουργία θέσεων απασχόλησης αποτελεί τον πλέον
αποτελεσματικό τρόπο μείωσης του κινδύνου
φτώχειας. Αντιστοίχως, η απώλεια θέσεων
απασχόλησης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο
φτώχειας ακόμα και σε χώρες, όπως η Γερμανία ή η Φινλανδία που χαρακτηρίζονται από
αποτελεσματικότερα συστήματα κοινωνικής
προστασίας, σε σχέση τουλάχιστον με την Ελλάδα. Παρότι η εργασία λειτουργεί προστατευτικά έναντι της φτώχειας, δεν απαλείφει
τον κίνδυνο της φτώχειας. Το φαινόμενο των
εργαζόμενων φτωχών σε ορισμένες χώρες είναι ευρέως διαδεδομένο και τείνει να διαδοθεί
και σε άλλες χώρες, όπως αποτυπώνεται και
με την αύξηση των σχετικών ποσοστών στην
κατηγορία αυτή για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι
το πρόβλημα της φτώχειας διαφοροποιείται
σημαντικά και μεταξύ των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες χώρες,
όπως π.χ. η Βουλγαρία, αγγίζει ευρύτατες ομάδες του πληθυσμού, ενώ σε άλλες χώρες
όπως π.χ. η Γερμανία αφορά κατά κύριο λόγο
συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι άνεργοι.

5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρουσίαση της κατάστασης στην ελληνική αγορά εργασίας εστιάστηκε σε τρεις
βασικούς τομείς: τη συμμετοχή στην αγορά
εργασίας, την απασχόληση και την ανεργία,
συγκρίνοντας την ελληνική αγορά εργασίας με
το ευρωπαϊκό περιβάλλον και παρουσιάζοντας
τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης
στους τομείς αυτούς. Τα στοιχεία που αξιο-
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πτώσεις όχι μόνο στην καταναλωτική τους ευχέρεια, αλλά στην υγεία τους, τις εκπαιδευτικές τους επιλογές, τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, την πίστη τους στο κράτος και
σε θεσμούς. Σε συνδυασμό μάλιστα με την έλλειψη αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής
προστασίας, μπορεί να οδηγήσει σε ανυπολόγιστες συνέπειες σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Αναρωτιέται κανείς αν μπορεί κάτι να γίνει για να αναστραφεί η δεδομένη κατάσταση.
Πέραν των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων σε
οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο διοικητικό και λειτουργιών του κράτους και άλλων θεσμών, είναι αναγκαίο να προστατευτούν οι πλέον ευαίσθητοι και να προληφθεί η
περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης των
υπολοίπων. Για παράδειγμα, η αναδιανεμητική επίδραση των κοινωνικών παροχών είναι
δεδομένα χαμηλή στην Ελλάδα και χρήζει αναθεώρησης ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματική. Σε περιόδους κρίσεων, η διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού αποτελεί,
επίσης, προτεραιότητα. Όσο δύσκολο και αν
είναι αυτό σε περιόδους χρηματοοικονομικής
στενότητας, ο εξορθολογισμός των δαπανών
για την υγεία θα πρέπει να επικεντρωθεί στη
μείωση των ασκόπων δαπανών, διασφαλίζοντας, όμως, τις καλύψεις των πολιτών και ειδικά των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων. Η εκπαίδευση είναι, επίσης, αναγκαίο
να διασφαλιστεί, τόσο αναφορικά με την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο
και με την κάλυψη των υπηρεσιών αυτών.
«Εκπτώσεις» σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, η κοινωνική αλληλεγγύη,
όχι μόνο δεν θα σώσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά θα επιβαρύνουν πολλαπλά τους ήδη επιβαρυμένους κατοίκους της χώρας.
Η οικονομική κρίση πλήττει σχεδόν το
σύνολο των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων που αποτελούν μια χώρα, αν και ο τρόπος
με τον οποίο πλήττονται, αυξάνει τις υπάρχουσες ανισότητες, εντείνοντας την πόλωση
και τον κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων και ομάδων. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο
αλλάζει και η θέση των χωρών ως προς τη
σχετική ευημερία που τις χαρακτηρίζει. Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης
έχει πλήξει άνισα όχι μόνο το εσωτερικό των
κρατών αλλά και το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκλιση των επιπέδων ευημερίας των πολιτών της Ευρώπης που αποτελούσε εύηχη φιλολογία τα προηγούμενα έτη

οικονομικής παραγωγής, τη μείωση της απασχόλησης και τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας.
Οι εξελίξεις αυτές στα οικονομικά μεγέθη
αναγκαστικά προκαλούν ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, εστιάζοντας στη μείωση του εργατικού κόστους και
στην αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας.
Οι επιπτώσεις της κρίσης στη μείωση της
παραγωγής ήταν εμφανείς, αρχικά σε συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής παραγωγής
(π.χ. κατασκευές), ενώ στην παρούσα περίοδο
έχουν γενικευτεί σε όλη την οικονομία. Στον
ιδιωτικό τομέα σοβαρά έχουν πληγεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων
έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους,
ενώ σημαντικός αριθμός μεγαλύτερων επιχειρήσεων αποχωρεί από την ελληνική αγορά
συμβάλλοντας στην αύξηση της ανεργίας. Η
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών σε συνδυασμό με την ανασφάλεια για το
άμεσο μέλλον έχει οδηγήσει σε πτώση όλων
σχεδόν των μορφών οικονομικής δραστηριότητας. Το πρώτο διάστημα της κρίσης (20082010) οι απολύσεις είχαν διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αλλά στην παρούσα περίοδο δεν μπορούν πια να περιοριστούν. Η ανεργία έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο και αναμένεται να συνεχίσει αυτή την πορεία όσο η
οικονομική δραστηριότητα περιορίζεται. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι αλλάζει τελευταίως η διαρθρωτική δομή της ανεργίας στην
Ελλάδα, καθώς δυσχεραίνεται η θέση των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων σχετικώς με τις
λοιπές ομάδες του πληθυσμού.
Τελικά ποια είναι η επίπτωση όλων αυτών
των μεγεθών στα κοινωνικά μεγέθη; Έχουμε
γίνει όλοι φτωχότεροι ή κάποιοι έχουν πληγεί
περισσότερο; Οι δείκτες φτώχειας, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα της κρίσης
(2009-2011), δείχνουν επιδείνωση στα ποσοστά φτώχειας, η οποία γίνεται περισσότερο
φανερή μεταξύ 2010 και 2011. Τα επόμενα έτη, όμως, αναμένεται να απεικονιστεί ακόμα
εντονότερα και στα στατιστικά στοιχεία η αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που γίνεται φανερή με απλή παρατήρηση των κοινωνικών δρώμενων στην Ελλάδα την παρούσα περίοδο. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών που αγγίζει πια ολοένα και περισσότερες οικογένειες και άτομα, έχει επι-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας
Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας κατά νομό: 2005-2011

Νομός

Αν. Μακεδονία και Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία

Ιόνια Νησιά

Δυτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Πελοπόννησος

ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
*ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΑΡΤΗΣ
*ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
*ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
*ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΑΙΤ/AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
*ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΦΩΚΙΔΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Όρια 95%
διαστήματος
εμπιστοσύνης για
την εκτίμηση
του
ποσοστού
ανεργίας

22,3
12,8
12,4
9
5,3
20,6
10,6
14,6
11
8,2
9,2
5,1

19,5
12,2
11,2
8,1
5,9
15,1
8,9
15,7
9,3
8,1
6,5
5,8

17,5
10,7
8,2
9,5
5,7
12,9
8,8
15,1
8,9
9,2
5
6

15,5
9,2
8
6,6
6,2
9,2
8,5
11,9
6,2
10
5,8
5,8

13,3
9,5
14,2
11,1
7,0
7,9
11,3
8,8
6,7
9,4
5,1
6,7

16,0
13,0
17,4
16,4
9,4
11,3
14,9
12,8
8,9
13,6
7,8
13,4

20,6
20,3
20,8
23,3
13,6
14,5
21,8
15,6
15,0
22,7
10,7
14,7

[17,5 - 23,8]
[15,6 - 24,9]
[15,7 - 25,9]
[9,1 - 37,5]
[10,1 - 17,1]
[10,5 - 18,5]
[20,2 - 23,5]
[10,1 - 21,1]
[11 - 19]
[18,6 - 26,8]
[6,3 - 15,2]
[8,9 - 20,4]

28,5
13,1
22,3
16,2

24,9
12,2
15,2
10,7

15,5
11,8
15,5
12,7

18,6
12,8
8,5
10,9

16,9
12,3
11,2
11,9

18,8
14,3
16,4
12,9

24,3
21,6
26,8
19,2

[20,3 - 28,3]
[17,2 - 26]
[18,8 - 34,8]
[15 - 23,4]

10,6
9,4
9,3
10,4
8,5
8,7
7,3
10

9,3
11,7
5,8
9
7,8
8,8
15,2
11,5

8,6
13,7
6,6
9,5
5,9
7,3
9,2
11,2

9,8
11,6
6,5
9,7
8,1
7,1
8,7
10,5

11,4
10,6
7,1
10,5
9,6
7,8
9,2
11,2

11,4
13,5
11,2
13,1
13,4
8,7
12,5
17,3

16,1
12,8
10,6
15,4
22,9
16,3
7,6
16,6

[13 - 19,2]
[9,4 - 16,2]
[7,8 - 13,4]
[12,4 - 18,4]
[18,8 - 26,9]
[12,3 - 20,3]
[4,3 - 10,8]
[12,3 - 20,9]

11
11,5
7,7
13,7
11,9

9,2
10,7
7,1
10,9
9,9

10,3
9,6
8,6
11,1
10,4

9,1
10,2
9,1
10
10,3

9,2
10,2
8,6
12,8
12,3

11,7
13,5
8,2
12,0
17,2

18,4
19,3
12,0
16,3
24,8

[14,5 - 22,3]
[15,4 - 23,3]
[8,7 - 15,3]
[12 - 20,6]
[21,5 - 28]

5,8
13,1
8,8
9,8
10,2
7,8
7
8,9

6
9,3
8,3
7,7
12,2
6,2
4,9
7,9

4,4
15,5
7,6
7,1
11,3
6,1
6
7,7

2,9
14,6
6,5
7,1
10,6
7,6
5,4
6,1

4,4
14,0
8,8
8,8
10,6
9,4
5,1
6,8

8,2
8,1
12,3
8,8
13,9
12,3
7,3
8,0

15,9
11,3
17,6
11,4
15,4
17,2
11,3
14,3

[13,3 - 18,5]
[5,2 - 17,4]
[16,7 - 18,5]
[8,1 - 14,8]
[8,3 - 22,4]
[13,8 - 20,6]
[7,6 - 15]
[11,3 - 17,4]

συνεχίζεται
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Πίνακας
Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας κατά νομό: 2005-2011

Νομός

Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο

Κρήτη

ΛΕΣΒΟΥ
*ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Όρια 95%
διαστήματος
εμπιστοσύνης για
την εκτίμηση
του
ποσοστού
ανεργίας

12.0

10,9

8,8

4,4

8,4

13,1

16,0

[11,3 - 20,8]

7,7
10,8
7
7,6
5,5
7,4
6,6
9,9

8
9,3
8,1
7,3
6,5
6,8
6,9
8,9

7,4
11
5,3
5,1
5,4
7,6
4,2
8,3

6
10,1
3,9
6,7
3,8
10,3
4,6
7,6

3,7
14,3
8,0
8,9
7,6
12,9
7,0
9,5

4,0
15,5
12,0
13,0
8,5
13,6
9,3
12,5

13,4
16,9
11,4
17,9
10,1
15,1
12,7
17,7

[7,4 - 19,4]
[13,1 - 20,7]
[7,3 - 15,5]
[15,9 - 19,9]
[6,1 - 14,1]
[11,8 - 18,4]
[9,2 - 16,2]
[17,1 - 18,2]

Οι νομοί με εκτιμώμενο πληθυσμό κάτω των 50.000, για τους οποίους δεν δίδονται εκτιμήσεις λόγω μεγάλου δειγματοληπτικού σφάλματος,
σημειώνονται με αστερίσκο. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης έχουν υπολογιστεί βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας για το έτος 2011.
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 12
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Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης και της Ανεργίας
στην Ελλάδα κατά την Εκδήλωση και Κλιμάκωση της
Τρέχουσας Οικονομικής Κρίσης
Απόστολος Χαρίσης

Στέλεχος Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ

το κείμενο που ακολουθεί, επιχειρείται
η παρακολούθηση της εξέλιξης ορισμένων πτυχών της απασχόλησης και
της ανεργίας στην Ελλάδα στην τελευταία πενταετία. Είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι ο
ρόλος του έγκειται μόνο στη μερική «παρακολούθηση» κάποιων φαινομένων και όχι σε μια
λίγο ή πολύ ολόπλευρη ή, πολύ περισσότερο,
οριστική αποτίμηση της συνολικής εξέλιξης
της απασχόλησης στη χώρα στην παρούσα
συγκυρία. Αυτό συμβαίνει, αφενός, διότι η συγκυρία αυτή είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη και,
αφετέρου, επειδή πρόκειται για συγκυρία εντελώς έκτακτη και ελάχιστα προβλέψιμη όσον αφορά τα περαιτέρω βήματά της. Αναφερόμαστε φυσικά στην επεκτεινόμενη βαθμιαία
σε όλο τον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο
οικονομική κρίση, που επιδρά με ιδιαίτερη
σφοδρότητα στην Ελλάδα. Η υπάρχουσα οικονομική κρίση, εκτιμάται μάλιστα συχνά ότι
είναι συγκρίσιμη, ή και σφοδρότερη και βαθύτερη, από την κρίση του 1929, που οδήγησε σε
παγκόσμιου χαρακτήρα κινήσεις και μεταβολές και που ξεπεράστηκε οριστικά μόνο με την
καταστροφική επενέργεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, που λειτούργησε ως η βάση (το
«πάτωμα» και «εφαλτήριο» ταυτόχρονα) για
τη μεταπολεμική οικονομική απογείωση. Επιμέρους οικονομικές κρίσεις, βέβαια, σε κλίμακα μεμονωμένων εθνικών οικονομιών ή και
ολόκληρων ομάδων χωρών συνέβαιναν σε όλο
το ενδιάμεσο διάστημα, αλλά για πρώτη φορά,
μετά την κρίση του 1973, το φαινόμενο της
κρίσης φαίνεται να καταλαμβάνει μεγάλο
τμήμα του αναπτυγμένου καπιταλιστικού κόσμου.
Είναι γνωστός ο χαρακτηρισμός του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής ως μιας «διαδικασίας δημιουργικής καταστροφής» (Τζ.
Σουμπέτερ) που αποδίδει πολύ γλαφυρά, κατά
τη γνώμη του γράφοντα, ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά της ανάπτυξης της καπιταλι-

στικής οικονομίας ως τρόπου παραγωγής, αλλά και ως ιστορικής βαθμίδας ανάπτυξης της
οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας
με βάση τη σχέση «κεφάλαιο», δηλαδή τη
σχέση μεταξύ ζωντανής και «νεκρής» (ήδη
υλοποιημένης σε εμπράγματα αντικείμεναεμπορεύματα) εργασίας 1, εξετάζοντας βέβαια
το φαινόμενο από την θετική του, για την κοινωνία πλευρά, και όχι από την αρνητική. Η
κομβική στιγμή της «δημιουργικής καταστροφής», η στιγμή της «καταστροφής» που λειτουργεί ως αναγκαία προϋπόθεση της «δημιουργίας», δηλαδή της νέας ανάπτυξης, είναι
ακριβώς η κρίση. Κατά την εγγενή λογική της
καπιταλιστικής ανάπτυξης, η περιοδική διαδικασία καταστροφής παραγωγικών δυνάμεων,
υλοποιημένης εργασίας, εμπορευμάτων είναι
αναγκαία ώστε το κεφάλαιο και η παραγωγή
να περάσουν σε νέο, ανώτερο επίπεδο. Το ανώτερο επίπεδο έγκειται στην περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική αύξηση της κοινωνικοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κάτι που
εκφράζεται σε μεγαλύτερη και αποδοτικότερη
συγκέντρωση της παραγωγής και οργάνωση
της εργασίας, στο πλαίσιο βέβαια πάντα των
βασικών αρχών δόμησης της καπιταλιστικής
κοινωνίας.
Ωστόσο, εκτός από τις κυκλικές διαδικασίες κρίσης που συντελούνται στο πλαίσιο εθνικών οικονομιών ή κλάδων, αναδεικνύεται
ιστορικά, με προηγούμενο την κρίση του 1929
και εν μέρει του 1973, ότι είναι δυνατή η ύπαρξη μιας κατηγορίας κρίσεων τόσο μεγάλου
βάθους και κλίμακας που ουσιαστικά αποτελούν κρίσεις γενικές, «συστημικές», «κρίσεις
ύπαρξης» του ίδιου του καπιταλιστικού σχηματισμού συνολικά, που αφορούν όλο το
πλαίσιο της κοινωνικής ζωής όπως την ξέρουμε. Η πρόθεση του γράφοντα δεν είναι βεβαίως να εκφέρει «δραματοποιημένες», «αποκαλυψιακές» ή ανορθολογικού τύπου ερμηνείες
του φαινομένου που βιώνουμε, αλλά να επισημάνει ότι στην ιστορία είναι έγκυρα διαπιστωμένο πως υπάρχουν και περίοδοι που δεν
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τασταθεί με εισαγωγές από τη νοτιοανατολική
Ασία και αλλού). Ο αγροτικός τομέας είχε διανύσει ήδη μια παρατεταμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης (μέσω και της ΚΑΠ) κατά την
οποία μεγάλο μέρος των παραδοσιακού τύπου
μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (που,
κατά κανόνα, χαρακτηρίζονται από χαμηλή
παραγωγικότητα) υποβαθμίστηκε βαθμιαία
και μαζικά, ενώ δεν έχει ακόμα αντικατασταθεί από ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο οργάνωσης
της αγροτικής παραγωγής, σε πιο αναπτυγμένη οικονομική βάση που προϋποθέτει πολύ
μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής γης
και επενδύσεις από επιχειρηματικούς ομίλους,
κάθετη σύνδεση με βιομηχανικές επιχειρήσεις
κ.λπ. Ο κλάδος των κατασκευών βρισκόταν
επίσης σε φθίνουσα πορεία μετά την απογείωσή του μέχρι το 2004, ενώ σε σημαντικό μέρος του συντηρούνταν μέσω της τιτλοποίησης
μελλοντικών εισοδημάτων των εργαζομένων
(στεγαστικά δάνεια, αλλά και κρατικές εγγυήσεις για δημόσια έργα μέσω εξωτερικού δανεισμού). Έντονα αναπτυσσόμενοι κλάδοι, όπως η ενέργεια και οι επικοινωνίες, καθώς και
οι μεταφορές, δεν ήσαν ακόμη σε θέση να απορροφήσουν σε σημαντικό βαθμό την αυξημένη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
που προερχόταν από τους φθίνοντες κλάδους
(άλλωστε οι σύγχρονες επενδύσεις στηρίζονται σε υψηλή οργανική σύνθεση κεφαλαίου,
δηλαδή περισσότερο σε τεχνολογικά μέσα παρά σε μαζική εργατική δύναμη). Για την προώθηση των οικονομικών αναδιαρθρώσεων ήταν στρατηγικός ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος, του εσωτερικού και εξωτερικού δανεισμού, όπως και του κράτους που
λειτούργησε σαν επιτελικό ρυθμιστικό όργανο
της διενέργειας των αναδιαρθρώσεων.
Σε αυτό το σημείο συνάντησε η Ελλάδα
την κρίση – ή η κρίση την Ελλάδα, όπως το
βλέπει κανείς. Οι πηγές της είναι τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Πρόκειται για κρίση
υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου που δεν μπορεί
να επενδυθεί στο σύνολό του διότι δεν είναι
πλέον δυνατό να αποφέρει σημαντικό κέρδος
στους κατόχους του, οπότε η παραγωγική τοποθέτησή του είναι ασύμφορη – και σε διεθνοποιημένο πλαίσιο μάλιστα, το οποίο για την
Ελλάδα είναι ακόμη πιο καταλυτικό λόγω και
της συμμετοχής της στην ΕΕ και την Ο.Ν.Ε.
(γεγονός που από τη μια στερεί τη δυνατότητα
ελιγμών στην εθνική πολιτική συγκριτικά με
παλιότερα ενώ, από την άλλη, μεγεθύνει τις
επιπτώσεις της ανισόμετρης ανάπτυξης και
ανισότητας ισχύος μεταξύ των χωρών μέσα

ερμηνεύονται θεωρητικά με τις συνήθεις κατηγορίες και μεθόδους που αντιστοιχούν στη
βαθμιαία, εξελικτική μορφή ανάπτυξης της
κοινωνικής ζωής. Το αν η παρούσα σφοδρή
διεθνής κρίση θα εισάγει, σύντομα ή αργότερα, άμεσα ή έμμεσα, την ανθρωπότητα σε μια
μη εξελικτική ιστορική περίοδο ανάπτυξης ή
όχι μένει να φανεί στο προσεχές μέλλον
(νοούμενο με τη διάσταση του ιστορικού χρόνου).
Η παρούσα διεθνής κρίση πρωτοεκδηλώθηκε το 2007 στις ΗΠΑ, με τη λεγόμενη «φούσκα» του ταχέως αναπτυσσόμενου νωρίτερα
κλάδου των κατασκευών και της σύνδεσής του
με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το 2008
άρχισε να εξαπλώνεται και εκτός των ΗΠΑ
ενώ, από το 2009 και μετά, άγγιξε όλο σχεδόν
τον αναπτυγμένο κόσμο, με ολοένα αυξανόμενη ένταση και βάθος. Από τότε μέχρι σήμερα
πλήθος χωρών έχει περιπέσει σε κατάσταση
κρίσης, μείωσης της παραγωγής, διακινδύνευσης και του κυκλοφορικού συστήματος του
κεφαλαίου (τράπεζες, πίστη). Χώρες μπαινοβγαίνουν στην κατάσταση της κρίσης και της
ύφεσης, ενώ η διάδοχη φάση της «ανάκαμψης» είναι, μέχρι τώρα, επισφαλής και «αναιμική». Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο κλείνουν, η ανεργία απογειώνεται, παραγωγικές
εγκαταστάσεις απαξιώνονται, οι εργασιακές
σχέσεις επιδεινώνονται. Μέσα σε αυτή την
παγκόσμια αναταραχή, παλιοί συσχετισμοί οικονομικής και πολιτικής δύναμης δοκιμάζονται και αλλάζουν, νέα οικονομικά και πολιτικά κέντρα ισχύος και συμμαχίες εδραιώνονται
και ενισχύονται σε βάρος των παλιότερων, αλλάζει ακόμη και η καθημερινή ζωή και οι
προςδοκίες για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ακόμη και νοοτροπίες
και τρόποι σκέψης.
Στην Ελλάδα, οι πρώτες εκδηλώσεις της
κρίσης φαίνεται να συντελούνται στα τέλη του
2008, ενώ η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει
σοβαρά το 2009, οπότε διαπιστώνονται οι
πρώτες συνέπειες μεγάλης κλίμακας. Έχει αξία να σημειωθεί εδώ ότι τα προεόρτια της
κρίσης βρίσκουν την ελληνική οικονομία σε
μια φάση όπου συνεχίζει να συντελείται μια
εκτεταμένη διαδικασία οικονομικών αναδιαρθρώσεων μερικές εκ των οποίων είχαν ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Κλάδοι, όπως η παλιά μαζική κλωστοϋφαντουργία κ.ά., βρίσκονταν σε μακροχρόνια
φθίνουσα πορεία στη χώρα (ενώ ένα σημαντικό μέρος τους είχε ήδη μεταφερθεί στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, ή είχε αντικα-
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ματισμού είναι η καταστροφή υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου και παραγωγικών δυνάμεων ώστε η παραγωγή να ξεκινήσει από την
αρχή σε νέα – και πιο διευρυμένη - βάση. Αυτό τον σκοπό εξυπηρετεί, κατά πρώτο και κύριο λόγο, το περίφημο «κούρεμα», την καταστροφή κεφαλαίου. Αυτή όμως είναι η μια
πλευρά του ζητήματος και αφορά τους κεφαλαιούχους, τους επιχειρηματικούς ομίλους και
τα κράτη, καθώς και τις διεθνείς οικονομικές
και πολιτικές ενώσεις των τελευταίων (κι εδώ
το κυρίαρχο θέμα, σε κάθε επίπεδο, είναι το
«ποιος θα χάσει», ποιου το κεφάλαιο θα «κουρευτεί» περισσότερο και με ποιους όρους). Η
άλλη, η πολύ πιο δραματική πλευρά, αφορά
την καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων (απαξίωση παραγωγικών εγκαταστάσεων, εμπορευμάτων κ.λπ.). Το σημαντικότερο μέρος
της καταστροφής αφορά την απαξίωση της
κύριας παραγωγικής δύναμης της κοινωνίας,
δηλαδή των ίδιων των εργαζόμενων ανθρώπων. Εδώ οφείλεται η απογείωση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης με όλες τις συνέπειές τους. Επιπλέον, για το ξεπέρασμα της
κρίσης, εντός των υπαρχόντων πλαισίων και
θεσμών, απαιτείται να «φτηνύνει», πολύ περισσότερο από πριν, ο ίδιος ο εργαζόμενος
άνθρωπος, οι κοινωνικές του ανάγκες, αφενός
μέσω της πτώσης της τιμής του κύριου εμπορεύματος του οποίου είναι κάτοχος, δηλαδή
της ικανότητάς του για εργασία, της εργατικής
του δύναμης και αφετέρου μέσω της υποβάθμισης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας
που αντιστοιχεί στο ιστορικό κεκτημένο του
σύγχρονου πολιτισμού.
Στο κείμενο που ακολουθεί, στην ουσία,
παρακολουθούνται ακριβώς κάποιες πλευρές
αυτής της διαδικασίας απότομου «φτηνέματος», υποβάθμισης της ανθρώπινης εργασιακής ικανότητας και κοινωνικής κατάστασης. Η
εργασιακή, παραγωγική ικανότητα των εργαζομένων απαξιώνεται για δυο λόγους: α) λόγω
της ίδιας της κρίσης, εξαιτίας της καταστροφής παραγωγικών δυνάμεων που επιφέρει και
β) λόγω του ότι η υποβάθμιση ή χειρότερη
αμοιβή της εργασίας, καθώς και των όρων αναπαραγωγής της συνιστά προϋπόθεση για
έξοδο από την κρίση, γιατί μόνο έτσι –αφού
επέλθει πρώτα η αναγκαία καταστροφή κεφαλαίου- θα μπορέσει να ξαναρχίσει σε νέα,
πιο διευρυμένη, βάση η νέα άνοδος της αξιοποίησης του κεφαλαίου και άρα η άνοδος της
παραγωγικής διαδικασίας.
Με όλα τα υπάρχοντα σήμερα δεδομένα
σταθερά, στο παρακάτω κείμενο παρακολου-

στην ΕΕ). Τα λιμνάζοντα κεφάλαια, όταν δεν
μεταφέρονται σε επενδύσεις εκτός της χώρας,
επενδύονται αναπόφευκτα σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και η συσσώρευσή τους σε αυτή
τη μορφή γίνεται όλο και πιο εκτεταμένη, όλο
και πιο αντιπαραγωγική. Άρα, η δυσκολία δεν
έγκειται στην έλλειψη κεφαλαίων, αλλά, αντίθετα, στην υπερπληθώρα τους. Το πρόβλημα
συνίσταται ακριβώς στο ότι τα κεφάλαια είναι
τόσο «πολλά» παντού, ώστε δεν μπορούν να
επενδυθούν γιατί δεν προβλέπεται να αποφέρουν τα επιθυμητά κέρδη στους κατόχους
τους. Ο «δραματικός» για τους περισσότερους
ανθρώπους χαρακτήρας της κρίσης, καθώς
και η «ιστορική ειρωνεία» της έγκειται στο ότι
η «καταστροφή» συντελείται όχι γιατί κάτι
έγινε λάθος ή πήγε στραβά, αλλά ακριβώς επειδή όλα πήγαν καλά! Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι και το 2007 η ανάπτυξη
στην Ελλάδα ήταν από τις υψηλότερες στην
Ευρώπη και η κερδοφορία των κεφαλαίων η
υψηλότερη για χρόνια. Το διάστημα 19962007 ήταν εποχή εξαιρετικής κερδοφορίας
και ανάπτυξης για την Ελλάδα (αντίστοιχη με
την επίσης «χρυσή εποχή» 1961-1973). Τα
υψηλά κέρδη για μακρόχρονη περίοδο έχουν
σαν αποτέλεσμα να υπονομεύεται μακροπρόθεσμα η συνέχεια της ανάπτυξης αφού προϋποθέτουν, μεταξύ άλλων, μια σχετική καθήλωση των εισοδημάτων των παραγωγών εργαζομένων (είτε στην άμεση –μισθός- είτε σε
έμμεση μορφή –ασφάλιση, κοινωνική πρόνοια, υγεία, παιδεία, αναψυχή). Έρχεται αναπόφευκτα μια στιγμή όπου τα παραγόμενα εμπορεύματα δεν μπορούν να καταναλωθούν,
αφού δεν είναι αρκετή η αγοραστική δύναμη
των εργαζομένων γι’ αυτό. Φυσικά η εκρηκτική εκδήλωση αυτής της αναντιστοιχίας μπορεί
να αναβληθεί για μεγάλο διάστημα μέσω διεθνών αλληλεπιδράσεων, κρατικών και ευρωενωσιακών ρυθμίσεων, καθώς και μέσω του
χρηματοπιστωτικού συστήματος που είναι σε
θέση μακροχρόνια να συντηρεί τη ζήτηση μέσω δανείων, δηλαδή μέσω τιτλοποίησης προςδοκώμενων εισοδημάτων-μισθών των εργαζομένων. Πρόκειται όμως απλώς για αναβολή
του «μοιραίου». Όταν έρθει η κρίσιμη ώρα,
τότε ακόμη και η διεθνοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας που μέχρι τότε βοηθούσε
στη συντήρηση της υπάρχουσας ανάπτυξης
και στην αναβολή και απομάκρυνση του κακού ενδεχόμενου λειτουργεί πλέον ενισχυτικά
στην περαιτέρω εκτύλιξή του.
Ο μόνος δρόμος ξεπεράσματος της κρίσης
μέσα στο πλαίσιο του κεφαλαιοκρατικού σχη-
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νοντας υπόψη πλευρές τους που αφορούν την
κατανομή τους ως προς το φύλο, τον κλάδο, το
επίπεδο εκπαίδευσης που, συνδυαστικά, θα
δώσουν ίσως μια χρήσιμη εικόνα για την κατάσταση σχετικά με την απασχόληση και την
ανεργία στην Ελλάδα, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.

θείται μέρος αυτής της πλευράς της κρίσης
που αφορά στην καταστροφή της παραγωγικής δύναμης «ικανότητα εργασίας» (ή εργατική δύναμη).
Παρακάτω θα επιχειρηθεί να παρακολουθηθούν οι εξελίξεις στην απασχόληση και
την ανεργία, εξετάζοντας τις τελευταίες σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και λαμβά-

Πίνακας 1
Εργατικό δυναμικό στο σύνολο της χώρας και κατά περιφέρεια (των άνω των 15 ετών)
στα έτη 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο), αριθμητικά και ποσοστιαία
Σχέση2007
2008
2009
2010
2011
μεταβολή
2011/2007
261.300
257.478
262.495
266.693
258.693
-2.607
Αν. Μακεδονία & Θράκη
52,3%
51,5%
52,5%
53,2%
51,6%
-0,7%
833.775
835.525
825.762
837.307
829.463
-4.312
Κεντρική Μακεδονία
52,2%
52,2%
51,4%
51,9%
51,1%
-1,1%
117.578
123.170
122.388
122.252
119.991
+2.413
Δυτική Μακεδονία
48%
50,3%
49,9%
49,7%
48,7%
+0,7%
147.651
150.026
156.642
154.771
152.477
+4.826
Ήπειρος
50,1%
50,5%
52,1%
51,1%
49,6%
-0,5%
322.816
325.678
330.949
322.656
314.632
-8.184
Θεσσαλία
52,3%
52,8%
53,6%
52,2%
50,9%
-1,4%
95.528
102.216
106.859
103.555
103.938
+8.410
Ιόνια Νησιά
51,1%
54,1%
55,7%
53,8%
52,8%
+1,7%
308.419
308.574
315.190
320.722
315.478
+7.059
Δυτική Ελλάδα
50,6%
50,4%
51,2%
51,8%
50,6%
246.254
239.102
237.547
243.798
239.601
-6.653
Στερεά Ελλάδα
52%
50,6%
50,3%
51,5%
50,7%
-1,3%
1.829.405 1.849.758 1.868.543 1.877.401 1.879.971
+50.566
Αττική
55,5%
55,8%
56%
56%
55,8%
+0,3%
277.638
277.009
272.990
270.300
258.320
-19.318
Πελοπόννησος
54,8%
54,9%
54,1%
53,5%
51,4%
-3,4%
76.371
73.705
77.695
80.062
78.480
+2.109
Βόρειο Αιγαίο
46,2%
44,5%
46,9%
48,2%
47.5%
+1,3%
129.799
128.850
134.750
132.031
136.196
+6.397
Νότιο Αιγαίο
54,5%
53,8%
56,1%
54,8%
56,2%
+1,7%
269.090
275.198
279.400
279.561
272.442
+3.352
Κρήτη
55,5%
56,7%
57,4%
57,3%
55,7%
+0,2%
4.915.624 4.946.289 4.991.210 5.011.109 4.958.667
+43.043
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
53,3%
53,5%
53,8%
53,8%
53%
-0,3%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Έρευνες εργατικού δυναμικού)

2

απασχολούμενοι και οι άνεργοι, εκείνοι δηλαδή που εργάζονται είτε αναζητούν εργασία)
αυξήθηκε ελαφρά (κατά 43 χιλιάδες περίπου
άτομα). Ωστόσο η αναλογία ή μερίδιό του
στον συνολικό πληθυσμό πάνω από 15 ετών,
φαίνεται να μειώθηκε ελαφρά (κατά 0,3%).
Η τάση εξέλιξης του εργατικού δυναμικού
σε εθνικό επίπεδο κινείται ελαφρά ανοδικά
μέχρι το 2009, σταθεροποιείται και φτάνει
στο ανώτατο σημείο του, αριθμητικά, το 2010,
ενώ το 2011 παρουσιάζει μια συγκριτικά από-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στην παρούσα πρώτη ενότητα της μελέτης θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί η εξέλιξη
στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, καθώς
και της απασχόλησης, κατά τα έτη 2007-2011.
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, μεταξύ του 2007 και του 2011, το εργατικό δυναμικό της χώρας (στο οποίο περιλαμβάνονται οι
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Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι
οι διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των
περιφερειών της χώρας όσον αφορά τις τάσεις
εξέλιξης του εργατικού δυναμικού, στην περίοδο της κρίσης, αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες της δομής και του προσανατολισμού της
οικονομικής δραστηριότητας σε αυτές. Περιφέρειες στις οποίες κυριαρχεί στην οικονομική δραστηριότητα η ενασχόληση με τον τουρισμό παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη εικόνα (Ιόνια Νησιά και Νότιο Αιγαίο), όπου η κρίση
φαίνεται να τις έχει αγγίξει σχετικά λιγότερο,
προς το παρόν (τουλάχιστον ως προς την κατάσταση του εργατικού δυναμικού). Αντίθετα,
περιφέρειες. όπου έχει μεγάλο βάρος λ.χ. η
βιομηχανία και η μεταποίηση (βλ. κατά κύριο
λόγο Στερεά Ελλάδα ή/και Κεντρική Μακεδονία), φαίνεται να έχουν πληγεί σημαντικά. Ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα φαίνεται να
παρουσιάζονται επίσης στο εργατικό δυναμικό στην Πελοπόννησο, κατά πρώτο λόγο, αλλά
και στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου παρέμενε
σημαντικό το ειδικό βάρος του πρωτογενούς
τομέα στην οικονομική δραστηριότητα. Στη δε
περιφέρεια της Αττικής, την μακράν πιο σημαντική οικονομικά περιφέρεια της χώρας,
όπου ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει ο τριτογενής τομέας, φαίνεται ότι στην πενταετία
που εξετάζεται εδώ το εργατικό δυναμικό, παρότι συνεχώς αυξανόμενο σε απόλυτους αριθμούς, ωστόσο τείνει προς την στασιμότητα και
μείωση, ιδιαίτερα από το 2009 και μετά.
Βεβαίως, το εργατικό δυναμικό, ακριβώς
ως «δυναμικό», ως «δυνάμει εργασία», ή διαθέσιμη ικανότητα προς εργασία, συμπεριλαμβάνει τόσο τους πράγματι απασχολούμενους
όσο και τους ανέργους. Ο Πίνακας 2 μας δίνει
την εικόνα του σκέλους της απασχόλησης στο
εργατικό δυναμικό την πενταετία που πέρασε
και μέσα στην οποία εκδηλώθηκε η κρίση.
Έτσι, τα στοιχεία που αφορούν το εργατικό
δυναμικό γενικά, την απασχόληση και την ανεργία θα πρέπει να εξετάζονται συνδυασμένα, ώστε να προκύπτει μια πρώτη γενική εικόνα για τη μεταβολή της οικονομικής και εργασιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα κατά
τα αναφερόμενα χρόνια 2007-2011.
Στον Πίνακα 2 παρακολουθείται η αριθμητική εξέλιξη του απασχολούμενου μέρους
του εργατικού δυναμικού την πενταετία 20072011. Στο σύνολο της χώρας η απασχόληση το
2011 φαίνεται να έχει υποχωρήσει κατά
586.332 άτομα ή κατά 13% σε σχέση με το
2007. Στον πίνακα αντανακλάται το δεδομένο

τομη μείωση, κάτι που αντανακλά τα σωρευτικά πλέον αποτελέσματα και την αυξημένη
ένταση της οικονομικής κρίσης στην οποία
έχει εισέλθει η χώρα, στοιχείο που θα πρέπει
βέβαια να ειδωθεί σε συνδυασμό και με τα
στοιχεία που θα ακολουθήσουν παρακάτω όταν θα γίνει λόγος για την εξέλιξη της ανεργίας. Το 2011, το εργατικό δυναμικό της χώρας
έχει μειωθεί, σε σχέση με το 2010 κατά 52.442
άτομα ή κατά 1% περίπου και αυτό συνιστά,
κατά τη γνώμη του γράφοντα, ποιοτικά σημαντικό και καινούργιο δεδομένο για την επίδραση της κρίσης στην απασχόληση 2.
Όσον αφορά την τάση στις περιφέρειες
της χώρας, το 2011 το ποσοστό συμμετοχής
στο εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί, σε σχέση
με το 2007, σε έξι εξ αυτών, έχει μειωθεί επίσης σε έξι, ενώ παραμένει το ίδιο σε μία περιφέρεια (Δυτική Ελλάδα). Η πιο σημαντική άνοδος της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό
εντοπίζεται σε τρεις νησιωτικές περιφέρειες
(Ιόνια Νησιά +1,7%, Νότιο Αιγαίο +1,7% και
Βόρειο Αιγαίο +1,3%), ενώ η πιο σημαντική
μείωση παρατηρείται στην Πελοπόννησο (3,4%), τη Θεσσαλία (-1,4%), τη Στερεά Ελλάδα (-1,3%) και την Κεντρική Μακεδονία (1,1%). Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο,
ότι το 2011 παρουσιάζεται στις έντεκα εκ των
δεκατριών περιφερειών μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό σε
σχέση με τον αμέσως προηγούμενο χρόνο
(2010), ενώ σε δέκα εξ αυτών έχει μειωθεί και
ο απόλυτος αριθμός των συμμετεχόντων στο
εργατικό δυναμικό, κάτι που συνάδει με ό,τι
αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο για
το σύνολο της χώρας και που θα πρέπει να
συνδυαστεί και με την αύξηση της ανεργίας.
Στις δύο περιφέρειες που το 2007 παρατηρούνταν χαμηλή συμμετοχή (κάτω του 50%
επί του συνόλου του πληθυσμού άνω των 15
ετών) στο εργατικό δυναμικό (Δυτική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο) προστίθεται το 2011
και η περιφέρεια της Ηπείρου. Η Πελοπόννησος είναι εκείνη η περιφέρεια της χώρας στην
οποία η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό,
τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτο αριθμό,
φαίνεται να μειώνεται συνεχώς και σταθερά
την τελευταία πενταετία, ενώ μείωση για τις
τέσσερις από τις πέντε χρονιές (με εξαίρεση
το 2010) εντοπίζεται και στη Στερεά Ελλάδα.
Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη στη
χώρα, αναλογικά και απόλυτα, αύξηση του
εργατικού δυναμικού εμφανίζεται σε δυο νησιωτικές περιφέρειες της χώρας (Ιόνια Νησιά
και Νότιο Αιγαίο).

47

Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης και της Ανεργίας στην Ελλάδα

από το 2009 και μετά, στην πραγματικότητα
υπερδιπλασιάζεται κάθε χρόνο. Τα στοιχεία
της νεότερης Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
της ΕΛΣΤΑΤ που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι στο β΄ τρίμηνο του 2012, ο αριθμός
των απασχολουμένων ανέρχεται πλέον στα
3.793.147 άτομα, δηλαδή ακόμη 139.645 άτομα λιγότερα συγκριτικά με το τέλος του 2011,
κάτι που σημαίνει ότι η μείωση της απασχόλησης συνεχίζεται και μάλιστα με ραγδαίους
ρυθμούς.

ότι η κύρια επίδραση της οικονομικής κρίσης
στην Ελλάδα ξεκινά από τα τέλη του 2008 και
έκτοτε επιταχύνεται διαρκώς. Πράγματι, το
2008 παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης
κατά 34.500 περίπου άτομα (ή +0,8%), αλλά
το 2009 η τάση αντιστρέφεται δραματικά. Το
2009 η απασχόληση μειώνεται κατά 76.815
άτομα (-1,7%), το 2010 κατά 177.763 άτομα
(-4%) και το 2011 κατά 366.252 άτομα
(-8,5%). Η συρρίκνωση, δηλαδή, της απασχόλησης επιταχύνεται κατά πολύ χρόνο με χρόνο

Πίνακας 2
Εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων στο σύνολο της χώρας και ανά περιφέρεια
κατά τα έτη 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)
2007

2008

2009

2010

2011

Αν. Μακεδονία & Θράκη

237.098

234.755

230.545

224.980

203.998

Κεντρική Μακεδονία

759.602

767.972

739.280

709.434

640.246

Δυτική Μακεδονία

103.555

107.683

107.735

100.932

89.935

Ήπειρος

133.114

134.200

138.116

133.361

123.189

Θεσσαλία

294.818

295.475

297.724

279.712

253.719

86.655

92.714

94.689

84.766

89.525

Δυτική Ελλάδα

277.292

278.353

287.737

277.021

253.529

Στερεά Ελλάδα

222.859

218.373

212.088

208.898

182.574

1.703.045

1.723.947

1.677.958

1.613.110

1.472.830

256.277

257.622

249.291

241.396

215.050

Βόρειο Αιγαίο

71.673

70.297

73.591

71.633

65.314

Νότιο Αιγαίο

118.413

119.528

116.931

110.606

119.056

Κρήτη

254.723

252.703

251.122

243.195

223.827

4.519.124

4.553.622

4.476.807

4.299.044

3.932.792

Ιόνια Νησιά

Αττική
Πελοπόννησος

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΣχέσηΜεταβολή
2011/2007
-33.100
(-14%)
-119.356
(-15,7%)
-13.620
(-13,2%)
-9.925
(-7,5%)
-41.099
(-13,9%)
+2.870
(+3,3%)
-23.763
(-8,6%)
-40.285
(-18,1%)
-230.215
(-13,5%)
-41.227
(-16,1%)
-6.359
(-8,9%)
+643
(+0,5%)
-30.896
(-12,1%)
-586.332
(-13%)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

με το 2007 η απασχόληση αυξάνεται ελαφρά
(στην πραγματικότητα παραμένει σταθερή με
τάσεις μείωσης σε ό,τι αφορά στη σχέση της
με τη φυσική ανάπτυξη του πληθυσμού,
+0,5%), ενώ σε σχέση με το 2010 αυξάνεται
σημαντικά. Σε αυτές τις δύο περιφέρειες παρατηρείται μια ορισμένη σημαντική αντοχή ή
και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κρίσης

Η γενική τάση μείωσης της απασχόλησης
δεν κατανέμεται ισομερώς στις περιφέρειες
της χώρας. Πρώτα πρώτα υπάρχουν δύο περιφέρειες στις οποίες η απασχόληση δεν έχει
μειωθεί. Πρόκειται για τα Ιόνια Νησιά (αύξηση της απασχόλησης +3,3% το 2011 σε σχέση
με το 2007 και ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με
το 2010) και το Νότιο Αιγαίο, όπου σε σχέση
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γασίας που χάθηκαν σε αυτό το διάστημα
(424.617 σε σύνολο 586.332 συνολικά και για
τα δύο φύλα) ανήκε σε άνδρες απασχολούμενους. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3, οι
άνδρες που εργάζονταν ήταν κατά 15,4% λιγότεροι στο τέλος του 2011 από το αντίστοιχο
διάστημα στο 2007. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι
δέχθηκε ισχυρό πλήγμα το πιο μαζικό -από
την άποψη του ιστορικά διαμορφωμένου σήμερα (αν και διαρκώς μεταβαλλόμενου) καταμερισμού μεταξύ των φύλων στην εργασιακή
δραστηριότητα- τμήμα της απασχόλησης στην
Ελλάδα. Μεγαλύτερη του εθνικού μέσου όρου
μείωση παρουσιάζει η απασχόληση των ανδρών στη Στερεά Ελλάδα (-20,4%), την Κεντρική Μακεδονία (-18,1%), την Αττική (16,7%) και το Βόρειο Αιγαίο (-16,4%). Οι τρεις
από τις περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα) αυτές συγκεντρώνουν
καταρχήν τις περισσότερες και μεγαλύτερες
βιομηχανικές επιχειρήσεις, αλλά και συνολικά
τις μεγάλες σε απασχόληση επιχειρησιακές
μονάδες, τις κεντρικότερες εστίες συγκέντρωσης μισθωτής απασχόλησης στη χώρα. Είναι
σαφές, λοιπόν, ότι η κρίση –ιδιαίτερα μέσα
στο 2011, όπως φαίνεται από την παράθεση
στον πίνακα- έφτασε πια για τα καλά στην
καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας και
της απασχόλησης στη χώρα. Στο ύψος του εθνικού μέσου όρου και πιο κάτω βρίσκεται η
μείωση της ανδρικής απασχόλησης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και
την Κρήτη, ενώ σαφώς χαμηλότερη είναι η
μείωση στην Ήπειρο (-9,1%) και τη Δυτική
Ελλάδα (-9,7%). Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρατηρείται η μικρότερη μείωση στην
ανδρική απασχόληση (-7%), ενώ στα Ιόνια
Νησιά φαίνεται να διατηρείται στα τέλη του
2011 στα ίδια επίπεδα με του 2007. Μάλιστα,
αν προσέξουμε την κινητικότητα ανά έτος
όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα, βλέπουμε ότι την τελευταία χρονιά, όταν σε όλες
τις άλλες περιφέρειες της χώρας η απασχόληση των ανδρών ουσιαστικά καταρρέει, στα
Ιόνια Νησιά και το Νότιο Αιγαίο αντίθετα αυξάνεται (στο Νότιο Αιγαίο ελάχιστα, στα Ιόνια
Νησιά όμως αρκετά σημαντικά, ενώ σε αυτήν
την τελευταία περιφέρεια παρουσιάζεται μείωση σε σχέση με το 2009, οπότε η απασχόληση των ανδρών βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο της). Η ασυμμετρία σε αυτές τις δύο περιφέρειες είναι προφανές ότι οφείλεται, όπως
ήδη έχει αναφερθεί, στην ιδιαιτερότητα του
προσανατολισμού της οικονομικής τους δρα-

όσον αφορά την απασχόληση, κάτι που δεν
μπορεί να μη σχετίζεται με το μεγάλο ειδικό
βάρος του τουρισμού στην εν γένει οικονομική
τους δραστηριότητα.
Πάνω από τον εθνικό μέσο όρο έχει μειωθεί η απασχόληση σε αρκετές περιφέρειες της
χώρας. Οι πιο μεγάλες απώλειες καταγράφονται στη Στερεά Ελλάδα, όπου η απασχόληση
εμφανίζεται το 2011, σε σύγκριση με το 2007,
μειωμένη κατά 18,1% ή κατά 40.285 άτομα.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τάση μείωσης της απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα
είναι μόνιμη και περιλαμβάνει και το 2008,
όπου στο σύνολο της χώρας είχε παρατηρηθεί
μια ορισμένη ανάσχεση, καθώς και ότι είναι
συνεχώς επιταχυνόμενη, με τη μεγαλύτερη
μείωση την τελευταία χρονιά, το 2011. Δεδομένου επίσης ότι στη Στερεά Ελλάδα συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος της μεταποιητικής
βιομηχανίας (βιομηχανικές περιοχές ΘήβαςΣχηματαρίου-Οινοφύτων, Χαλκίδας), η μεγάλη μείωση της απασχόλησης εδώ φαίνεται να
αντικατοπτρίζει τις συνέπειες της κρίσης στην
«καρδιά» της οικονομικής δραστηριότητας
και παραγωγής, τον δευτερογενή τομέα, καθώς και ότι αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό μισθωτούς. Υψηλότερη του εθνικού μέσου όρου
είναι η μείωση της απασχόλησης επίσης στην
Πελοπόννησο (-16,1%), στην Κεντρική Μακεδονία (-15,7%), την Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη (-14%), τη Δυτική Μακεδονία (-13,2%),
τη Θεσσαλία (-13,9%) και την Αττική (-13,5%
το 2011 σε σχέση με το 2007, αλλά με σχεδόν
τα 2/3 της μείωσης της απασχόλησης να αφορούν την τελευταία χρονιά, το 2011).
Κάτω του εθνικού μέσου όρου είναι η μείωση της απασχόλησης στην Κρήτη (-12,1%),
αλλά και εδώ, όπως και στη Στερεά Ελλάδα,
παρατηρείται μια μόνιμη τάση μείωσης της
απασχόλησης σε όλα τα έτη που εξετάζονται,
μείωση που επίσης επιταχύνεται απότομα το
2011. Στο Βόρειο Αιγαίο (-8,9%), τη Δυτική
Ελλάδα (-8,6%) και την Ήπειρο (-7,5%) η μείωση της απασχόλησης φαίνεται να είναι μικρότερη, αλλά κι εδώ βλέπουμε τις απώλειες
να μεγιστοποιούνται κατά το τελευταίο έτος
αναφοράς (2011).
Σημαντική διάσταση της απασχόλησης
συνιστά η κατανομή της με βάση το φύλο, κάτι που θα εξεταστεί παρακάτω.
Το μερίδιο της συμμετοχής των ανδρών
στη συνολική απασχόληση και των δύο φύλων
που ανερχόταν στο 61,2% το 2007 έπεσε στο
59,5% το 2011 (δ΄ τρίμηνο). Η μείωση αυτή
είναι εύλογη, αφού το 72,4% των θέσεων ερ-
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τα δύο τελευταία χρόνια, κάτι που θα εξεταστεί παρακάτω, στην τρίτη ενότητα της μελέτης.

στηριότητας στον τουρισμό. Πιθανώς ωστόσο
να υποκρύπτει και μια ορισμένη αναδιάρθρωση της απασχόλησης μέσω της εκτεταμένης
χρήσης ευέλικτων μορφών εργασίας ιδιαίτερα

Πίνακας 3
Η απασχόληση των ανδρών στο διάστημα 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)
2007

2008

2009

2010

2011

Αν. Μακεδονία & Θράκη

144.235

144.996

139.470

136.474

122.005

Κεντρική Μακεδονία

466.101

468.670

450.002

431.003

381.908

Δυτική Μακεδονία

65.982

69.258

67.082

62.217

55.988

Ήπειρος

81.690

83.012

83.733

79.404

74.238

Θεσσαλία

181.877

180.995

180.758

169.598

156.482

Ιόνια Νησιά

53.706

54.944

57.595

50.866

53.924

Δυτική Ελλάδα

177.337

180.357

181.630

176.264

160.074

Στερεά Ελλάδα

146.554

145.005

139.234

131.487

116.672

1.004.859

996.334

964.624

922.044

837.065

Πελοπόννησος

156.306

158.152

154.415

145.928

132.249

Βόρειο Αιγαίο

49.388

48.188

49.901

47.919

41.293

Νότιο Αιγαίο

79.693

77.145

76.903

73.698

74.067

Κρήτη

156.118

156.731

149.127

143.758

133.264

2.763.846

2.763.787

2.694.474

2.570.660

2.339.229

Αττική

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΣχέσηΜεταβολή
2011/2007
-22.230
(-15,4%)
-84.193
(-18,1%)
-9.994
(-15,1%)
-7.452
(-9,1%)
-25.395
(-14%)
+218
(+0,4%)
-17.263
(-9,7%)
-29.882
(-20,4%)
-167.794
(-16,7%)
-24.057
(-15,4%)
-8.095
(16,4%)
-5.626
(-7%)
-22.854
(-14,6%)
-424.617
(-15,4%)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

που θέσεις εργασίας ή κατά 9,2%. Η μείωση
παρουσιάζεται σχεδόν διπλάσια του εθνικού
μέσου όρου στην Πελοπόννησο (-17,2%), και
μάλιστα με συνεχή πτωτική πορεία για όλα τα
χρόνια και είναι επίσης πολύ μεγάλη στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη. Γύρω από το εθνικό μέσο όρο και λίγο
κάτω από αυτόν εμφανίζεται η μείωση της γυναικείας απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία, την Αττική και την Κρήτη και αρκετά πιο
κάτω στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Σε
αντίθεση με τα στοιχεία για την απασχόληση
των ανδρών που είδαμε παραπάνω, παρουσιάζονται εδώ τρεις περιφέρειες της χώρας

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που παρουσιάζει η εξέλιξη της απασχόλησης των ανδρών
στο δοσμένο διάστημα είναι εντελώς αποκαρδιωτική για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές
της απασχόλησης γενικά στη χώρα. Στον Πίνακα 4 εξετάζεται η εξέλιξη της γυναικείας
απασχόλησης στο ίδιο διάστημα.
Και όσον αφορά τις γυναίκες παρατηρείται πολύ μεγάλη μείωση της απασχόλησης, αν
και αισθητά μικρότερη από αυτή των ανδρών,
με αποτέλεσμα το γυναικείο μερίδιο στην απασχόληση να αυξάνεται (ενώ βεβαίως η συνολική απασχόληση γενικά μειώνεται σημαντικά). Μέσα στα πέντε χρόνια η γυναικεία
απασχόληση έχει μειωθεί κατά 162.000 περί-
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όπου η γυναικεία απασχόληση αυξήθηκε στην
εξεταζόμενη περίοδο. Πρόκειται για τις τρεις
νησιωτικές (πλην της Κρήτης, που όμως συγκεντρώνει χαρακτηριστικά τόσο «νησιωτικά», όσο και «ηπειρωτικά») περιφέρειες της
χώρας: το Νότιο Αιγαίο (αύξηση της απασχόλησης των γυναικών κατά 16,2%), το Βόρειο
Αιγαίο (+7,8%) και τα Ιόνια Νησιά (+8%).
Μάλιστα, στην περίπτωση του Νοτίου Αιγαίου, η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης
εμφανίζεται ακόμη πιο μεγάλη το διάστημα
2010-2011 (+8.081 νέες θέσεις εργασίας σε

ένα χρόνο, αύξηση κατά 21,9%). Επειδή και
στην απασχόληση των ανδρών, που εξετάστηκε παραπάνω, παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση
της απασχόλησης τον τελευταίο χρόνο στην εν
λόγω περιφέρεια, είναι πιθανό αυτή να οφείλεται σε πρακτικές προσαρμογής της οικονομικής δραστηριότητας στις συνθήκες της κρίσης μέσω της εφαρμογής μορφών ευέλικτης
απασχόλησης (μερική και προσωρινή απασχόληση), πρακτικές «μοιράσματος» των θέσεων εργασίας με όρους επωφελείς για τους
εργοδότες-ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Πίνακας 4
Η γυναικεία απασχόληση στο διάστημα 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)
2007
Αν. Μακεδονία & Θράκη

2008

2009

2010

2011

92.863

89.759

91.075

88.506

81.992

293.501

299.302

289.278

278.431

258.337

Δυτική Μακεδονία

37.573

38.425

40.652

38.715

33.947

Ήπειρος

51.424

51.189

54.383

53.957

48.951

Θεσσαλία

112.941

114.480

116.966

110.115

97.237

Ιόνια Νησιά

32.949

37.770

37.094

33.900

35.601

Δυτική Ελλάδα

99.956

97.996

106.107

100.757

93.455

Στερεά Ελλάδα

76.305

73.368

72.854

77.411

65.902

698.186

727.613

713.334

691.066

635.764

Πελοπόννησος

99.971

99.470

94.876

95.467

82.801

Βόρειο Αιγαίο

22.285

22.109

23.689

23.714

24.021

Νότιο Αιγαίο

38.720

42.383

40.028

36.908

44.989

Κρήτη

98.605

95.973

101.996

99.438

90.564

1.755.279

1.789.837

1.782.332

1.728.388

1.593.561

Κεντρική Μακεδονία

Αττική

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΣχέσηΜεταβολή
2011/2007
-10.871
(-11,7%)
-35.164
(-12%)
-3.626
(-9,7%)
-2.473
(-4,8%)
-15.704
(-13,9%)
+2.652
(+8%)
-6.501
(-6,5%)
-10.403
(-13,6%)
-62.422
(-8,9%)
-17.170
(-17,2%)
+1.736
(+7,8%)
+6.269
(+16,2%)
-8.041
(-8,2%)
-161.718
(-9,2%)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

γκράτηση στη μείωση της γυναικείας απασχόλησης ενδεχομένως υποκρύπτει μια συντελούμενη εκτεταμένη αναδιάρθρωση της απασχόλησης στη χώρα διαμέσου της αύξησης του
μεριδίου της ευέλικτης εργασίας και σε βάρος
της πλήρους και σταθερής απασχόλησης.
Εκτός από το μέγεθος και την κατανομή

Γενικά η μικρότερη υποχώρηση της απασχόλησης στις γυναίκες φαίνεται πολύ πιθανό
να οφείλεται στο γεγονός ότι οι τελευταίες εργάζονται πολύ περισσότερο με μορφές ευέλικτης απασχόλησης, στις οποίες προσφεύγουν
όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Επομένως, η μεγαλύτερη συ-
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και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στη
χώρα. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η εξέλιξη
της κατανομής της απασχόλησης στη χώρα
κατά τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

της απασχόλησης στο σύνολο της χώρας και
ανά περιφέρεια, καθώς και με βάση το φύλο,
σημαντική για την αποκόμιση μιας συνολικής
εικόνας είναι και η κατανομή της στους τομείς

Πίνακας 5
Εξέλιξη, σε ποσοστά, της κατανομής της απασχόλησης ανά τομείς οικονομικής δραστηριότητας, για
το διάστημα 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)
2007
2008
2009
2010
2011
Μεταβολή
2011/2007
Πρωτογενής τομέας
11,4%
11,4%
12,3%
12,4%
12,6%
+1,2%
Δευτερογενής τομέας
22,6%
22,0%
20,8%
19,1%
17,3%
-5,3%
Τριτογενής τομέας
66,0%
66,7%
66,9%
68,5%
70,1%
+4,1%
ΣΥΝΟΛΑ
100%
100%
100%
100%
100%
0
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

σης μεταξύ των οικονομικών τομέων είναι
12,7% (πρωτογενής τομέας), 17,1% (δευτερογενής) και 70,2% (τριτογενής) αντίστοιχα, ενώ
για το β΄ τρίμηνο η αναλογία είναι 13%, 16,6%
και 70,4%. Η υποχώρηση δηλαδή της απασχόλησης στη βιομηχανική παραγωγή συνεχίζεται
και για το 2012.
Για να δοθεί μια πιο πλήρης εικόνα για
την εξέλιξη της απασχόλησης στους διάφορους κλάδους της οικονομίας παρατίθεται ο
Πίνακας 6 όπου παρουσιάζεται η κινητικότητα της απασχόλησης σε οκτώ μεγάλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στο διάστημα 2007-2011.
Στους κλάδους που περιλαμβάνονται στον
Πίνακα 6 συγκεντρώνονται σταθερά περίπου
το 74-75% ή τα τρία τέταρτα της συνολικής
απασχόλησης στη χώρα. Ωστόσο συγκεντρώνουν επίσης το 83,4% των συνολικών απωλειών στην απασχόληση κατά τα έτη 20072011. Στην τελευταία δεξιά στήλη του πίνακα
παρουσιάζεται ουσιαστικά, κατά μεγάλο μέρος της, η κλαδική κατανομή της μεγάλης
μείωσης της απασχόλησης στο διάστημα που
εξετάζουμε. Παρατηρείται μείωση σε όλους
τους κλάδους, εκτός από έναν. Ωστόσο, είναι
φανερή η ανισοκατανομή των απωλειών θέσεων εργασίας σε βάρος του δευτερογενούς
τομέα. Οι απασχολούμενοι στις κατασκευές
είναι κατά 43% λιγότεροι στα τέλη του 2011 σε
σχέση με το 2007, έχουν μείνει δηλαδή σχεδόν
οι μισοί. Πολύ μεγάλη, πάνω από 30%, είναι η
μείωση της απασχόλησης και στη μεταποιητική βιομηχανία. Οι δυο αυτοί βασικοί κλάδοι
έχουν χάσει σχεδόν 345.000 θέσεις εργασίας
συνολικά μέσα σε πέντε χρόνια, περιλαμβάνουν το 70,4% των απωλειών για όλους τους
οκτώ κλάδους που παρατίθενται εδώ. Είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι η απασχόληση σε

Με βάση τον Πίνακα 5, προκύπτει μια
σημαντική υποχώρηση του μεριδίου του δευτερογενή τομέα στη συνολική απασχόληση
προς όφελος κατά πρώτο λόγο της απασχόλησης στις υπηρεσίες και κατά δεύτερο λόγο
στον πρωτογενή τομέα που αφορά κυρίως την
αγροτική παραγωγή. Με δεδομένη την τεράστια μείωση της απασχόλησης συνολικά είναι
ίσως πιο δόκιμο να ειπωθεί ότι ο πίνακας αναπαριστά κυρίως σύγκριση απωλειών στην
απασχόληση και όχι άλλου είδους μεταβολή,
πολύ περισσότερο που παρουσιάζεται αύξηση
του μεριδίου του πρωτογενή τομέα στην απασχόληση (που εδώ και δεκαετίες τείνει να υποχωρεί σταθερά). Ο δευτερογενής τομέας,
λοιπόν, υποχωρεί κατά 5,3% όσον αφορά το
μερίδιό του στη συνολική απασχόληση, πράγμα που σημαίνει ότι οι θέσεις εργασίας που
χάθηκαν εκεί είναι πολύ περισσότερες από
ό,τι στους άλλους δύο τομείς (όπου επίσης χάθηκαν πολλές θέσεις εργασίας, κυρίως στον
τριτογενή τομέα). Μάλιστα, η υποχώρηση του
δευτερογενούς τομέα δείχνει να επιταχύνεται
σημαντικά χρόνο με τον χρόνο μέσα στην πενταετία αναφοράς. Βεβαίως, η τάση υποχώρησης του δευτερογενούς τομέα έναντι του
τριτογενούς (αλλά όχι έναντι του πρωτογενούς) είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό της
απασχόλησης εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο
η υποχώρηση στο δοσμένο διάστημα είναι πολύ απότομη και έντονη. Πρόκειται ακριβώς
για την εκδήλωση της κρίσης στην «καρδιά»
της οικονομίας, δηλαδή στη βιομηχανική παραγωγή κατά πρώτο λόγο. Πρέπει ακόμη να
ειπωθεί ότι η παραπάνω τάση φαίνεται να ισχύει και για το επόμενο διάστημα, μετά από
το τέλος του 2011. Σύμφωνα με την Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΤΑΤ για το α΄
τρίμηνο του 2012, η κατανομή της απασχόλη-
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μόρφωσαν τη σημερινή εικόνα στη χώρα.
Στους δυο αυτούς κλάδους κάθε χρόνο οι απώλειες θέσεων εργασίας αυξάνονται. Είναι
σαφές ότι εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της κρίσης στην ελληνική οικονομία και το γεγονός
ότι πρόκειται για κλάδους της βιομηχανικής
παραγωγής κάνει την κατάσταση μακροπρόθεσμα πιο δύσκολη και πιο σύνθετη για το
μέλλον.

αυτούς τους δυο κλάδους μειώνεται διαρκώς
στη διάρκεια ολόκληρης της πενταετίας, δηλαδή η μείωση ξεκινά πριν ακόμη ξεσπάσει η
κρίση, κάτι που συνδέεται και με αυτό που
αναφέρεται στην Εισαγωγή για τα αποτελέσματα των μεγάλων οικονομικών αναδιαρθρώσεων στη χώρα που προηγήθηκαν της
κρίσης και που, όταν «συναντήθηκαν» με αυτή, επιδείνωσαν τις επιπτώσεις της και δια-

Πίνακας 6
Εξέλιξη του αριθμού απασχολουμένων, ηλικίας 15 ετών και άνω, σε 8 μεγάλους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας για το διάστημα 2007-2011, δ΄ τρίμηνο (σε χιλιάδες άτομα)
Κλάδοι οικονομικής
Μεταβολή
δραστηριότητας
2007
2008
2009
2010
2011
2011-2007
(ΣΤΑΚΟΔ – 08)
-19,5
Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία
516,2
516,9
551,2
533,8
496,7
[-3,8%]
-172,0
Μεταποίηση
560,1
533,7
494,3
448,8
388,1
[-30,7%]
-172,5
Κατασκευές
399,5
386,8
364,1
298,6
227,0
[-43,2%]
-78,9
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
802,3
834,0
791,7
795,0
723,4
[-9,8%]
Υπηρεσίες παροχής
-19,4
306,2
307,1
315,8
296,7
286,8
καταλύματος και εστίασης
[-6,3%]
Μεταφορές, αποθήκευση,
+0,5
260,6
292,9
302,4
293,0
261,1
επικοινωνίες
[+0,2%]
-17,6
Εκπαίδευση
320,6
322,3
325,3
313,1
303,0
[-5,5%]
-9,7
Υγεία και κοινωνική μέριμνα
244,0
231,0
240,5
243,1
234,3
[-4%]
-489,1
ΣΥΝΟΛΑ
3.409,5
3.424,7
3.385,3
3.222,1
2.920,4
[-14,3%]
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

κρίση στη μεταποίηση και τις κατασκευές, κατά πρώτο λόγο, επηρέασαν τον κύκλο εργασιών και σε αυτόν τον κλάδο. Από τους καθαυτό κλάδους των υπηρεσιών, η μεγαλύτερη,
αριθμητικά και ποσοστιαία, μείωση της απασχόλησης παρουσιάζεται στο εμπόριο (περίπου στο 10%) και ακολούθως στα ξενοδοχεία
και εστιατόρια (-6,3%), ενώ όχι ασήμαντη
μείωση παρατηρείται στους απασχολούμενους
στην εκπαίδευση και στην υγεία και κοινωνική
μέριμνα, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η όποια συγκράτηση της απασχόλησης σε αυτούς
τους κλάδους οφείλει πολλά στην εκτεταμένη
εφαρμογή της μερικής απασχόλησης και άλλων μορφών ευέλικτης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μεν να φαίνεται ότι η απασχόληση μειώνεται λιγότερο, ουσιαστικά όμως το
συνολικό μέγεθος απασχόλησης έχει μειωθεί
και η τελευταία «μοιράζεται» μεταξύ περισσότερων εργαζομένων με ό,τι αυτό σημαίνει

Ο μόνος από τους παραπάνω εξεταζόμενους κλάδους που παρουσιάζει μια, έστω και
ελάχιστη-οριακή συγκράτηση και αύξηση το
2011 σε σχέση με το 2007, είναι ο κλάδος των
μεταφορών-αποθήκευσης και επικοινωνιών,
ένας κλάδος αναπτυσσόμενος τα τελευταία
χρόνια, όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή
του παρόντος κειμένου. Έχει σημασία η συγκράτηση της απασχόλησης σε αυτόν τον
κλάδο διότι είναι ένας στρατηγικός κλάδος
που, στο μεγαλύτερο μέρος του (σε ό,τι δεν
έχει να κάνει με υπηρεσίες ενημέρωσης και
ψυχαγωγίας-αναψυχής), εντάσσεται στο τμήμα της καθαυτό υλικής παραγωγής (αποθήκευση, μεταφορές εμπορευμάτων και εργατικού δυναμικού). Ωστόσο, αν και εμφανίζεται
στάσιμος όσον αφορά την απασχόληση ή και
ελαφρά αυξημένος το 2011 σε σύγκριση με το
2007, εντούτοις παρουσιάζεται μειούμενος κι
αυτός τα δύο τελευταία χρόνια. Προφανώς η
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τανομή των απωλειών στην απασχόληση,
μπορεί να ειπωθεί ότι η συρρίκνωση της τελευταίας συντελείται κατά κύριο λόγο στον
δευτερογενή τομέα, στη βιομηχανική παραγωγή και τις κατασκευές, κάτι καθόλου ελπιδοφόρο για το μέλλον της απασχόλησης στη
χώρα. Βέβαια, από μια άποψη, «η κρίση συνιστά ευκαιρία», όπως έχει ειπωθεί όχι λίγες
φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Δια της κρίσης συχνά συντελείται ή ενδεχομένως επιταχύνεται μια αναδιάρθρωση στην παραγωγή
και την οικονομική δραστηριότητα γενικά,
που είχε ίσως ξεκινήσει από πριν. Το μεγάλο
ερώτημα και ζητούμενο είναι: «ευκαιρία για
ποιους», για ποιο τμήμα, ομάδα ή τάξη της
κοινωνίας;
Ολοκληρώνοντας την ενότητα που αφορά
στις γενικές πλευρές της απασχόλησης κατά
το διάστημα 2007-2011, είναι ίσως χρήσιμο να
εξεταστεί και το θέμα της εξέλιξης της απασχόλησης όσον αφορά την κατανομή της με
βάση τη θέση στο επάγγελμα, κάτι που δίνεται
στον πίνακα που ακολουθεί.

για τα εργασιακά τους δικαιώματα, τους μισθούς και τη γενικότερη κοινωνική κατάστασή τους. Στους κλάδους των υπηρεσιών, η
κάμψη της απασχόλησης εκδηλώνεται έντονα
μετά από το 2009 ή και το 2010 και δείχνει να
ακολουθεί την κάμψη στον δευτερογενή τομέα. Τέλος, όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, φαίνεται ότι εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκράτηση της απασχόλησης («μόλις» -3,8% το 2011 σε σχέση με το 2007), αλλά
και εδώ έχει ξεκινήσει δυο χρόνια πριν. Η
μείωση το 2011 σε σχέση με το 2010 είναι αρκετά μεγαλύτερη από ό,τι του 2010 σε σχέση
με το 2009, όταν είχε σημειωθεί σημαντική
αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο. Η γενική τάση παρουσιάζεται παρόμοια και για το
πρώτο μισό του 2012, με βάση τις δυο πρώτες
τριμηνιαίες Έρευνες Εργατικού Δυναμικού
της ΕΛΣΤΑΤ (α΄ και β΄ τρίμηνα του 2012) όπου, μεταξύ των οκτώ αυτών κλάδων, ελαφρά
ανάσχεση της μείωσης ή των ρυθμών μείωσης
φαίνεται να εμφανίζεται μόνο στην εκπαίδευση και στην υγεία και κοινωνική μέριμνα. Συμπερασματικά, όσον αφορά την κλαδική κα-

Πίνακας 7
Εξέλιξη της ποσοστιαίας κατανομής της απασχόλησης κατά θέση στο επάγγελμα
στο διάστημα 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)

64,7%

64,4%

64,0%

63,9%

63,0%

ΣχέσηΜεταβολή
2011/2007
-1,7%

8,2%

8,6%

8,0%

7,8%

7,6%

-0,6%

21,0%

21,2%

22,0%

22,6%

24,0%

+3,0%

6,1%

5,8%

6,0%

5,6%

5,3%

-0,8%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

2007
Μισθωτοί
Αυτοαπασχολούμενοι με
προσωπικό
Αυτοαπασχολούμενοι
χωρίς προσωπικό
Βοηθοί στην
οικογενειακή επιχείρηση
ΣΥΝΟΛΑ

2008

2009

2010

2011

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

Στον Πίνακα 7 διακρίνεται αναλογική
μείωση των μισθωτών, δηλαδή η διακοπή της
διαχρονικής τάσης αύξησης της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα (λ.χ. το 2002 η μισθωτοί
συνιστούσαν το 59,8% της συνολικής απασχόλησης). Στην πραγματικότητα εδώ δεν πρόκειται για υποχώρηση της ιστορικής διαδικασίας της ολοένα αυξανόμενης μισθωτοποίησης
της εργασίας και της απασχόλησης. Απλώς,
στην πορεία της πενταετίας, μειώθηκαν οι μισθωτοί που εργάζονταν το 2007. Μειώθηκαν
ακόμη οι εργοδότες («αυτοαπασχολούμενοι
με προσωπικό»), καθώς και οι βοηθοί στην
οικογενειακή επιχείρηση (μια επίσης διαχρο-

νική τάση, αφού μειώνονται με τον καιρό οι
οικογενειακές επιχειρήσεις), ενώ τη μείωση
όλων απορρόφησαν στατιστικά οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό. Οι ίδιες τάσεις
παρατηρούνται ως επί το πλείστον και για το
πρώτο μισό του 2012, με βάση τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία των ερευνών εργατικού
δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ (β΄ τρίμηνο 2012),
όπου η αναλογία των μισθωτών εμφανίζεται
στο 63,2% (ελαφρά αυξημένη δηλαδή σε σχέση με τα τέλη του 2011), των εργοδοτών στο
7,3%, των αυτοαπασχολουμένων στο 24,6%
και των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση στο 4,9%. Πίσω από τα παριστάμενα στον
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εργασίας και αμοιβής και τις εργασιακές σχέσεις όσων ακόμη εργάζονται). Ο αριθμός των
ανέργων αυξήθηκε πάνω από 2,5 φορές στην
εξεταζόμενη περίοδο. Με βάση δε την έρευνα
εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για το β΄
τρίμηνο του 2012, το γενικό ποσοστό ανεργίας
έχει ανεβεί στο 23,6%, σχεδόν 3% πάνω από
τα τέλη του 2011. Ο αριθμός των ανέργων έχει
φτάσει στα 1.168.761 άτομα, αυξημένος κατά
142.886 άτομα σε σχέση με τα τέλη του 2011,
ή κατά 13,9%, αύξηση τεράστια αν ληφθεί υπόψη ότι συντελέστηκε μέσα σε ένα μόνο εξάμηνο και σε κάθε περίπτωση τόσο μεγάλη ώστε να ξεπερνά τις όποιες μεταβολές μπορεί
να αναχθούν σε εποχιακές διαστάσεις κατανομής της απασχόλησης.
Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανεργία τα τέλη του 2011 είναι η
Δυτική Μακεδονία (25%), η Στερεά Ελλάδα
(23,8%), η Κεντρική Μακεδονία (22,8%), η
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (21,1%) και
η Αττική (21,7%). Για το β΄δε τρίμηνο του
2012 τα αντίστοιχα ποσοστά στις εν λόγω περιφέρειες έχουν διαμορφωθεί ως εξής: Δυτική
Μακεδονία 30% (+5%), Στερεά Ελλάδα 28,4%
(+4,6%), Κεντρική Μακεδονία 25,1% (+2,3%),
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 24%
(+2,9%), Αττική 23,8% (+1,9%). Σε αυτές τις
περιφέρειες η κατάσταση εμφανίζεται πραγματικά δραματική. Πάνω από ένας/μία στους
πέντε, μέχρι και ένας στους τέσσερις εργαζόμενους παρουσιάζονται επίσημα ως αναζητούντες εργασία, ενώ, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, το εργατικό δυναμικό έχει επιπλέον
μειωθεί κατά πάνω από 52.000 άτομα το 2011
σε σχέση με το 2010, κάτι που σημαίνει ότι
πιθανά ένας ακόμη –καθόλου ασήμαντος αριθμητικά- αριθμός ανθρώπων έχει παραιτηθεί από την αναζήτηση εργασίας, μπαίνοντας
στην κατάσταση της «σιωπηλής» ανεργίας
που δεν καταγράφεται στις επίσημες στατιστικές.
Η ανεργία έχει αυξηθεί δραματικά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Χαμηλότερη
εμφανίζεται αυτή η αύξηση στις δυο νησιωτικές περιφέρειες που αναφέρθηκαν και προηγουμένως (Ιόνια Νησιά και Νότιο Αιγαίο), όπου μάλιστα παρουσιάζεται αντίστροφη τάση
στην εξέλιξη της ανεργίας από όλες τις άλλες
περιφέρειες, αφού το 2011 η ανεργία φαίνεται
σε αυτές να μειώνεται σημαντικά (αν και σε
σχέση με το σύνολο της πενταετίας είναι και
εδώ αυξημένη – βεβαίως το πρώτο εξάμηνο
του 2012 η τάση αυτή φαίνεται να αντιστρέφεται αφού έχουμε κι εδώ αύξηση της ανεργί-

πίνακα δεδομένα κρύβεται η μεγάλη μείωση
της απασχόλησης και κυρίως της μισθωτής
απασχόλησης. Οι εργοδότες που μειώνονται
πιθανότατα είναι πολλοί από εκείνους τους
μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες που λόγω κάμψης του κύκλου εργασιών τους δεν
μπορούν να διατηρήσουν το προσωπικό τους.
Το επόμενο βήμα για πολλούς από αυτούς (το
βλέπουμε να συντελείται μαζικά γύρω μας)
είναι να κλείσουν τη μικρή τους επιχείρηση
και να στραφούν, αργά ή γρήγορα, στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας. Συνεπώς, η σημαντική αύξηση των ποσοστών των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό στη συνολική
απασχόληση είναι δείκτης υπαρκτής ή επερχόμενης σημαντικής μισθωτοποίησης της εργασίας, δηλαδή της υπαγωγής της εργασίας
στην εξαρτημένη μισθωτή της μορφή. Πέρα
από τη συγκεκριμένη στατιστική της έννοια
εδώ, η μισθωτοποίηση είναι πάντα «δυνάμει
μισθωτοποίηση» ή «διαθέσιμη μισθωτή εργασία» διότι το αν θα εργαστεί ο μισθωτός δεν
εξαρτάται από τον ίδιο, αλλά από τον δυνητικό εργοδότη του (σήμερα πολλοί «μισθωτοί»
είναι άνεργοι, οπότε δεν παίρνουν μισθό, άρα,
στατιστικά, δεν είναι «μισθωτοί» ̶ στην πραγματικότητα αναζητούν διαρκώς τη θέση εργασίας και τον μισθό).

3

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ

Από την προηγούμενη ενότητα κιόλας,
όταν εξεταζόταν η απασχόληση και διάφορες
όψεις και πλευρές της κατανομής της, είναι
φανερό ότι μία είναι η έννοια και κατάσταση
που κυριαρχεί σήμερα στη χώρα, το κυρίαρχο
πρόβλημα για μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού: η ανεργία, που έχει
φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη στην παρούσα
κρίση και επηρεάζει, άμεσα είτε έμμεσα, εκατομμύρια ανθρώπους. Στον παρακάτω πίνακα
δίνεται η γενική εικόνα της ανεργίας στη χώρα και η περιφερειακή της κατανομή.
Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι δραματικές επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση
και την αγορά εργασίας στη χώρα. Από το
8,1% του 2007 και το 7,9% του 2008 η ανεργία «απογειώθηκε» στο 20,7% το 2011 (δ΄
τρίμηνο) χειροτερεύοντας απότομα και ριζικά
τη ζωή της συντριπτικής πλειονότητας των
εργαζομένων ανθρώπων της χώρας είτε άμεσα
(με την υπαγωγή στην κατάσταση του άνεργου) είτε έμμεσα (με την πίεση στους όρους
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έχει αυξηθεί από το 2007 πάνω από τρεις φορές (από 5,3% σε 17,8%) και στην Αττική (από
6,9% σε 21,7%), αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο.

ας: 14,3% στα Ιόνια Νησιά και 15,3% στο Νότιο Αιγαίο, για το β΄ τρίμηνο του 2012). Από
την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη χειροτέρευση
παρουσιάζεται στην Κρήτη, όπου η ανεργία

Πίνακας 8
Η εικόνα της ανεργίας κατά τα έτη 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)

2007

2008

2009

2010

2011

Προστιθέμενοι
άνεργοι
2011/2007
αριθμητικά
και
ποσοστιαία

Συνολική
μεταβολή
ανεργίας
2011/2007

Αν. Μακεδονία & Θράκη

24.202
9,3%

22.723
8,8%

31.950
12,2%

41.713
15,6%

54.695
21,1%

30.493
(+126%)

+226%

Κεντρική Μακεδονία

74.173
8,9%

67.553
8,1%

86.482
10,5%

127.873
15,3%

189.217
22,8%

115.044
(+155,1%)

+255,1%

Δυτική Μακεδονία

14.023
11,9%

15.487
12,6%

14.653
12%

21.320
17,4%

30.056
25%

16.033
(+114,3%)

+214,3%

Ήπειρος

14.537
9,8%

15.826
10,5%

18.526
11,8%

21.410
13,8%

29.288
19,2%

14.751
(+101,5%)

+201,5%

Θεσσαλία

27.998
8,7%

30.203
9,3%

33.225
10%

42.944
13,3%

60.913
19,4%

32.915
(+117,6%)

+217,6%

Ιόνια Νησιά

8.873
9,3%

9.502
9,3%

12.170
11,4%

18.789
18,1%

14.413
13,9%

5.540
(+62,4%)

+162%

Δυτική Ελλάδα

31.127
10,1%

30.221
9,8%

27.453
8,7%

43.701
13,6%

61.949
19,6%

30.822
(+99%)

+199%

Στερεά Ελλάδα

23.395
9,5%

20.729
8,7%

25.459
10,7%

34.900
14,3%

57.027
23,8%

33.632
(+143,8%)

+243,8%

126.360
6,9%

125.811
6,8%

190.585
10,2%

264.291
14,1%

407.141
21,7%

280.781
(+222,2%)

+322,2%

Πελοπόννησος

21.361
7,7%

19.387
7%

23.699
8,7%

28.904
10,7%

43.270
16,8%

21.909
(+102,6%)

+202,6%

Βόρειο Αιγαίο

4.698
6,2%

3.408
4,6%

4.104
5,3%

8.429
10,5%

13.166
16,8%

8.468
(+180,2%)

+280,2%

Νότιο Αιγαίο

11.386
8,8%

9.322
7,2%

17.819
13,2%

21.425
16,2%

16.125
11,8%

4.739
(+41,6%)

+141,6%

Κρήτη

14.367
5,3%

22.495
8,2%

28.278
10,1%

36.366
13%

48.615
17,8%

34.248
(+238,4%)

+338,4%

396.500
8,1%

392.667
7,9%

514.403
10,3%

712.065
14,2%

1.025.875
20,7%

629.375
(+158,7%)

+258,5%

Αττική

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

εντοπίζεται στο πόσο απότομα ενισχύεται σε
κάθε περιφέρεια το φαινόμενο, ιδιαίτερα την
τελευταία εξεταζόμενη χρονιά, το 2011. Για
παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία εμφανίζεται μια συγκριτικά μικρότερη αύξηση της

Γενικά, με τη μερική εξαίρεση των δυο
νησιωτικών περιφερειών που προαναφέρθηκαν, παρουσιάζεται η τάση για μια ορισμένη
«ομογενοποίηση» και προσέγγιση των ποσοστών ανεργίας σε όλη τη χώρα. Η διαφορά
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θέμα χρόνου πότε αυτό θα έχει αλυσιδωτή επίπτωση και στη δραστηριότητα στον τριτογενή τομέα, που βλέπουμε τελικά να εκδηλώνεται με πιο απότομο τρόπο τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, από τα παραπάνω προδιαγράφεται και η πιθανότητα να εκδηλωθεί το επόμενο διάστημα κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας (και συνεπώς απότομη μείωση
της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας)
ακόμη και σε εκείνες τις δυο νησιωτικές περιφέρειες της χώρας που, προσανατολισμένες
στον τουρισμό, φαίνονται λιγότερο επηρεασμένες από τις επιπτώσεις στην κρίση (ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι εκτός από τη διαφαινόμενη μείωση του εσωτερικού τουρισμού
λόγω κρίσης, είναι πιθανή και η μείωση του
εξωτερικού τουρισμού λόγω της εξάπλωσης
της κρίσης και στην υπόλοιπη Ευρώπη).

ανεργίας από άλλες περιφέρειες μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του 2011, ωστόσο εκεί η ανεργία ήταν για πολλά χρόνια σε πολύ υψηλά επίπεδα λόγω εκτεταμένων αναδιαρθρώσεων,
αποβιομηχάνισης, μεταφοράς πλήθους παραγωγικών μονάδων στις όμορες (κι όχι μόνο)
βαλκανικές χώρες, κάτι που αφορά σε σημαντικό βαθμό και τις άλλες μακεδονικές περιφέρειες. Επίσης η παρακολούθηση των στοιχείων χρόνο με τον χρόνο γεννά τη σκέψη, ή
τουλάχιστον την εικασία, ότι η εκτύλιξη των
επιπτώσεων της κρίσης διέπεται από μια εσωτερική λογική κλιμάκωσης. Για παράδειγμα,
αν μειώνεται η απασχόληση (και επίσης αυξάνεται η ανεργία) σταθερά και μόνιμα για αρκετά χρόνια σε μια περιφέρεια όπως η Στερεά
Ελλάδα, όπου παράγεται σημαντικό τμήμα
του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας, τότε είναι

Πίνακας 9
Η εξέλιξη της ανεργίας, σε ποσοστά, κατά ομάδες ηλικιών στο διάστημα 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)
Μεταβολή
2007
2008
2009
2010
2011
2011/2007
15-29 ετών
17,2%
16,5%
20,4%
28,0%
39,5%
+22,3%
30-44 ετών
7,2%
7,2%
9,3%
13,2%
19,1%
+11,9%
45-64 ετών
4,0%
4,3%
6,3%
8,7%
13,5%
+9,5%
65 ετών και άνω
1,2%
0,7%
1,0%
1,6%
3,5%
+1,3%
Συνολικό ποσοστό
8,1%
7,9%
10,3%
14,2%
20,7%
+12,6%
ανεργίας όλων των ηλικιών
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

Πίνακας 10
Η εξέλιξη της ανεργίας στους άνδρες, ποσοστιαία, κατά ομάδες ηλικιών για το διάστημα
2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)
Μεταβολή
2007
2008
2009
2010
2011
2011/2007
15-29 ετών
12,9%
12,9%
15,7%
23,9%
35,0%
+22,1%
30-44 ετών
4,1%
4,1%
6,5%
10,0%
15,8%
+11,7%
45-64 ετών
2,4%
3,0%
5,3%
7,8%
12,7%
+10,3%
65 ετών και άνω
1,2%
0,9%
1,1%
1,6%
2,3%
+1,1%
Γενικό ποσοστό
5,2%
5,3%
7,7%
11,5%
17,8%
+12,6%
ανεργίας ανδρών
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

τηγορία των 45-64 ετών. Για την ανεργία των
νέων έχουν ειπωθεί και γραφτεί πολλά τα τελευταία χρόνια. Η δυσκολία των νέων στην
ένταξη στην απασχόληση και την αγορά εργασίας αυξάνεται αλματωδώς στο περιβάλλον
της κρίσης. Ιδιαίτερα έντονο μάλιστα είναι το
πρόβλημα στους πολύ νέους υποψήφιους εργαζόμενους και διαρκώς επιδεινώνεται αφού,
με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για το α΄ και β΄ τρίμηνο του 2012, μετά δηλαδή από το διάστημα

Πέρα από την περιφερειακή της κατανομή, η ανεργία μοιράζεται ανισομερώς όσον
αφορά τις ηλικιακές ομάδες του εργατικού
δυναμικού. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζεται η
εικόνα της εξέλιξης του φαινομένου της ανεργίας κατά ομάδες ηλικιών.
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η ανεργία έχει υπερδιπλασιάσει τα ποσοστά της στις τρεις από τις τέσσερις ηλικιακές ομάδες που καταγράφονται
εδώ, ενώ τα έχει υπερτριπλασιάσει στην κα-
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κάτι άλλωστε που υποστηρίζεται και από την
εικόνα της κλαδικής μείωσης της απασχόλησης που παρατέθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Η ανεργία στους έμπειρους εργαζόμενους στις ηλικίες 30-64 ετών συνιστά και την
πιο ουσιαστική πλευρά αυτού που ονομάζεται
«καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων» στη
διάρκεια της κρίσης. Στο β΄ τρίμηνο του 2012
η κατάσταση φαίνεται να έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο αφού η ανεργία στους 3044 ετών έχει φτάσει στο 22,3% (+3,2% σε
σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2011), ενώ στους
45-64 το 16% (+2,5%). Η απαξίωση της έμπειρης εργατικής δύναμης αποτελεί ακριβώς την
πιο δραματική, για τη ζωή των ανθρώπων, κατάσταση, αλλά και την πιο καταστροφική για
τις κοινωνικές ανάγκες συνέπεια της κρίσης.
Όπως προκύπτει και από τους πίνακες για
την απασχόληση ανά φύλο, που παρατέθηκαν
πιο πριν, στην πρώτη ενότητα του παρόντος
κειμένου, είναι σαφές ότι η αύξηση της ανεργίας είναι αρκετά μεγαλύτερη στους άνδρες
από ό,τι στις γυναίκες, αν και το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο στις
τελευταίες. Στους πίνακες που ακολουθούν
παρατίθεται η εξέλιξη του φαινομένου της ανεργίας στην εξεταζόμενη πενταετία ανά φύλο
και ηλικία.

στο οποίο αναφερόμαστε εδώ, το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 ετών έχει φτάσει πια
στο 52,7% (για το β΄ τρίμηνο του 2012) και το
53,9% (για το β΄ τρίμηνο), δηλαδή η πλειονότητα των νέων δεν μπορεί να βρει δουλειά.
Ωστόσο, το βάθος του προβλήματος αναδεικνύεται περισσότερο όταν δούμε την εξέλιξη
του ποσοστού ανεργίας στους εργαζόμενους
ηλικίας 30-44 και ιδιαίτερα 45-64 ετών. Ιδιαίτερα οι τελευταίοι συνιστούν αντικειμενικά το
πιο έμπειρο, ειδικευμένο και παραγωγικό
τμήμα του εργατικού δυναμικού και παρ’ όλα
αυτά είναι σε αυτούς που το ποσοστό ανεργίας τείνει να τετραπλασιαστεί μέσα σε πέντε
χρόνια. Επίσης, ενώ στην ομάδα ηλικιών 1529 ετών παρατηρείται μια, προσωρινή έστω
και μικρή, υποχώρηση της ανεργίας το 2008,
στις πιο ώριμες ηλικίες δεν παρατηρείται παρόμοια εξέλιξη τη στιγμή που αυτό το έτος το
γενικό ποσοστό ανεργίας είχε υποχωρήσει και
η κρίση δεν είχε ακόμη έρθει για τα καλά στην
Ελλάδα. Κατά τη γνώμη του γράφοντα, το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη που διατυπώνεται στην εισαγωγή του κειμένου, ότι δηλαδή
η γενική κρίση που προέκυψε συνδυάστηκε με
τις οικονομικές αναδιαρθρώσεις και τις καταστάσεις κρίσης σε κλάδους που βρίσκονταν εν
εξελίξει από πριν στην ελληνική οικονομία,

Πίνακας 11
Η εξέλιξη της ανεργίας στις γυναίκες, ποσοστιαία, κατά ομάδες ηλικιών,
για το διάστημα 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)
2007
15-29 ετών
30-44 ετών
45-64 ετών
65 ετών και άνω
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

2008

22,7%
11,3%
6,6%
1,0%
12,3%

2009

21,1%
11,3%
6,4%
0,0%
11,7%

26,2%
13,1%
8,0%
0,6%
14,0%

2010

2011

33,0%
17,4%
10,1%
1,6%
17,9%

44,9%
23,2%
14,8%
5,9%
24,5%

Μεταβολή
2011/2007
+22,2%
+11,9%
+8,2%
+4,9%
+12,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

46,8%. Ακόμη πιο ανησυχητική, ωστόσο, παρουσιάζεται η κατάσταση στις πιο ώριμες και
πιο παραγωγικές ηλικίες, όπου η αύξηση της
ανεργίας στους μεν 30-44 ετών υπερτριπλασιάζεται από το 2009 και μετά, ενώ στους 4564 ετών υπερτετραπλασιάζεται στο διάστημα
2007-2011. Για το β΄τρίμηνο δε του 2012 η
ανεργία των ανδρών 30-44 ετών έχει φτάσει
στο 19,3% (+3,5% σε σχέση με τα τέλη του
2011) και των 45-64 στο 14,8% (+2,1%), ενώ
το γενικό ποσοστό ανεργίας των ανδρών ανέρχεται πλέον στο 20,8% (+3% συγκριτικά
με τα τέλη του 2011).
Η ανεργία στις γυναίκες ήταν από παλιό-

Η αύξηση της ανεργίας των ανδρών, ιδιαίτερα μετά το 2009, όταν οι συνέπειες της
κρίσης αρχίζουν να εκδηλώνονται ραγδαία,
είναι θεαματική και απότομη. Για τις νέες ηλικίες μέχρι 29 ετών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ένταξη στην απασχόληση γίνεται
πολύ δύσκολη αφού η ανεργία σχεδόν τριπλασιάστηκε στο δοσμένο διάστημα (ουσιαστικά
όμως, τα τελευταία τρία χρόνια) και πάνω από
ένας στους τρεις νέους ήταν άνεργος στα τέλη
του 2011. Για το β΄ τρίμηνο του 2012 μάλιστα,
σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία
στους νέους άνδρες 15-24 ετών φτάνει πια το
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το 62,1% έναντι 43,1% του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. Η συνολική κατάσταση, λοιπόν,
όσον αφορά την ανεργία δεν είναι καθόλου
καλή ούτε για τους άνδρες, ούτε για τις γυναίκες και επιδεινώνεται μάλιστα μήνα με το μήνα.
Ολοκληρώνοντας την παρούσα ενότητα,
που είναι αφιερωμένη στην παρακολούθηση
της εξέλιξης του φαινομένου της ανεργίας
στην τελευταία πενταετία, παρατίθεται στη
συνέχεια ένας ακόμη πίνακας που αναφέρεται
στην κατανομή της ανεργίας με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα σημαντικό δείκτη όσον αφορά τη σχέση εκπαίδευσης, γενικής και επαγγελματικής και δυνατοτήτων εύρεσης εργασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 12 οι
άνεργοι όλων των επιπέδων εκπαίδευσης έχουν αυξηθεί κατά πολύ, σε όλες τις κατηγορίες έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί. Προκαλεί
μια κάποια εντύπωση το εύρημα ότι στα τέλη
του 2011, εκτός από τους έχοντες πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές,
βρίσκονται κάτω από το μέσο εθνικό ποσοστό
της ανεργίας αυτοί που έχουν απολυτήριο δημοτικού, καθώς και το ότι η ανεργία σε εκείνους που έχουν ακόμη χαμηλότερη εκπαίδευση διογκώνεται δραματικά ουσιαστικά τα δύο
τελευταία χρόνια.

τερα μεγαλύτερη από ό,τι στους άνδρες και το
ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ωστόσο η αύξηση της
ανεργίας των γυναικών παρουσιάζεται αναλογικά μικρότερη από ό,τι των ανδρών. Έτσι,
ενώ το 2007 το γενικό ποσοστό ανεργίας των
ανδρών ήταν κάτω από το μισό του αντίστοιχου των γυναικών (5,2% έναντι 12,3%), το
2011 το πρώτο έχει ξεπεράσει τα δύο τρίτα του
δεύτερου (17,8% έναντι 24,5%) και στο β΄
τρίμηνο του 2012 η σχέση είναι 20,8% έναντι
27,3%. Ιδιαίτερα στην παραγωγική ομάδα ηλικιών 45-64 ετών το ποσοστό της ανεργίας
μεταξύ των δύο φύλων τείνει να εξισωθεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση
ότι οι γυναίκες «ωφελούνται» στη μάχη της
αναζήτησης εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας
των γυναικών είναι ακόμη αισθητά ψηλότερο
από των ανδρών και σχεδόν μία στις τέσσερις
γυναίκες που αναζητούν εργασία είναι άνεργες. Ιδιαίτερα ψηλό είναι το ποσοστό ανεργίας
των νέων γυναικών 15-29 ετών (44,9%), ενώ
πολύ δυσάρεστη αίσθηση προκαλεί η απότομη
άνοδος του ποσοστού ανεργίας γυναικών άνω
των 65 ετών (5,9% έναντι 0% το 2008) που
ψάχνουν για δουλειά και δεν βρίσκουν! Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το β΄ τρίμηνο του
2012 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 1524 ετών τους πρώτους μήνες του 2012 έφτασε

Πίνακας 12
Εξέλιξη της ανεργίας, σε ποσοστά, με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης,
για το διάστημα 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)
2008

2009

5,9%
6,2%

5,0%
5,6%

7,6%
6,7%

8,3%
9,7%

11,9%
14,8%

Μεταβολή
2011/2007
+6,0%
+8,6%

10,3%

10,0%

12,1%

16,5%

23,1%

+12,8%

8,9%

8,9%

11,7%

15,9%

22,8%

+13,9%

7,7%

9,0%

11,6%

16,4%

22,4%

+14,7%

6,6%
8,1%
14,5%
8,1%

6,2%
5,1%
9,9%
7,9%

8,8%
10,5%
14,4%
10,3%

12,3%
12,5%
23,0%
14,2%

19,7%
28,0%
30,9%
20,7%

+13,1%
+19,9%
+16,4%
+12,6%

2007
Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Πτυχίο Ανώτερης Τεχνολογικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Απολυτήριο Τριτάξιας Μέσης
Εκπαίδευσης
Απολυτήριο Δημοτικού
Μερικές τάξεις Δημοτικού
Δεν πήγε καθόλου σχολείο
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

2010

2011

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

δρομών διαταράχτηκαν περισσότερο. Κατά τη
γνώμη του γράφοντα, τα στοιχεία για την ανεργία με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, που
περιέχονται στον πίνακα πρέπει να συνδυαστούν με τα στοιχεία του Πίνακα 6 (βλ. παραπάνω, στην πρώτη ενότητα του κειμένου) που
αναφερόταν στην κλαδική κατανομή της απα-

Φαινομενικά παράδοξο είναι και το γεγονός της μόνιμα υψηλής ανεργίας των εχόντων
πτυχίο ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Βεβαίως είναι σαφές ότι όλων των ειδών οι
«επαγγελματικές διαδρομές» διαταράχθηκαν
στη διάρκεια της κρίσης. Φαίνεται ωστόσο ότι
ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών δια-
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σχόλησης. Εκεί, όπως ίσως έμμεσα και σε άλλα σημεία, είχαν αναδειχθεί οι κλάδοι που είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες στην απασχόληση, όπως είχε αναδειχθεί επίσης και το γεγονός ότι η μείωση της τελευταίας ήταν μόνιμη τα τελευταία χρόνια. Η απασχόληση στη
μεταποιητική βιομηχανία και βιοτεχνία, καθώς και στις κατασκευές, αντιστοιχεί συχνά σε
συγκεκριμένες επαγγελματικές διαδρομές και
εκπαίδευση. Η υψηλή ανεργία, λοιπόν, που
παρουσιάζεται στους έχοντες ανώτερη τεχνολογική εκπαίδευση είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με το βάθος της κρίσης στη μεταποίηση και τις κατασκευές. Οι επαγγελματικές διαδρομές για τη μόνιμη απασχόληση στη βιομηχανία και τις κατασκευές, εκτός από μια
ορισμένη εγκύκλια μόρφωση (ΤΕΙ, τεχνικές
σχολές) που προορίζεται όμως για τα μεσαία
και κατώτερα στελέχη στην οργάνωση της εργασίας των επιχειρήσεων (στην ουσία πρόκειται για ειδικευμένη εργασία) περιελάμβαναν
για ένα μεγάλο τμήμα τους και την εναλλακτική δυνατότητα της εμπειρικής εκμάθησης του
αντικειμένου εργασίας μέσω της μακράς πρακτικής κατά την εργασία στην επιχείρηση.
Έτσι, πολλοί εξαιρετικά ειδικευμένοι και ικανοί εργαζόμενοι στη βιομηχανία (και στις κατασκευές ακόμη περισσότερο), διαθέτουν όχι
ψηλή εγκύκλια μόρφωση, ιδιαίτερα αυτοί που
είναι πιο ώριμης ηλικίας. Είναι σαφές ότι το
πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση έγκειται όχι
στις όποιες ανεπάρκειες στη γενική ή την εγκύκλια τεχνική επαγγελματική τους εκπαίδευση, αλλά απλώς στην απώλεια των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας λόγω της κρίσης
και της καταστροφής και απαξίωσης παραγωγικών δυνάμεων που επιφέρει. Η έκρηξη δε
της ανεργίας είναι τόσο μεγάλη και διαταράσσει τόσο διαφορετικές κατηγορίες και επίπεδα
εκπαίδευσης που, κατά τη γνώμη του γράφοντα, το θέμα δεν βρίσκεται εκεί. Επίσης, σε
γενικό κοινωνικό επίπεδο η δυνατότητα για
ανώτερη βαθμίδα μόρφωσης ή εκπαίδευσης
συναρτάται και με την κοινωνική θέση και καταγωγή. Είναι σαφές ότι τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και τάξεις έχουν κατά κανόνα μικρότερη δυνατότητα πρόσβασης από
κάποιες βαθμίδες εκπαίδευσης και πάνω και
αυτό περιλαμβάνει και την επαγγελματική
εκπαίδευση (αφού και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σε τελευταία ανάλυση, επαγγελματική είναι), την οποία αποκτούν είτε σε κατώτερες τεχνικές σχολές, είτε κυρίως με τη συμμετοχή τους στην ίδια την εργασία και τη σταδιακή εξειδίκευσή τους.

Πάντως, από τα δεδομένα του Πίνακα 12
προκύπτει ότι οι άνεργοι αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης που κατέχουν, αν και βέβαια δεν
πλήττονται όλες οι βαθμίδες και επίπεδα εκπαίδευσης το ίδιο. Αναπαράγονται λίγο πολύ
οι παλιότερες αναλογίες όσον αφορά την κατανομή της ανεργίας μεταξύ τους, αλλά σε
συνθήκες που το συνολικό ύψος της ανεργίας
έχει μεγαλώσει κατά πολύ. Με βάση την τελευταία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, για το β΄ τρίμηνο του 2012 η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης. Αξίζει ίσως εδώ να σημειωθεί ότι για το β΄ τρίμηνο του 2012, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, εκτός από αυτούς
που «δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο»
(35,8% έναντι 30,9% στα τέλη του 2011), παρατηρούνται στους έχοντες πτυχίο ΤΕΙ και
στους έχοντες απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
(26%), ενώ στις δυο αυτές κατηγορίες εκπαίδευσης υπάρχει και η πιο μεγάλη «ψαλίδα»
μεταξύ ανδρικής και γυναικείας ανεργίας
(20,7% έναντι 31,6% στην περίπτωση των αποφοίτων ΤΕΙ και 22,5% έναντι 31,4% στους
αποφοίτους λυκείου).
Τέλος, ολοκληρώνοντας την ενότητα για
την εξέλιξη της ανεργίας, πρέπει και πάλι να
επισημανθεί ότι στον αριθμό των ανέργων
που καταγράφονται στις Έρευνες Εργατικού
Δυναμικού για το τέλος του 2011, και για τα
δύο φύλα, θα πρέπει ίσως να συνυπολογιστεί
και ένα τμήμα των πάνω από πενήντα χιλιάδων ατόμων που εμφανίζεται να έχουν αποχωρήσει από το εργατικό δυναμικό, άρα και
από την αναζήτηση εργασίας (και επομένως
δεν καταγράφονται ως άνεργοι) το 2011. Αν
προστεθούν και αυτοί, τότε προκύπτει ένας
αριθμός ως 1.078.317 ατόμων (ο αριθμός αυτός, στην πράξη είναι μικρότερος γιατί θα
πρέπει να αφαιρεθούν οι συνταξιοδοτούμενοι
και άλλοι – ωστόσο, ακόμη και για ένα μέρος
των συνταξιούχων αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση, αν λ.χ. ληφθεί υπόψη το «κύμα φυγής»
στον κρατικό τομέα τα τελευταία χρόνια και
τους λόγους και τρόπους που γίνεται αυτό)
που συνιστούν τη συνολική απώλεια στην απασχόληση (τουλάχιστον αυτή που μπορεί να
καταγραφεί με βάση τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται εδώ) και σε αυτήν την περίπτωση
το ποσοστό της συνολικής ανεργίας στα τέλη
του 2011 διαμορφώνεται όχι στο 20,7%, αλλά
παραπάνω, με θεωρητικό όριο «μέχρι» το
21,7%.
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Πίνακας 13
Η εξέλιξη της πλήρους απασχόλησης για την πενταετία 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)

Αν. Μακεδονία & Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Αττική
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

2007

2008

2009

2010

2011

222.301
(93,8%)
716.227
(94,3%)
93.100
(89,9%)
124.720
(93,7%)
275.978
(93,6%)
82.531
(95,2%)
265.121
(95,6%)
206.014
(92,4%)
1.635.600
(96%)
240.072
(93,7%)
69.234
(96,6%)
111.369
(94,1%)
235.244
(92,4%)
4.277.511
(94,7%)

220.541
(93,9%)
717.048
(93,4%)
96.959
(90%)
123.673
(92,2%)
272.231
(92,1%)
87.814
(94,7%)
260.095
(93,4%)
201.356
(92,2%)
1.651.868
(95,8%)
241.928
(93,9%)
68.152
(96,9%)
114.270
(95,6%)
237.185
(93,9%)
4.293.120
(94,3%)

216.236
(93,8%)
692.126
(93,6%)
97.111
(90,1%)
125.212
(90,7%)
272.454
(91,5%)
89.769
(94,8%)
272.047
(94,5%)
198.442
(93,6%)
1.587.280
(94,6%)
236.254
(94,8%)
69.799
(94,8%)
110.043
(94,1%)
233.318
(92,9%)
4.200.091
(93,8%)

210.909
(93,7%)
661.246
(93,2%)
91.087
(90,2%)
119.626
(89,7%)
257.228
(92%)
80.721
(95,2%)
261.449
(94,4%)
193.749
(92,7%)
1.523.869
(94,5%)
223.955
(92,8%)
68.232
(95,3%)
104.038
(94,1%)
221.940
(91,3%)
4.018.049
(93,5%)

189.221
(92,8%)
596.258
(93,1%)
80.938
(90%)
112.827
(91,6%)
231.019
(91,1%)
78.288
(87,4%)
238.697
(94,1%)
169.899
(93,1%)
1.378.060
(93,6%)
202.205
(94%)
62.097
(95,1%)
110.324
(92,7%)
203.300
(90,8%)
3.653.133
(92,9%)

Σχέση
2011/2007
-33.080
[-14,9%]
-119.969
[-16,8%]
-12.162
[-13,1%]
-11.893
[-9,5%]
-44.959
[-16,3%]
-4.243
[-5,1%]
-26.424
[-10%]
-36.115
[-17,5%]
-257.540
[-15,7%]
-37.867
[-15,8%]
-7.137
[-10,3%]
-1.045
[-0,9%]
-31.944
[-13,6%]
-624.378
[-14,6%]

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

4

πλήρους απασχόλησης είναι μεγαλύτερη από
τη μείωση της απασχόλησης γενικά (14,6%
έναντι 13%), πράγμα που σημαίνει ότι ενισχύθηκε συγκριτικά η μερική απασχόληση σε βάρος της πλήρους. Οι θέσεις πλήρους εργασίας
μειώνονται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας,
ωστόσο, υπάρχουν αισθητές διαφορές μεταξύ
αυτών. Η μεγαλύτερη μείωση θέσεων πλήρους
εργασίας, πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, παρατηρείται στη Στερεά Ελλάδα (-17,5%), την
Κεντρική Μακεδονία (-16,8%), τη Θεσσαλία (16,3%), την Πελοπόννησο (-15,8%), την Αττική (-15,7%) και την Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη (-14,9%). Από την άλλη πλευρά, σχεδόν μηδενική παρουσιάζεται η μείωση της
πλήρους απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο (κάτω από 1%), ενώ πολύ χαμηλή είναι επίσης
στα Ιόνια Νησιά (-5,1%) ενισχύοντας γενικά
την εικόνα περί ιδιαιτερότητας αυτών των δύο
περιφερειών της χώρας, όπως προκύπτει και

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στην πρώτη ενότητα του κειμένου παρουσιάστηκε μια γενική εικόνα εξέλιξης της απασχόλησης στην πενταετία 2007-2011 και στη
δεύτερη μια αντίστοιχη εικόνα για την ανάπτυξη του φαινομένου της ανεργίας στο ίδιο
διάστημα. Τώρα θα εξεταστεί η απασχόληση
και από τη σκοπιά της εσωτερικής της διαφοροποίησης, κατά πρώτο λόγο σε «πλήρη» και
«μερική», για να δοθεί μια πιο συνολική και
με ποιοτικά χαρακτηριστικά εικόνα για την
εξέλιξή της στη διάρκεια της κρίσης.
Στον Πίνακα 13 παρακολουθείται η εξέλιξη της πλήρους απασχόλησης για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη της πλήρους
απασχόλησης στην πενταετία 2007-2011. Σε
σύνολο χώρας βλέπουμε ότι η μείωση της
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Μακεδονίας το μερίδιο της πλήρους απασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης εξακολουθεί να είναι σχετικά χαμηλότερο από αλλού, ενώ εκεί που παρατηρείται πραγματικά
σημαντική μείωσή της (κατά 8 εκατοστιαίες
μονάδες περίπου) είναι στα Ιόνια Νησιά.

από τα στοιχεία περί απασχόλησης σε προηγούμενους πίνακες που παρατίθενται (βλ. κυρίως Πίνακα 2). Στο σύνολο της χώρας, παρά
το γεγονός ότι η πλήρης απασχόληση υποχωρεί έναντι της μερικής, εντούτοις παραμένει
ακόμα κυρίαρχη στην κατανομή αυτή της απασχόλησης. Στην περιφέρεια της Δυτικής

Πίνακας 14
Εξέλιξη της μερικής απασχόλησης για την πενταετία 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)
2007
Αν. Μακεδονία & Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Αττική
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

2008

14.796
(6,2%)
43.375
(5,7%)
10.455
(10,1%)
8.394
(6,3%)
18.840
(5,4%)
4.124
(4,8%)
12.172
(4,4%)
16.844
(7,6%)
67.445
(4%)
16.206
(6,3%)
2.438
(3,4%)
7.044
(4,9%)
19.480
(7,6%)
241.613
(5,3%)

2009

14.213
(6,1%)
50.923
(6,6%)
10.723
(10%)
10.529
(7,8%)
23.244
(7,9%)
4.901
(5,3%)
18.259
(6,6%)
17.018
(7,8%)
72.079
(4,2%)
15.694
(6,1%)
2.146
(3,1%)
5.257
(4,4%)
15.520
(6,1%)
260.506
(5,7%)

14.309
(6,2%)
47.154
(6,4%)
10.624
(9,9%)
12.904
(9,3%)
25.270
(8,5%)
4.921
(5,2%)
15.691
(5,5%)
13.645
(6,4%)
90.678
(5,4%)
13.037
(5,2%)
3.791
(5,2%)
6.888
(5,9%)
17.805
(7,1%)
276.717
(6,2%)

2010

2011

14.071
(6,3%)
48.188
(6,8%)
9.845
(9,8%)
13.735
(10,3%)
22.484
(8%)
4.045
(4,8%)
15.572
(5,6%)
15.149
(7,3%)
89.241
(5,5%)
17.441
(7,2%)
3.401
(4,7%)
6.569
(5,9%)
21.255
(8,7%)
280.996
(6,5%)

14.778
(7,2%)
43.988
(6,9%)
8.997
(10%)
10.361
(8,4%)
22.700
(8,9%)
11.237
(12,6%)
14.832
(5,9%)
12.674
(6,9%)
94.769
(6,4%)
12.846
(6%)
3.217
(4,9%)
8.731
(7,3%)
20.527
(9,2%)
279.627
(7,1%)

Σχέση
2011/2007
-18
[-]
+613
[+1,4%]
-1458
[-13,9%]
+1967
[+23,4%]
+3.860
[+20,5%]
+7.113
[+172,5%]
+2.660
[+21,9%]
-4.170
[-24,8%]
+27.324
[+40,6%]
-3.360
[-20,7%]
+779
[+32%]
+1.687
[+23,9%]
+1.047
[+5,3%]
+38.014
[+15,7%]

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

της στην απασχόληση αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα περίπου. Μείωση των εργαζομένων μερικής απασχόλησης παρατηρείται
στη Δυτική Μακεδονία (-13,9%), που όμως
είναι ανάλογη με τη μείωση της απασχόλησης,
αλλά και της πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή,
στη Δυτική Μακεδονία η γενική μείωση της
απασχόλησης κατανέμεται περίπου ισόμετρα
μεταξύ της πλήρους και της μερικής μορφής
της, κάτι που ίσως δείχνει ότι η απασχόληση
εκεί βρίσκεται για χρόνια σε οριακή κατάσταση. Σημαντική μείωση των μερικά απασχολούμενων καταγράφεται ακόμη σε δυο περι-

Στον Πίνακα 14 βλέπουμε την εξέλιξη της
κατανομής της απασχόλησης από την πλευρά
της μερικής απασχόλησης. Στο επίπεδο του
συνόλου της χώρας διαπιστώνεται μια απόλυτη αύξηση των θέσεων μερικής απασχόλησης
κατά 38.014 ή κατά 15,7% και το μερίδιο της
τελευταίας στην απασχόληση αυξήθηκε από
το 5,3% στο 7,1%. Όσον αφορά τις περιφέρειες της χώρας, η εικόνα που παρουσιάζεται είναι αρκετά ποικιλόμορφη. Σχεδόν αμετάβλητη
αριθμητικά παραμένει η μερική απασχόληση
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και
στην Κεντρική Μακεδονία, αν και το μερίδιό
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15%. Ενώ το 2007 μόνο το 2,6% των ανδρών
απασχολουμένων ήταν μερικά απασχολούμενοι, το 2011 το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο
4,7%, δηλαδή σχεδόν διπλασιάζεται. Είναι
σαφές ότι εδώ αποτυπώνεται το φαινόμενο
της ακούσιας υποαπασχόλησης, μια μορφή
περιορισμένης ανεργίας ή «μισοανεργίας».
Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει από την κινητικότητα ανά έτος, φαίνεται
ότι στο σύνολο της χώρας η πιο μεγάλη αύξηση της μερικής απασχόλησης στους άνδρες
συντελέστηκε στο διάστημα από το 2008 ως
το 2010, ενώ από το 2010 στο 2011 περιορίζονται οι δυνατότητες ακόμη και για μερική απασχόληση (υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο διάστημα έχουμε και τη μεγαλύτερη «έκρηξη»
της ανεργίας). Στο διάστημα 2007-2011 ο αριθμός των μερικά απασχολουμένων ανδρών
αυξάνεται στις έντεκα εκ των δεκατριών περιφερειών της χώρας. Ο βαθμός αύξησης ποικίλει αρκετά, αλλά στις περισσότερες περιφέρειες είναι αρκετά ψηλός. Στην περιφέρεια
των Ιονίων Νησιών υπερτριπλασιάζεται για το
διάστημα 2007-2011 (+325%), αλλά η αύξηση
αυτή κρύβει μια ακόμη μεγαλύτερη από το
2010 στο 2011: οι μερικά απασχολούμενοι των
Ιονίων από 789 το δ΄ τρίμηνο του 2010 έφτασαν τους 4.288 (αύξηση 543,5% σε μια χρονιά!). Είναι σαφές ότι υπήρξε μαζική μετατροπή σχέσεων εργασίας και συμβάσεων από
πλήρη απασχόληση σε μερική. Στα τέλη του
2010 η μερική απασχόληση στους άνδρες ήταν μόλις στο 1,6% και ένα χρόνο μετά έφτασε
στο 8%, δηλαδή πενταπλασιάστηκε!
Στο διάστημα της πενταετίας που εξετάζεται, η αύξηση του αριθμού των μερικά απασχολουμένων ανδρών ήταν μεγαλύτερη του
εθνικού μέσου όρου στο Βόρειο Αιγαίο
(+155,3%), την Αττική (+95,1%), την Κρήτη
(+68,1%), τη Θεσσαλία (+54,6%) και την Κεντρική Μακεδονία (+51%). Χαμηλότερη του
εθνικού μέσου όρου, αλλά αρκετά σημαντική
είναι η αύξηση των μερικά απασχολουμένων
ανδρών στη Δυτική Ελλάδα (+32,2%), την Δυτική Μακεδονία (+32,7%), την Ήπειρο
(+29%), την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
(+17%) και το Νότιο Αιγαίο (+16,5%).
Τέλος, υπάρχουν και δύο περιφέρειες της
χώρας όπου ο αριθμός των μερικά απασχολουμένων ανδρών παρουσιάζει σημαντική
μείωση το 2011 σε σχέση με το 2007. Στην Πελοπόννησο η μείωση των μερικά απασχολουμένων ανδρών ανέρχεται, όσον αφορά την
πενταετία στο 33,8%. Ωστόσο η πραγματική
κατάρρευση της ανδρικής μερικής απασχόλη-

φέρειες της χώρας, τη Στερεά Ελλάδα (24,8%) και την Πελοπόννησο (-20,7%) και
μάλιστα είναι μεγαλύτερη αναλογικά από τη
μείωση των πλήρως απασχολουμένων, κάτι
που δείχνει ότι οι περιφέρειες αυτές έχουν επίσης περιέλθει σε κάποιου είδους οριακή κατάσταση (μια ορισμένη «κατάρρευση» της
αγοράς εργασίας), αφού δεν υπάρχουν δυνατότητες ούτε καν μερικής απασχόλησης εκεί.
Σε όλες τις άλλες περιφέρειες οι μερικά
απασχολούμενοι το 2011 έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2007. Τεράστια αύξηση
έχει η μερική απασχόληση στα Ιόνια Νησιά,
όπου οι εργαζόμενοι αυτής της μορφής έχουν
υπερδιπλασιαστεί,
σχεδόν
τριπλασιαστεί
(+172,5%). Στη συγκεκριμένη περιφέρεια,
φαίνεται ότι μέχρι το 2010 η μερική απασχόληση παραμένει λίγο πολύ σταθερή και η μεγάλη μεταβολή γίνεται το 2011, οπότε η μερική απασχόληση υπερδιπλασιάζεται. Προφανώς το 2011 πολύ μεγάλος αριθμός συμβάσεων πλήρους απασχόλησης μετατράπηκε σε
μερικής και έτσι εξηγείται όχι μόνο η διατήρηση, αλλά και η σημαντική αύξηση της απασχόλησης σε αυτή την περιφέρεια. Μεγάλη
αύξηση της μερικής απασχόλησης καταγράφεται επίσης στην Αττική (πάνω από 40%) και
στο Βόρειο Αιγαίο (32%), ενώ σημαντική είναι
ακόμη η αύξηση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία,
τη Δυτική Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο.
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, με εξαίρεση τις περιφέρειες Ιόνιων Νησιών, Αττικής
και Νότιου Αιγαίου, η μερική απασχόληση το
2011 εμφανίζεται μειωμένη συγκριτικά με το
2010, κάτι που ίσως σημαίνει ότι φτάνει σε
μια καμπή, ή σε κάποια προσωρινά όρια σαν
εναλλακτική μορφή κατανομής της απασχόλησης, «μοιράσματος» των θέσεων πλήρους
απασχόλησης σε περισσότερα άτομα στην αγορά εργασίας. Μακροπρόθεσμα ωστόσο είναι λογικό να υποτεθεί ότι η συρρίκνωση της
απασχόλησης ευνοεί την περαιτέρω διάδοση
της μερικής, καθώς και άλλων μορφών ευέλικτης απασχόλησης.
Το πρώτο που παρατηρεί κανείς στον Πίνακα 15 είναι το γεγονός της αύξησης της
συμμετοχής των ανδρών στη μερική απασχόληση. Έτσι ενώ το δ΄ τρίμηνο του 2007 οι άνδρες αποτελούσαν μόλις το 30,2% του συνόλου των μερικά απασχολουμένων, το αντίστοιχο διάστημα του 2011 το ποσοστό τους
είχε φτάσει στο 39,2%, ενώ ο συνολικός αριθμός των ανδρών μερικά απασχολουμένων στη
χώρα είχε αυξηθεί κατά 50%, όταν η απασχόληση των ανδρών γενικά μειώθηκε πάνω από
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τάση μείωσης της απασχόλησης είναι μόνιμη
και ξεκινά πριν επέλθουν οι επιπτώσεις της
παρούσας κρίσης στη χώρα. Προφανώς πρόκειται για τη σχέση ή συνδυασμό των επιπτώσεων τόσο των διαδικασιών οικονομικής αναδιάρθρωσης που προηγήθηκαν και για τις οποίες γίνεται λόγος στην Εισαγωγή, όσο και
της σημερινής εσωτερικής και διεθνούς οικονομικής κρίσης που προέκυψε. Σε κάθε περίπτωση, στις δυο αυτές περιφέρειες φαίνεται
ότι ούτε η μερική απασχόληση προσφέρει
πλέον ευκαιρίες εργασίας παρά για ολοένα
και λιγότερους.

σης στην Πελοπόννησο συνέβη στο διάστημα
2010-2011, όταν από 6.298 μερικά απασχολούμενους άνδρες έπεσε στους 3.831 (ποσοστό μείωσης: 39,2%, τέσσερις στους δέκα δηλαδή, όταν μάλιστα γενικά η απασχόληση
στην περιφέρεια μειώθηκε σημαντικά). Στη δε
Στερεά Ελλάδα ο αριθμός των ανδρών μερικά
απασχολουμένων μειώθηκε κατά 32%. Το σημαντικό στη συγκεκριμένη περιφέρεια είναι
ότι είναι πτωτική η πορεία της ανδρικής μερικής απασχόλησης για όλα τα έτη που εξετάζονται και το ίδιο ισχύει και για όλους τους δείκτες της απασχόλησης γενικά. Εδώ, φαίνεται
ότι η κρίση συνάντησε … την κρίση, αφού η

Πίνακας 15
Η μερική απασχόληση στους άνδρες 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)
2007
Αν. Μακεδονία & Θράκη

2008

2009

2010

2011

4.087

3.846

4.259

4.425

4.780

10.249

12.759

14.527

17.958

15.473

Δυτική Μακεδονία

2.713

2.991

3.544

3.643

3.601

Ήπειρος

3.037

3.677

3.440

4.190

3.918

Θεσσαλία

5.594

8.597

10.283

7.717

8.646

Ιόνια Νησιά

1.008

1.007

1.253

789

4.288

Δυτική Ελλάδα

3.873

6.165

5.206

6.702

5.121

Στερεά Ελλάδα

6.438

5.967

5.593

5.784

4.381

20.981

21.789

27.111

34.730

40.944

5.790

4.417

3.588

6.298

3.831

506

400

1.091

1.186

1.292

Νότιο Αιγαίο

2.626

1.154

1.709

2.451

3.060

Κρήτη

6.091

6.144

7.272

9.876

10.238

72.993

78.913

88.876

105.749

109.573

Κεντρική Μακεδονία

Αττική
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Σχέση
2011/2007
+693
(+17%)
+5.224
(+51%)
+888
(+32,7%)
+881
(+29%)
+3.052
(+54,6%)
+3.280
(+325,4%)
+1.248
(+32,2%)
-2.057
(-32%)
+19.963
(+95,1%)
-1.959
(-33,8%)
+786
(+155,3%)
+434
(+16,5%)
+4.147
(+68,1%)
+36.580
(+50,1%)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

μή. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αυτό είναι σχετικό και ενδεχομένως συγκυριακό. Όταν υπάρχει διαρκής συρρίκνωση
της συνολικής απασχόλησης, οι δυνατότητες
χρήσης μερικής εργασίας αντικειμενικά διευρύνονται.

Γενικά, η προσεκτική ανάγνωση του Πίνακα 15, γεννά την αίσθηση ότι και η ίδια η
μερική απασχόληση, σαν μια έστω προσωρινή
ανακούφιση από την ανεργία, δείχνει να εξαντλεί τις δυνατότητές της σε κάποιες τουλάχιστον περιοχές της χώρας, στην παρούσα στιγ-
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2011 βρίσκεται περίπου στα ίδια πανελλαδικά
επίπεδα με του 2007. Δείχνει να παρουσιάζει
αύξηση το 2008 και το 2009, αλλά μετά ξεκινά η πτώση. Το σύνολο σχεδόν των θέσεων
μερικής απασχόλησης που προστέθηκε τα πέντε τελευταία χρόνια φαίνεται να καταλαμβάνεται πλέον από άνδρες, λόγω της απώλειας
θέσεων πλήρους απασχόλησης για τους τελευταίους σε αυτό το διάστημα.

Ο σχολιασμός του Πίνακα 16 στον οποίο
αναφέρεται η εξέλιξη του αριθμού των μερικά
απασχολουμένων γυναικών μπορεί να ξεκινήσει με μια επισήμανση παρόμοια με αυτήν που
τελείωνε ο σχολιασμός του προηγούμενου.
Παρά το γεγονός ότι η μερική απασχόληση
και των δύο φύλων αυξήθηκε μέσα στην πενταετία που εξετάζουμε, φαίνεται ότι ο αριθμός των μερικά απασχολούμενων γυναικών το

Πίνακας 16
Η γυναικεία μερική απασχόληση, 2007-2011 (δ΄ τρίμηνο)
2007

2008

2009

2010

2011

Αν. Μακεδονία & Θράκη

10.709

10.367

10.050

9.646

9.998

Κεντρική Μακεδονία

33.126

38.164

32.627

30.230

28.515

Δυτική Μακεδονία

7.742

7.732

7.080

6.202

5.396

Ήπειρος

5.357

6.852

9.464

9.545

6.443

Θεσσαλία

13.246

14.647

14.987

14.767

14.054

3.116

3.894

3.668

3.256

6.949

Δυτική Ελλάδα

8.299

12.094

10.485

8.870

9.711

Στερεά Ελλάδα

10.406

11.051

8.052

9.365

8.293

Αττική

46.464

50.290

63.567

54.511

53.825

Πελοπόννησος

10.416

11.277

9.449

11.143

9.015

Βόρειο Αιγαίο

1.932

1.746

2.700

2.215

1.925

Νότιο Αιγαίο

4.418

4.103

5.179

4.118

5.671

13.389

9.376

10.533

11.379

10.289

168.620

181.593

187.841

175.247

170.084

Ιόνια Νησιά

Κρήτη
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Σχέση
2011/2010
-711
(-6,6%)
-4.611
(-13,9%)
-2.346
(-30,3%)
+1.086
(+20,3%)
+808
(+6,1%)
+3.833
(+123%)
+1412
(+17%)
-2.113
(-20,3%)
+7.361
(+15,8%)
-1.401
(-13,5%)
+1.253
(+28,4%)
-3.100
(-23,2%)
+1.464
(+0,9%)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού

νε μια διαδικασία μαζικής μετατροπής συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής και
στα δύο φύλα στην εν λόγω περιφέρεια. Σημαντική, αλλά πολύ μικρότερη (28,4%) είναι η
αύξηση της γυναικείας μερικής απασχόλησης
και στο Νότιο Αιγαίο, όπου επίσης παρατηρείται μια αύξηση της συμμετοχής το 2011, πιθανώς για τους ίδιους λόγους όπως και στα Ιόνια
Νησιά. Στην Ήπειρο οι μερικά απασχολούμενες το 2011 είναι σημαντικά περισσότερες από
το 2007 (+20,3%), αλλά πολύ λιγότερες από
το 2010. Αυξημένος είναι ο αριθμός των μερι-

Ο αριθμός των γυναικών μερικά απασχολουμένων, στο διάστημα 2007-2011 είναι αυξημένος σε έξι περιφέρειες της χώρας, μειωμένος επίσης σε έξι και στάσιμος σε μία (Βόρειο Αιγαίο). Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στα Ιόνια Νησιά, όπου οι γυναίκες μερικά απασχολούμενες υπερδιπλασιάζονται
(+123%), αλλά, αν δούμε προσεκτικά την εξέλιξη στον πίνακα, αυτή η αύξηση γίνεται την
τελευταία χρονιά, το 2011. Επειδή το ίδιο φαινόμενο συναντήσαμε και στους άνδρες μερικά
απασχολούμενους, προκύπτει ότι το 2011 έγι-
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σκληρά εδώ και αρκετά χρόνια. Στην Κρήτη
(-23,2%) η γυναικεία μερική απασχόληση αντικαθίσταται από ό,τι φαίνεται από την ανδρική αντίστοιχη, ενώ στη Στερεά Ελλάδα (20,3%) φαίνεται ότι οι θέσεις εργασίας χάνονταν μόνιμα και σταθερά και στη μερική απασχόληση και για τα δύο φύλα στο εν λόγω διάστημα. Σημαντική μείωση της μερικής απασχόλησης στις γυναίκες διαπιστώνεται επίσης
στην Κεντρική Μακεδονία (-13,9%), εντεινόμενη διαρκώς μάλιστα με την πάροδο του
χρόνου, όπως και στην Κρήτη (-13,5%). Σχετικά μικρή, τέλος, είναι η μείωση της γυναικείας
μερικής απασχόλησης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (-6,6%), με μικρές διακυμάνσεις στη διάρκεια της πενταετίας.

κά απασχολουμένων γυναικών και στην Αττική το 2011 σε σχέση με το 2007 (+15,8%), αλλά μετά το 2009 είναι εμφανής η τάση μείωσής του. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί σε γενικές
γραμμές, όσον αφορά την τάση, και για τη Δυτική Ελλάδα, όπου η αύξηση της γυναικείας
μερικής απασχόλησης κορυφώνεται το 2008
και τα επόμενα χρόνια κυμαίνεται σε κατώτερα επίπεδα, όντας όμως γενικά αυξημένη το
2011 (+17%) σε σχέση με το 2007, ενώ ελαφρά
αύξηση έχει σημειώσει και η γυναικεία μερική
απασχόληση στη Θεσσαλία (+6,1%).
Η μεγαλύτερη μείωση της μερικής απασχόλησης στις γυναίκες για τη δοσμένη πενταετία αναφοράς παρατηρείται στη Δυτική
Μακεδονία (-30,3%), μια περιφέρεια στην
οποία η απασχόληση γενικά δοκιμάζεται

Πίνακας 17
Ειδικές μορφές απασχόλησης, 2007-2011
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Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ 2007-2011

πλήρη μορφή απασχόλησης και στο πλαίσιο
αυτό και στη μερική απασχόληση, ενώ η γυναίκα εκδιώκεται και από εκεί και είναι ακόμη
πιο ευάλωτη στην ανεργία. Αυτό το γεγονός,
εκτός από τη γενική υποβάθμιση που προκαλεί στις οικογένειες των εργαζομένων η οικονομική κρίση, πιθανώς έχει σαν συνέπεια και
ορισμένη κοινωνική οπισθοδρόμηση και καθήλωση στις σχέσεις των δύο φύλων (οικονομική εξάρτηση σε δυσμενέστερους από πριν
όρους, άρα διευκόλυνση φαινομένων ανισοτιμίας κ.λπ.).
Η μερική απασχόληση αποτελεί οπωσδήποτε μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές
ευέλικτης απασχόλησης στην ελληνική αγορά
εργασίας. Η τελευταία χαρακτηρίζεται και
από την ύπαρξη και άλλων μορφών ευελιξίας,
τόσο παλιότερων όσο και πιο σύγχρονων που
είναι λογικό να ενισχύονται περαιτέρω υπό
την πίεση της σημερινής κρίσης στους εργαζόμενους και στο υφιστάμενο σύστημα εργασιακών σχέσεων. Μια ενδεικτική εικόνα για

Συνοψίζοντας τα παραπάνω περί της μερικής απασχόλησης στη χώρα μπορεί να ειπωθεί ότι παρότι αυτή αυξήθηκε, εντούτοις
φαίνεται ότι σύντομα έφτασε σε κάποια όρια,
ή σε μια καμπή. Φαίνεται ότι η κρίση πλήττει
πλέον ακόμη και τις θέσεις μερικής απασχόλησης. Το δεύτερο που μπορεί να ειπωθεί είναι το ότι η μερική απασχόληση δεν συνιστά
πλέον ένα άτυπο «βασίλειο» της γυναικείας
απασχόλησης, όπως συνέβαινε πριν την κρίση. Τώρα πλέον οι άνδρες συμμετέχουν πολύ
περισσότερο στη μερική απασχόληση και ίσως
σε ένα βαθμό αυτό να λειτουργεί και ανταγωνιστικά για εκείνο το μερίδιο της γυναικείας
μερικής απασχόλησης που ήταν σε μικρότερο
ή μεγαλύτερο βαθμό «εκούσια» (σε συνδυασμό με τα επιπλέον βάρη της γυναίκας εργαζόμενης στο νοικοκυριό, την ανατροφή των
παιδιών και τη φροντίδα ηλικιωμένων μελών
της οικογένειας κ.λπ.). Σήμερα παρατηρείται
μια τάση όπου ο άνδρας εργαζόμενος προσφεύγει –αναγκαστικά- σε ευέλικτη και μη
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ντρικής», δηλαδή μέσα στις ίδιες τις επιχειρησιακές μονάδες- απασχόληση). Η μορφή αυτή
ευελιξίας προφανώς αποτέλεσε έναν από τους
πιο σύντομους δρόμους προς την κατάσταση
της ανεργίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνταν με αυτή.
Από τον Πίνακα 17, όπως κοιτάμε από τα
αριστερά προς τα δεξιά, προκύπτει ακόμη ότι
η πιο έντονα διαδιδόμενη μορφή ευελιξίας, η
εκ περιτροπής απασχόληση, υποχωρεί προσωρινά το 2008 (στο ποσοστό αναφερόμαστε
πάντα και όχι στον αριθμό), όταν παρατηρείται γενικά μεγέθυνση της απασχόλησης στη
χώρα, όπως είδαμε σε προηγούμενα μέρη του
παρόντος κειμένου, ενώ στη συνέχεια αναπτύσσεται ραγδαία μέχρι και το 2010. Το 2011
η άνοδος του μεριδίου της σε σχέση με τις άλλες μορφές παρουσιάζεται συγκριτικά μικρότερη. Ενδεχομένως αυτό να σημαίνει ότι πλησιάζει και αυτή η μορφή ευελιξίας σε ένα κάποιο πρώτο όριο που αφορά την τεράστια πια
κάμψη της απασχόλησης γενικά, σε βαθμό
που ακόμη και η πιο δυσμενής ευελιξία ίσως
δεν μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το ίδιο
εύκολα όπως πριν. Βεβαίως, κατά μια ορισμένη έννοια, τόσο η θεσμοθετημένη «μερική
απασχόληση», όσο και η αντίστοιχη «εκ περιτροπής απασχόληση» συνιστούν γενικά «μη
πλήρη εργασία» ή περιορισμό της πλήρους
εργασίας.
Τέλος, εξετάζοντας πιο λεπτομερειακά
τους πίνακες των Εκθέσεων Πεπραγμένων του
ΣΕΠΕ για τις παραπάνω μορφές ευελιξίας και
ιδιαίτερα της τελευταίας, του 2011, προκύπτει
ότι τόσο η μερική απασχόληση, όσο και η εκ
περιτροπής εργασία συναντώνται σε μεγαλύτερη συχνότητα στον επισιτισμό-ξενοδοχεία,
στο εμπόριο, στην εκπαίδευση, αλλά και σε
βιομηχανικούς κλάδους όπως η βιομηχανία
τροφίμων και οι κατασκευές μεταλλικών προϊόντων. Στον βαθμό που η κρίση εντείνεται και
ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις περιορίζουν αναγκαστικά τον κύκλο εργασιών τους,
είναι λογικό να υποτεθεί ότι η μορφή της εκ
περιτροπής εργασίας έχει περαιτέρω προοπτικές διάδοσης, όπως δείχνουν και οι πληροφορίες που διοχετεύονται καθημερινά από τον
τύπο (βλ. λ.χ. την εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας σε μια μεγάλη επιχείρηση όπως
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά από τις 18 Απρίλη
2012).

την ανάπτυξη και ιδιαίτερα για τη συσχέτιση
της εφαρμογής αυτών των μορφών μπορεί να
δοθεί μέσα από τα στοιχεία των Εκθέσεων
Πεπραγμένων του ΣΕΠΕ για τα έτη 20072011 σχετικά με τις οριζόμενες ως «ειδικές
μορφές απασχόλησης» τις οποίες καταγράφει
και εξετάζει στους ελέγχους που διενεργεί.
Στο πλαίσιο αυτό, πιθανώς να είναι χρήσιμα
τα στοιχεία του Πίνακα 17.
Στον Πίνακα 17 ενδιαφέρουν όχι τόσο οι
αριθμοί, όσο τα ποσοστά και μάλιστα κυρίως
η σχέση μεταξύ των ποσοστών που δείχνουν
την περαιτέρω διάδοση ή υποχώρηση συγκεκριμένων μορφών ευελιξίας της εργασίας,
όπως καταγράφονται από τους ελέγχους της
Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνεται
ότι η μερική απασχόληση αποτελεί την πιο
διαδεδομένη μορφή ευέλικτης εργασίας και το
μερίδιό της τείνει να μεγαλώνει σταθερά στη
διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας από το
72% στο 77% περίπου, δηλαδή κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες, με τον ρυθμό αύξησης
να περιορίζεται τον τελευταίο χρόνο. Η πιο
έντονα αναπτυσσόμενη ωστόσο μορφή ευέλικτης εργασίας φαίνεται ότι είναι η εκ περιτροπής Απασχόληση που εφαρμόζεται όλο και
πλατύτερα όσο προχωρά η κρίση και σχεδόν
διπλασιάζει το μερίδιό της (από 12% το 2007
σε 21,7% το 2011) μέσα σε πέντε χρόνια. Η
μορφή ευελιξίας που βασίζεται στη σύμβαση
έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών αντίθετα τείνει να εξαφανιστεί, ενώ η μείωσή
της είναι συνεχής μέσα στο διάστημα της εξεταζόμενης πενταετίας. Τέλος η μορφή του
φασόν φαίνεται ότι πρακτικά έχει σε μεγάλο
βαθμό σταματήσει να υφίσταται μαζικά, με
βάση τη δοσμένη καταγραφή, εδώ και αρκετά
χρόνια. Επομένως, με βάση τα στοιχεία του
ΣΕΠΕ, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η πιο αντίστοιχη στην κρίση και ραγδαία διαδιδόμενη
μορφή ευελιξίας της εργασίας είναι η εκ περιτροπής εργασία, κάτι που, άλλωστε, αναφέρεται συνεχώς και στον ημερήσιο και περιοδικό
τύπο και τις αναφορές των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Φαίνεται ότι έχει ελαχιστοποιηθεί, ή τουλάχιστον περιοριστεί σημαντικά, η μορφή της σύμβασης έργου και κυρίως
της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών που, σε
πολλές περιπτώσεις, υπέκρυπτε σύμβαση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας, προφανώς
γιατί πλέον πλήττεται η καρδιά της απασχόλησης (ενώ η σύμβαση έργου ή η σύμβαση
παροχής υπηρεσιών πιθανώς αφορούσε περισσότερο «περιφερειακή» -εκτός της «κε-
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ –
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια
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κνώνεται δηλαδή κυριολεκτικά η ίδια η αγορά
εργασίας. Κλαδικά, η απασχόληση μειώνεται
κατά μείζονα λόγο στη μεταποίηση και τις κατασκευές όπου έχει ουσιαστικά καταρρεύσει
σε μεγάλο βαθμό, από το 2009 και μετά. Το
κέντρο της κρίσης της απασχόλησης βρίσκεται
λοιπόν στον δευτερογενή τομέα, στη βιομηχανική παραγωγή, με εξαίρεση τις μεταφορές,
αποθηκεύσεις και επικοινωνίες, όπου η μείωση της απασχόλησης είναι σαφώς μικρότερη,
κάτι που έχει να κάνει και με πιο μακρόχρονες
τάσεις αναδιάρθρωσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα που προηγούνταν
της εκδήλωσης της κρίσης.
Στη δεύτερη ενότητα της μελέτης έγινε
προσπάθεια να καταδειχθούν ορισμένες
πλευρές ή χαρακτηριστικά της ανεργίας στο
διάστημα των πέντε τελευταίων χρόνων. Όπως είναι γνωστό, η ανεργία έχει αυξηθεί σε
μεγέθη πρωτοφανή για τα τελευταία 50-60
χρόνια τουλάχιστον. Εμφανίζεται αυξημένη,
πολλαπλάσια σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια, με βάση όλες τις κατηγοριοποιήσεις,
κατανομές και κριτήρια κατάταξης του άνεργου πληθυσμού. Πλήττει και τα δύο φύλα, αλλά η μεγαλύτερη αύξησή της παρατηρείται
στο ανδρικό εργατικό δυναμικό. Πλήττει επίσης όλες τις ομάδες ηλικιών και ιδιαίτερα τους
νέους, αλλά πιο ανησυχητική ακόμη είναι η
μεγάλη αύξησή της στις ηλικιακές ομάδες των
ανδρών 30-44 και 45-64 ετών. Στην τελευταία
μάλιστα, η ανεργία το 2011 φαίνεται να έχει
υπερτετραπλασιαστεί σε σύγκριση με το
2007, ενώ η αναλογία επιδεινώνεται περαιτέρω το πρώτο εξάμηνο του 2012. Η μεγάλη αύξηση της ανεργίας χαρακτηρίζει επίσης τους
εργαζόμενους με κάθε επίπεδο εκπαίδευσης.
Οι αναλογίες μεταξύ τους παραμένουν λίγο
πολύ όπως πριν, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο για
όλους ύψος ανεργίας. Ωστόσο, εντύπωση
προκαλεί το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε έχοντες τεχνολογική επαγγελματική
εγκύκλια εκπαίδευση, κάτι που παραπέμπει σε
απαξίωση μαζικών κατηγοριών ειδικευμένων
εργαζομένων που, πιθανώς, απασχολούνταν
σε σημαντικό βαθμό κυρίως στη διαρκώς συρρικνούμενη βιομηχανική παραγωγή. Τα νεότερα στοιχεία των δύο πρώτων τριμηνιαίων
Ερευνών Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ
(α΄ και β΄ τρίμηνο 2012) επιβεβαιώνουν τη
διατήρηση των διαπιστωθεισών τάσεων και
για το παρόν έτος.
Στην τρίτη ενότητα της μελέτης εξετάζονται ορισμένες πλευρές της κατανομής της
απασχόλησης από την άποψη της ευελιξίας

να παρακολουθηθούν ορισμένες πτυχές ή
πλευρές της απασχόλησης και της ανεργίας
στην Ελλάδα στην περίοδο εκδήλωσης και ανάπτυξης του φαινομένου της οικονομικής
κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό έγινε χρήση στοιχείων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από τις
τριμηνιαίες Έρευνες Εργατικού Δυναμικού
της ΕΛΣΤΑΤ και δευτερευόντως από το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας. Για να υπάρχει το
στοιχείο της συνέχειας στην εξέταση των ζητημάτων της απασχόλησης, η ανάλυση βασίστηκε στις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού της
ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν το τελευταίο (δ΄) τρίμηνο των ετών 2007-2011 και οι όποιες προσθήκες σε στοιχεία νεότερων ερευνών του
2012 κατατίθενται εδώ συμπληρωματικά ώστε
να δίνεται μια πληρέστερη και κατά το δυνατόν πιο επικαιροποιημένη εικόνα για την περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασης. Επιχειρήθηκε, μέσω της εξέτασης συγκεκριμένων κριτηρίων κατανομής της απασχόλησης και της ανεργίας, όπως με βάση την περιφερειακή διάσταση των φαινομένων αυτών, την κλαδική
κατανομή, το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης να δοθεί, με το συνδυασμό όλων
αυτών, μια κατά το δυνατόν πρόσφορη γενική
εικόνα για τη σημερινή εικόνα της απασχόλησης και της ανεργίας στη χώρα και τις διαφαινόμενες προοπτικές τους.
Στην πρώτη ενότητα της μελέτης, εξετάστηκε η κατανομή της απασχόλησης την τελευταία πενταετία. Από την εξέταση αυτή, συνάγεται ότι η απασχόληση στη χώρα μειώνεται σταθερά από το 2009 και μετά και η μείωση αυτή διαρκώς επιταχύνεται ενώ, για πρώτη
φορά εδώ και πολλά χρόνια, το 2011 παρατηρείται μια μικρή, αλλά όχι ασήμαντη, μείωση
του εργατικού δυναμικού. Η μείωση της απασχόλησης είναι μεγαλύτερη σε περιοχές που
συγκεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό κυρίως
βιομηχανικές δραστηριότητες (βλ. λ.χ. Στερεά
Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία), ενώ είναι μικρότερη σε περιφέρειες που είναι προσανατολισμένες στον τουρισμό και τις υπηρεσίες (Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο). Αναδείχθηκε ότι η
μείωση της απασχόλησης στους άνδρες είναι
σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι στις γυναίκες,
κάτι που σηματοδοτεί μεγαλύτερο πλήγμα στη
συνολική απασχόληση, αφού οι πρώτοι συνιστούν τη μεγάλη πλειονότητα των απασχολουμένων. Είναι σημαντικό ότι μειώνεται ιδιαίτερα η μισθωτή απασχόληση (και μειώνεται απόλυτα το αναλογικό μερίδιό της στην
απασχόληση) που αποτελεί το κέντρο της εργασιακής δραστηριότητας στη χώρα, συρρι-
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μια ακόμη μορφή ευέλικτης εργασίας δείχνει
να διαδίδεται μαζικά, μαζικότερα από κάθε
άλλη τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για την
εκ περιτροπής απασχόληση που τείνει να διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια.
Η γενική αίσθηση που σχηματίζεται με
βάση τη μελέτη, αφενός, είναι αποκαρδιωτική
όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και
τις προοπτικές της απασχόλησης και, αφετέρου, οδηγεί τη σκέψη σε μια και μόνη έννοια
και λέξη: κρίση, που κι αυτή παραπέμπει με τη
σειρά της σε έννοιες όπως «αναγκαία καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων» και κεφαλαίου, «κατάσταση απόλυτης εξαθλίωσης για
μεγάλο μέρος των εργαζόμενων στρωμάτων
της κοινωνίας», «υποβάθμιση και οπισθοδρόμηση των κοινωνικών αναγκών», από τον
τρόπο ζωής, τη διατροφή και τη στέγαση μέχρι και τον πολιτισμό και την αναψυχή, για
την πλειονότητα της κοινωνίας.
Η κρίση είναι μια κατάσταση αντικειμενική, αναγκαία και αναπόφευκτη. Δεν οφείλεται
σε λάθη ή αστοχίες, σε κακούς κυβερνητικούς
ή όποιους άλλους «χειρισμούς», σε «κακούς»
ή «ανίκανους» ανθρώπους, δεν διορθώνεται,
δεν παρακάμπτεται και δεν εξευμενίζεται (ούτε είναι δυνατό να «μοιραστούν τα βάρη της»,
παρά μόνο μεταξύ των παραγωγών-εργαζομένων, που τα μοιράζονταν άλλωστε και πριν).
Είναι βασικό και αναγκαίο συστατικό στοιχείο
του καπιταλιστικού σχηματισμού, της κοινωνίας που ζούμε, θεμελιακό στοιχείο της δυναμικής του, αναπόφευκτη στιγμή της διαδικασίας ανάπτυξής του. Αυτό για κάποιους μπορεί να συνιστά αφορμή για μοιρολατρία ή για
συμφιλίωση με την υφιστάμενη σήμερα πραγματικότητα και για άλλους κίνητρο για τη ριζική αλλαγή της κοινωνίας. Και αυτή είναι μια
αντινομία που θα τη δούμε να εξελίσσεται όλο
και πιο έντονα στην περαιτέρω εκτύλιξη της
κρίσης που θα συνεχίσει, όπως φαίνεται, να
μας συνοδεύει και το επόμενο διάστημα.

της. Επιχειρείται κυρίως η ανάλυση της εξέλιξης της μερικής απασχόλησης στη χώρα. Εντύπωση εδώ προκαλεί η μεγάλη διάδοση της
συμμετοχής στη μερική απασχόληση των ανδρών και η σχετική συγκράτηση (αλλά και
μείωση το 2011) της συμμετοχής των γυναικών σε αυτή. Προκύπτει ότι η μερική απασχόληση λειτουργεί πολύ περισσότερο από πριν
ως αναγκαστικό μοίρασμα της πλήρους απασχόλησης μεταξύ περισσότερων εργαζομένων
(με ανάλογη, φυσικά, υποβάθμιση των αποδοχών και των εργασιακών δικαιωμάτων τους).
Σε περιφερειακό επίπεδο, φαίνεται ότι μαζική
χρήση της μερικής απασχόλησης και μετατροπής των συμβάσεων πλήρους εργασίας σε
μερικής έγινε σε προσανατολισμένες στον
τουρισμό περιφέρειες και σε αυτή οφείλεται
αποκλειστικά η συγκράτηση ή και αύξηση του
αριθμού των απασχολουμένων εκεί. Ωστόσο,
η ανάλυση της εξέλιξης του γενικού ποσοστού
της μερικής απασχόλησης στο σύνολο της χώρας δείχνει ότι και η μερική απασχόληση έχει
φτάσει σε μια καμπή όσον αφορά την περαιτέρω διάδοσή της, κάτι βέβαια που πρέπει να
παρακολουθηθεί περαιτέρω γιατί μπορεί να
είναι συγκυριακή, προσωρινή εξέλιξη. Σε συγκεκριμένες μάλιστα περιφέρειες, όπου παρατηρείται γενικά μεγάλη μείωση της απασχόλησης και διαρκώς επιταχυνόμενη αύξηση της
ανεργίας (Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος)
οι μερικά απασχολούμενοι παρουσιάζουν μαζική μείωση το 2011, κάτι που σημαίνει ότι μετά την πλήρη απασχόληση καταρρέει εκεί και
η ευέλικτη-μερική. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής
της μερικής απασχόλησης, τους κλάδους
στους οποίους διαδιδόταν μέχρι τώρα, τις
πραγματικές τάσεις εξέλιξής της και τον τρόπο θεσμοθέτησής της, πλευρές που έχει νόημα
να μελετηθούν περαιτέρω σε συνδυασμό με το
γενικότερο ζήτημα της ευελιξίας στην εργασία. Τέλος, με βάση στοιχεία του ΣΕΠΕ, αναδεικνύεται ότι, εκτός της μερικής απασχόλησης,
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

αναλογία μεταξύ εργαζομένων και ανέργων.

Βλ. Schumpeter J. A., Καπιταλισμός, σοσιαλισμός
και δημοκρατία, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2006, σσ.
97-98.
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Τα στοιχεία των επόμενων τριμηνιαίων Ερευνών
Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, για το α΄ και
β΄ τρίμηνα του 2012 δείχνουν ότι το εργατικό
δυναμικό διατηρείται στα ίδια επίπεδα με τα τέλη
του 2011 (4.958.077 και 4.962.711 αντίστοιχα) με
περαιτέρω επιδείνωση όμως στην εσωτερική
2
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Ο

πιο διαδεδομένος τρόπος μέτρησης
της ανταγωνιστικότητας, καθώς και
αυτός που υιοθετείται από τα Μνημόνια, είναι το μοναδιαίο κόστος εργασίας.
Αποτελεί στρατηγική στόχευση της Ελλάδας,
σύμφωνα με το Μνημόνιο-2 αλλά και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας που θα
σηματοδοτείται από τη μείωση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15%
στο διάστημα 2012-2014. 1 Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται εμπειρικά δεδομένα για
τη μέχρι τώρα εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας, καθώς και για τις παραμέτρους που το συνθέτουν, ώστε να αναδειχθούν οι βασικές προϋποθέσεις, τρόποι και
προοπτικές μείωσής του κατά τα συμφωνηθέντα.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Ελλάδα από το 2000
μέχρι το 2010, σε σύγκριση με αυτό των εμπορικών της εταίρων, καθώς και η εξέλιξή
του τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως και η ανταγωνιστικότητα κόστους που σηματοδοτεί,
το μοναδιαίο κόστος εργασίας αναλύεται όχι
ως μια μονοδιάστατη έννοια-μέτρηση του
κόστους εργασίας, αλλά ως μια κωδικοποιημένη σε έναν αριθμό σύγκριση των μισθών με
την παραγωγικότητα της εργασίας.
Έτσι μπορούν να προσδιοριστούν σαφέστερα τυχόν ανταγωνιστικές αδυναμίες (ονομαστικές αυξήσεις κόστους) αλλά και πλεονεκτήματα (αυξήσεις της παραγωγικότητας)
του ελληνικού παραγωγικού προτύπου που
βρίσκεται υπό ανακατασκευή. Με τον τρόπο
αυτό πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις για
την αντιμετώπιση του προτύπου αυτού με
ορθολογισμό, δίχως νοσταλγικές αυταπάτες
αλλά και δίχως ισοπεδωτικό ζήλο, ώστε στην

2.1

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας
στην Ελλάδα
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας ή κόστος
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (unit labour
cost) δεν πρέπει να το συγχέουμε με το μέσο
κόστος εργασίας (average labour cost), παρά
τη λεκτική (και εννοιολογική) συγγένεια των
δύο όρων. Ενώ το (μέσο) κόστος εργασίας μετράει πόσο κοστίζει μία (μέση) ώρα εργασίας
(Μέσο Κόστος Εργασίας = Συνολικό Κόστος
Εργασίας/Συνολικές Ώρες Εργασίας), το μοναδιαίο κόστος εργασίας μετράει πόσο κοστίζουν τα εργατικά του μέσου ελληνικού προϊόντος (Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας = Συνολικό Κόστος Εργασίας/ΑΕΠ). Το μοναδιαίο κόστος εργασίας θεωρείται από μεγάλο φάσμα
αναλυτών ως ίσως ο πλέον χαρακτηριστικός
δείκτης ανταγωνιστικότητας κόστους –ή ανταγωνιστικότητας τιμής– επειδή παρέχει
έναν μετρήσιμο, περιεκτικό όσο και συνοπτικό τρόπο αποτίμησης της δυνατότητας μιας
οικονομίας να παράγει προϊόντα υψηλής αξίας με χαμηλό κόστος εργασίας/τιμή πώλησης. 2 Σύμφωνα με την κρατούσα αντίληψη,
όταν οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες
παραμένουν σταθεροί, όσο αυξάνεται το μοναδιαίο κόστος εργασίας τόσο μειώνεται η
ανταγωνιστικότητα (κόστους), και αντιστρόφως.
Ο ΟΟΣΑ, τις σχετικές χρονοσειρές του
οποίου αξιοποιεί η παρούσα μελέτη, για να
εκτιμήσει το μοναδιαίο κόστος εργασίας υπολογίζει το συνολικό κόστος εργασίας και τη
συνολική παραγωγή κάθε εθνικής οικονομίας, αντλώντας στοιχεία από το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών που διατηρεί, ως εξής:
το συνολικό κόστος εργασίας υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας τις αμοιβές των μισθωτών (compensation of employees) επί έναν
συντελεστή αυτοαπασχόλησης (δηλ. την ανα-
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λογίζουν αυτές τις παραμέτρους της ανταγωνιστικότητας, είναι άμοιροι μεθοδολογικών
προβλημάτων, όπως ο τρόπος με τον οποίο
υπολογίζονται και στη συνέχεια σταθμίζονται
οι επιμέρους διαστάσεις ή υπό-δείκτες τους. 5
Με τις παραπάνω επιφυλάξεις για το πόσο
καλός δείκτης της ανταγωνιστικότητας είναι,
προχωρούμε στην ανάλυση της εξελικτικής
πορείας του μοναδιαίου κόστους εργασίας
της Ελλάδας, και τη συγκρίνουμε με αυτή των
εταίρων της. Παρουσιάζουμε την εξέλιξη του
μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Ελλάδα
από το 2000 έως το 2010, επεξεργαζόμενοι
τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΟΟΣΑ
Stat.Extracts σε μορφή δείκτη (τιμή έτους
2000 = 100). 6

λογία του συνόλου των απασχολουμένων
προς τους μισθωτούς), και η παραγωγή υπολογίζεται ως το ΑΕΠ (προσέγγιση δαπάνης)
σε σταθερές τιμές. 3
Πρέπει να σημειωθεί ότι το μοναδιαίο
κόστος εργασίας δεν εκφράζει παρά μία μόνο, αν και κρίσιμη, διάσταση της ανταγωνιστικότητας, τη λεγόμενη ανταγωνιστικότητα
του κόστους ή την ανταγωνιστικότητα της τιμής (cost/price competitiveness). Δεν εκφράζει τον ποιοτικό ανταγωνισμό ή άλλες παραμέτρους που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, όπως το μακροοικονομικό περιβάλλον, τα δίκτυα πωλήσεων, η καινοτομία, η
ποιότητα ζωής, οι κοινωνικές συνθήκες, οι
υποδομές, κ.ά. 4 Από την άλλη, ούτε οι σύνθετοι δείκτες ανταγωνιστικότητας, που συνυπο-

Διάγραμμα 1
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα

Η εικόνα αυτή από μόνη της μπορεί να
αρκεί για να στοιχειοθετηθεί η αδιέξοδη πορεία που ακολούθησε η ελληνική οικονομία
και η αντίστοιχη οικονομική πολιτική: από το
2000 έως το 2010 −το (ονομαστικό) κόστος
παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 30%. 7 Με δεδομένο ότι
το κόστος εργασίας αποτελείται από τον μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές, των οποίων
η αναλογία παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη τη
δεκαετία, η αύξηση του κόστους εργασίας κατά 30% ισοδυναμεί με αύξηση των μισθών (όπως και των εργοδοτικών εισφορών) κατά
30%. Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους
οποίους αυξήθηκε το ονομαστικό μοναδιαίο
κόστος εργασίας (π.χ. πληθωρισμός), η αύξη-

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1, από το
2000 και μετά το μοναδιαίο κόστος εργασίας
στην Ελλάδα σημειώνει σχεδόν συνεχείς και
σημαντικές αυξήσεις. Ξεχωρίζουν τα εξής:
• η μεγάλη αύξηση του μοναδιαίου κόστους
εργασίας, κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες,
που σημειώθηκε μεταξύ του 2001 και
2002,
• η μοναδική, έστω μικρή μείωση που σημείωσε το μοναδιαίο κόστος εργασίας της
Ελλάδας κατά την προηγούμενη δεκαετία, μεταξύ 2005 και 2006 (κατά 1,3 μονάδες),
• και μεγάλες αυξήσεις, κατά συνολικά 12
μονάδες, που σημειώθηκαν το 2008 και
το 2009.
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ση του μέσου ωρομισθίου κατά 30% για την
παραγωγή του ιδίου προϊόντος αναμφίβολα
καθιστούσε δυσχερέστερη την πώληση των
ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές,
στον βαθμό που το μοναδιαίο κόστος εργασίας άλλων χωρών δεν ακολουθούσε την ίδια
αυξητική πορεία. Η ανοδική αυτή πορεία του
μοναδιαίου κόστους εργασίας (και της πτωτικής πορείας της ανταγωνιστικότητας) φαίνεται να ανακόπτεται μόνο το 2010, έτος της
υπογραφής του Μνημονίου-1. Όπως θα δούμε
παρακάτω, εξετάζοντας τα τριμηνιαία στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, το μοναδιαίο κόστος εργασίας το 2011 σημείωσε μείωση της
τάξης του 3%.

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας
στην Ελλάδα σε επιλεγμένους
τομείς

Πώς διαφοροποιούνται οι επιμέρους κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδας
ως προς την εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους
εργασίας; Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία για το μοναδιαίο κόστος εργασίας για
κάθε κύριο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ξεχωριστά, περιοριζόμαστε στην παρουσίαση του μοναδιαίου κόστους εργασίας μόνο
για τους κλάδους της μεταποίησης και των κατασκευών, καθώς και για 4 τομείς-συστάδες
κλάδων για τους οποίους υπάρχουν σχετικά
στοιχεία (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας (MKE) σε επιμέρους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας της Ελλάδας
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Εμπορεύσιμες υπηρεσίες (G-K)

Επιχ. Εκτός Γεωργίας (C-K)

Σύνολο οικονομίας

(ISIC G-I), ακολουθούμενο από τον τομέα των
εμπορεύσιμων υπηρεσιών (ISIC G-K) κατά
18,3%. Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι
κλάδοι των χρηματοπιστωτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών (ISIC J-K), κατά 91,0%
ακολουθούμενοι από τη βιομηχανία γενικότερα (ISIC C-E, δηλαδή μεταποίηση, ορυχεία
καθώς και παροχή νερού και ηλεκτρικού), κατά 74,4% και τη μεταποίηση ειδικότερα (ISIC
D) κατά 65,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, 8 από
το 2000 έως το 2010 το μοναδιαίο κόστος εργασίας στο σύνολο της οικονομίας αυξήθηκε,
σε ονομαστικούς όρους, κατά 35,8%. Όμως
σημειώνονται αξιόλογες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους κλάδους της οικονομίας ως
προς την πορεία του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Τη μικρότερη αύξηση, κατά μόλις
1,7%, σημείωσε το μοναδιαίο κόστος εργασίας
του τομέα εμπόριο-μεταφορές-επικοινωνίες
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στος εργασίας εκτινάχθηκε από τις 101,1 μονάδες (δείκτης με βάση το 2000=100 μονάδες) στις 122,5 (αύξηση 21,3%).
Ίσως το πιο απροσδόκητο αποτέλεσμα
της σύγκρισης του μοναδιαίου κόστους εργασίας ανά κλάδο είναι ότι φαίνεται να αυξάνεται περισσότερο στους κλάδους του ιδιωτικού
τομέα απ’ ό,τι στους κλάδους του δημόσιου
τομέα. Για παράδειγμα, ένας κατ’ εξοχήν κλάδος του ιδιωτικού τομέα, η μεταποίηση, παρουσιάζει σχεδόν κάθε έτος μετά το 2000 υψηλότερα ποσοστά αύξησης του μοναδιαίου
κόστους εργασίας από το σύνολο της οικονομίας (βλ. παρακάτω).

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι αν και το
μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξανόταν σχεδόν
κάθε χρόνο κατά την προηγούμενη δεκαετία
για το σύνολο της οικονομίας, δεν συνέβαινε
το ίδιο για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, στον τομέα εμπόριοτουρισμός-μεταφορές κάθε χρόνο από το
2000 έως το 2005, το μοναδιαίο κόστος εργασίας παρουσίαζε μείωση. Στον κλάδο των κατασκευών επίσης το μοναδιαίο κόστος εργασίας παρουσίασε ετήσιες αυξομειώσεις καθ’
όλη τη δεκαετία. Στον κλάδο αυτό, μέσα σε
ένα έτος –από το 2001 στο 2002, ενόψει αναθέσεων Ολυμπιακών έργων– το μοναδιαίο κό-

Διάγραμμα 3
Εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε επιλεγμένες χώρες διεθνώς

2.2 Το μοναδιαίο κόστος εργασίας
διεθνώς
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας μιας χώρας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα όταν εξετάζεται σε σχέση με το
μοναδιαίο κόστος εργασίας των άλλων χωρών
που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές.
Για να εκτιμήσουμε, λοιπόν, καλύτερα τη σημασία της αύξησης του μοναδιαίου κόστους
εργασίας της Ελλάδας από το 2000 έως την
υπογραφή του Μνημονίου, συγκρίνουμε την
εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας της
Ελλάδας με αυτό επιλεγμένων χωρών (Διάγραμμα 3).
Όπως δείχνει το Διάγραμμα 3, η εξελι-

κτική πορεία του μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Ελλάδα είναι παρόμοια με την
πορεία που ακολούθησε το μοναδιαίο κόστος
εργασίας στην Ισπανία, την Πορτογαλία, αλλά
και στις 25 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ στην
Ευρώπη, σημειώνοντας μεταξύ του 2000 και
του 2010 αύξηση περί το 30%. Στη Βουλγαρία
(για την οποία η σχετική χρονοσειρά του μοναδιαίου κόστους εργασίας του ΟΟΣΑ σταματά το 2008), το μοναδιαίο κόστος εργασίας
από το 2003 και μετά ακολουθεί μια πορεία
ταχύτερης αύξησης από την Ελλάδα, σε σχέση
με το (χαμηλότερο, σε απόλυτες τιμές) έτος
βάσης 2000. Στη Ρουμανία το μοναδιαίο
κόστος εργασίας αυξήθηκε από τις 100

74

ΕΙΕΑΔ – Ετήσια Έκθεση 2012

συνολικά (προς τον υπόλοιπο κόσμο), όχι
όμως κάποια ιδιαίτερη ή υπερβολική απώλεια
ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σε σχέση με
την Ευρώπη.
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μέχρι
τώρα φαίνεται να επιβεβαιώνουν μία από τις
υποθέσεις που διαπνέουν τη στρατηγική ανταγωνιστικότητας του Μνημονίου-2, ότι δηλαδή το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας έχει αυξηθεί σημαντικά, κατά 30%, κατά
την προηγούμενη δεκαετία. Εάν όμως το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας έχει
πράγματι αυξηθεί σημαντικά, δεν είναι σαφές
σε ποιο βαθμό η αύξηση αυτή αιτιολογεί τη
μείωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας,
και άρα σε ποιο βαθμό η σχεδιαζόμενη μείωσή
του τα επόμενα χρόνια μπορεί να μεταφραστεί πράγματι σε ανάλογη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους της χώρας.

μονάδες βάσης το 2000 στις 274,5 μονάδες το
2008. Στην Τουρκία το μοναδιαίο κόστος
εργασίας το 2005 (τελευταίο διαθέσιμο έτος)
έφτασε τις 255,7 μονάδες. Στην Ουγγαρία το
μοναδιαίο κόστος εργασίας το 2010 ήταν 153
μονάδες. Ακόμα και στην Κύπρο, που θεωρείται σε καλύτερη ανταγωνιστική θέση από την
Ελλάδα, το μοναδιαίο κόστος εργασίας δεν
φαίνεται να ακολουθεί λιγότερο ανοδική πορεία απ’ ό,τι στην Ελλάδα.
Συνεπώς, παρόλο που το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα ακολουθεί μια
σαφώς ανοδική πορεία που μπορεί να υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητά της, η αδυναμία της αυτή δεν φαίνεται να είναι ξεχωριστή
σε σύγκριση με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας διεθνώς υποδηλώνει ίσως την
απώλεια ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

Διάγραμμα 4
Μεταβολές του μοναδιαίου κόστους εργασίας της Ελλάδας σε σχέση με αυτό των
15 ή 35 εμπορικών εταίρων της
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ΜΚΕ (αναλογία κόστους ανά εργαζόμενο προς πραγματικό ΑΕΠ ανά απασχολούμενο)
ΜΚΕ-Επιδόσεις σε σχέση με την πρώην ΕΕ15: διπλή στάθμιση εξαγωγών (αναλογία
κόστους ανά εργαζόμενο προς πραγματικό ΑΕΠ ανά απασχολούμενο)
ΜΚΕ-Επιδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες 35 βιομηχανοποιημένες χώρες: διπλή στάθμιση
εξαγωγών (αναλογία κόστους ανά εργαζόμενο προς πραγματικό ΑΕΠ ανά απασχολούμενο)

ταγράφοντας μαζί με αυτό και τη συγκρίσιμη
εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας (α)
των υπολοίπων χωρών της ΕΕ-15 και (β) των
35 βιομηχανοποιημένων χωρών-εμπορικών

Στοιχεία της βάσης δεδομένων AMECO
της Eurostat 9 μας επιτρέπουν να αποτιμήσουμε καλύτερα την εξέλιξη του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας της Ελλάδας, κα-
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εταίρων της Ελλάδας. 10 Όπως, λοιπόν, βλέπουμε στο Διάγραμμα 4, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας το 2010 ήταν αυξημένο σε σχέση με το 2000 κατά 35,2%, σε
σχέση με τον μέσο όρο του μοναδιαίου κόστους εργασίας των χωρών που συνιστούσαν
την πρώην ΕΕ-15, το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας είναι αυξημένο κατά 13,6%.
Κρισιμότερη είναι η σύγκριση του μοναδιαίου
κόστους εργασίας της Ελλάδας με το μοναδιαίο κόστος εργασίας 35 εμπορικών εταίρων,
με δεδομένο ότι περίπου το ήμισυ των διεθνών
συναλλαγών της Ελλάδας είναι με χώρες της
ΕΕ-27 και το άλλο ήμισυ με χώρες εκτός ΕΕ 11
Σε σχέση με το μοναδιαίο κόστος εργασίας 35
εμπορικών εταίρων (βιομηχανοποιημένων χωρών), το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας αυξήθηκε κατά μόλις 2,2%. Συνεπώς, η
ανταγωνιστικότητα κόστους της Ελλάδας κατά την προηγούμενη δεκαετία έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με την πρώην ΕΕ-15,
αλλά σε σχέση με 35 χώρες του ΟΟΣΑ έχει υποχωρήσει σε πολύ μικρότερο βαθμό. 12

3

Είναι λοιπόν δυνατό να εξετάσουμε την
εξελικτική πορεία ή τις ποσοστιαίες μεταβολές
του μοναδιαίου κόστους εργασίας ως τον λόγο
των ποσοστιαίων μεταβολών των δύο επιμέρους συνιστωσών του, του μέσου κόστους εργασίας και της παραγωγικότητας της εργασίας. 13 Συνεπώς, για να παραμείνει το μοναδιαίο
κόστος εργασίας μιας οικονομίας αμετάβλητο
πρέπει η αύξηση του μέσου κόστους εργασίας
να μην είναι μεγαλύτερη από την αύξηση της
παραγωγικότητας. Και για να επιτευχθεί ο
στόχος που θέτει το Μνημόνιο-2 για μείωση
του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% σε δύο χρόνια, όσο μεγαλύτερη
θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της
εργασίας στο διάστημα αυτό τόσο μικρότερη
απαιτείται να είναι η μείωση του μέσου κόστους εργασίας, και αντιστρόφως. Είναι λοιπόν σημαντικό η επιχειρούμενη πολιτική μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας να
λάβει υπόψη της ότι το ζητούμενο για τον
στόχο που θέτει δεν είναι η μείωση των μισθών καθεαυτή αλλά μια νέα σχέση μισθώνπαραγωγικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε πώς έχει εξελιχθεί κατά την προηγούμενη δεκαετία η σχέση μισθών-παραγωγικότητας, δηλαδή η σχέση μεταξύ των δύο συνιστωσών του μοναδιαίου κόστους εργασίας
στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΜΙΣΘΟΙ ΕΝΑΝΤΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πώς αλλιώς μπορούμε να αντιληφθούμε
το «κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος»,
μια που το περιεχόμενο της «μονάδας προϊόντος» δεν είναι τόσο αυτονόητο (για ποιου
προϊόντος τη μονάδα αναφερόμαστε: ενός μολυβιού, ενός αβγού, ενός ποδηλάτου);
Όπως προαναφέρθηκε, το μοναδιαίο κόστος εργασίας (ΜΚΕ) για μια εθνική οικονομία ορίζεται ως το συνολικό κόστος εργασίας
(ΚΕ) στην οικονομία διαιρούμενο με τη συνολική παραγωγή (ΑΕΠ). Διαιρώντας τα δύο μέλη του κλάσματος με τον αριθμό των συνολικών ωρών εργασίας Ω (αριθμός απασχολουμένων x μέσες ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο), συνεπάγεται ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας ισούται με το μέσο κόστος εργασίας (συνολικό κόστος εργασίας ανά ώρα
εργασίας) διαιρούμενο με την παραγωγικότητα (Π) της εργασίας (ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας).
Με άλλα λόγια, το μοναδιαίο κόστος εργασίας
είναι ένα κλάσμα με αριθμητή το μέσο ωρομίσθιο και τις εργοδοτικές εισφορές που του αναλογούν και με παρονομαστή την αξία που
παράγεται ανά ώρα εργασίας.

3.1

Κόστος και παραγωγικότητα στην
Ελλάδα
Το Διάγραμμα 5 απεικονίζει τα ποσοστά
μεταβολής του μέσου κόστους εργασίας (μισθοί και εργοδοτικές εισφορές ανά ώρα εργασίας) και της παραγωγικότητας της εργασίας
(ανά ώρα) από το 2000 έως το 2010 στο
σύνολο της ελληνικής οικονομίας. 14 Συγκρίνοντας τις μπλε στήλες που αναπαριστούν την
ποσοστιαία μεταβολή του κόστους εργσίας με
τις κόκκινες στήλες που αναπαριστούν την
ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγικότητας
της εργασίας, μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί
μια σαφής τάση υπερίσχυσης των ετήσιων
μισθολογικών αυξήσεων έναντι των αυξήσεων
της παραγωγικότητας – με αποτέλεσμα την
έντονα ανοδική πορεία του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά την περίοδο αυτή (βλ.
Διάγραμμα 1). Συγκεκριμένα,
• σε μία μόνο περίπτωση, το έτος 2001, το
μέσο κόστος εργασίας και η παραγωγικότητα αυξήθηκαν ισόποσα,
• σε μία μόνο περίπτωση η παραγωγικότητα αυξήθηκε περισσότερο από το μέσο

ΚΕ
ΚΕ
Ω = μέσο ΚΕ
ΜΚΕ =
=
ΑΕΠ ΑΕΠ
Π
Ω
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σίας προς την παραγωγικότητα, που ονομάζεται πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας
(real unit labour cost). Ενώ το ονομαστικό
μοναδιαίο κόστος εργασίας είναι ενδεικτικό
της ανταγωνιστικότητας κόστους, το πραγματκό μοναδιαίο κόστος εργασίας είναι ενδεικτικό της κατανομής του παραγόμενου πλούτου μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, μισθών και κερδών, γι’ αυτό ονομάζεται και
«μερίδιο της εργασίας» (labour share). 15 Όταν
αυξάνεται το πραγματικό μοναδιαίο κόστος
εργασίας, δηλαδή όταν το ποσοστό αύξησης
του πραγματικού μέσου κόστους εργασίας
είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό αύξησης της
παραγωγικότητας, τότε αυξάνεται το μερίδιο
του ΑΕΠ που πηγαίνει στην εργασία, και όταν
είναι μικρότερο τότε αυξάνεται το μερίδιο του
παραγόμενου πλούτου που πηγαίνει στο κεφάλαιο, δηλαδή το περιθώριο κέρδους. 16 Έτσι,
παρουσιάζουμε τις ετήσεις ποσοσταίες αυξήσεις του μέσου κόστους εργασίας και της
παραγωγικότητας της εργασίας στη Ελλάδα
από το 2000 έως το 2010 για να δούμε κατά
πόσο τη δεκαετία αυτή η παραγωγική μηχανή
της Ελλάδας ενίσχυσε το μερίδιο των μισθών ή
των κερδών στον παραγόμενο πλούτο. 17

κόστος εργασίας, το 2006,
και σε μία μόνο περίπτωση το μέσο κόστος εργασίας σημείωσε μείωση, το 2010,
έτος όμως κατά το οποίο μειώθηκε και η
παραγωγικότητα, και μάλιστα περισσότερο από το κόστος (-4,4% έναντι -3,8%).
Πρέπει να σημειωθεί ότι στα παραπάνω
στοιχεία το κόστος εργασίας μετράται σε
τρέχουσες, ονομαστικές τιμές, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας σε σταθερές, αποπληθωρισμένες τιμές –για αυτό και αναφερόμαστε στον λόγο μέσου κόστους εργασίας-παραγωγικότητας ως ονομαστικό κόστος εργασίας.
Συνεπώς, το ότι το μέσο κόστος εργασίας αυξανόταν ταχύτερα από την παραγωγικότητα
της εργασίας θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό
να αποδοθεί στο υψηλό επίπεδο του πληθωρισμού αντί να αποδίδεται μονόπλευρα στην
αλόγιστη μαχητικότητα των συνδικάτων ή
στις πελατειακές παροχές των κυβερνήσεων
της περιόδου. Προς τούτο εξετάζουμε το λεγόμενο πραγματικό κόστος εργασίας: εάν ως
αριθμητή του μοναδιαίου κόστους εργασίας,
αντί για τις ονομαστικές τιμές υπολογίσουμε
τις πραγματικές, αποπληθωρισμένες τιμές του
μέσου κόστους εργασίας, τότε προκύπτει ο
λόγος του πραγματικού μέσου κόστους εργα-

•

%

Διάγραμμα 5
Ετήσιες μεταβολές του μέσου κόστους εργασίας και της παραγωγικότητας της
εργασίας στην Ελλάδα (%)
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Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 6, τα ετήσια ποσοστά αύξησης του μέσου κόστους
εργασίας σε σταθερές, αποπληθωρισμένες ή
πραγματικές τιμές στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία δεν υπερέβαιναν, κατά κανόνα,
τα αντίστοιχα ποσοστά αύξησης της παραγωγικότητας. Από τα 11 έτη που εξετάζουμε

•

•
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για 6 έτη η αύξηση των μέσων πραγματικών μισθών και εργοδοτικών εισφορών
ήταν σημαντικά μικρότερη από την αύξηση της παραγωγικότητας (2000, 2001,
2003, 2004, 2006),
για 2 έτη το μέσο πραγματικό κόστος εργασίας μειώθηκε, ενώ η παραγωγικότητα
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γαλύτερου μεριδίου του παραγόμενου πλούτου από τους Έλληνες εργαζόμενους, αλλά την
ανάγκη (μερικής) προστασίας των πραγματικών μισθών από τον πληθωρισμό. Κατά την
προηγούμενη δεκαετία η παραγωγικότητα της
εργασίας αυξανόταν ταχύτερα από τους πραγματικούς μισθούς με αποτέλεσμα την αύξηση
του μεριδίου των κερδών στο εθνικό εισόδημα
και την ανάλογη μείωση του μεριδίου των μισθών. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην ετήσια
έκθεσή της για το 2011 συμπεραίνει, με βάση
την εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας
και τον πληθωρισμό, ότι το περιθώριο κέρδους
στην ελληνική οικονομία διευρύνθηκε. 18

αυξήθηκε πολύ (2001) ή μειώθηκε λιγότερο απ’ ό,τι το κόστος εργασίας (2009),
• και σε μία περίπτωση (2005) η παραγωγικότητα αυξήθηκε όσο και το μέσο πραγματικό κόστος εργασίας.
Συνεπώς, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται
από τα στοιχεία η κρατούσα αντίληψη ότι το
παραγωγικό πρότυπο της Ελλάδας κατέρρευσε τελικά υπό το βάρος υπερβολικών μισθολογικών αυξήσεων κατά την προηγούμενη δεκαετία που εξασφάλιζαν ισχυρά συνδικάτα και
πελατειακό κράτος: η ταχεία αύξηση των ονομαστικών μισθών κατά την προηγούμενη δεκαετία δεν αντανακλούσε τον επιμερισμό με-

%

Διάγραμμα 6
Ετήσιες μεταβολές του πραγματικού μέσου κόστους εργασίας και της
παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα (%)
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αυξήσεων στα όρια της αύξησης της παραγωγικότητας και του πληθωρισμού, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε πώς εξελίχθηκαν τα
αντίστοιχα μεγέθη σε άλλες χώρες.
Για μια συνοπτική επισκόπηση και σύγκριση των ετήσιων μεταβολών των μεγεθών
αυτών στην Ελλάδα, Γερμανία, Πορτογαλία
και Ευρώπη, αντιπαραβάλλουμε τον αριθμητικό μέσο όρο των ετήσιων μεταβολών αυτών
στο Διάγραμμα 7.
Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 7, ο ετήσιος μέσος όρος των μεταβολών του ονομαστικού μέσου κόστους εργασίας στην Ευρώπη-25 την περίοδο 2000-2010 ήταν 4%, ξεπερνώντας κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες την
αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας, με
αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά την περίοδο

Ωστόσο, ενώ οι πραγματικές αυξήσεις του
μέσου κόστους εργασίας σε σχέση με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας μπορεί να επηρεάζουν την κατανομή του παραγόμενου
πλούτου σε μισθούς και κέρδη, το κρίσιμο για
την ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά είναι το ονομαστικό κόστος σε σχέση με την παραγωγικότητα, ανεξάρτητα από τους λόγους
που αυτό αποκλίνει από το πραγματικό. Γι’
αυτό ακριβώς στο Μνημόνιο-2 το ζητούμενο
είναι η μείωση του ονομαστικού και όχι του
πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας.
Για να εκτιμήσουμε καλύτερα το σχετικό
ύψος των αυξήσεων του κόστους και της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα,
κατά πόσο δηλαδή η Ελλάδα παρέκκλινε υπερβολικά από τον «χρυσό κανόνα» της Ευρωζώνης του περιορισμού των μισθολογικών
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ντας μικρότερη συρρίκνωση του μεριδίου που
καρπούται η εργασία από την αύξηση της παραγωγικότητας. Η Πορτογαλία ακολουθεί μια
πορεία καλύτερη, ως προς την ανταγωνιστικότητα κόστους, από την Ευρώπη, με χαμηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου αυξήσεις του
κόστους εργασίας αλλά και του μοναδιαίου
κόστους εργασίας, δίχως ωστόσο αυτό να έχει
αποτρέψει την περιδίνηση της πορτογαλικής
οικονομίας που ακολούθησε. Η γερμανική περίπτωση είναι ξεχωριστή. Οι ετήσιες αυξήσεις
του μέσου ωρομισθίου (μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές) είναι μόλις 1,6% και στα όρια
των αντίστοιχων αυξήσεων της παραγωγικότητας (1,5%), με αποτέλεσμα η μέση ετήσια
αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας να
μην ξεπερνά το 0,1%. Παράλληλα, οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά μόλις 0,1%, σηματοδοτώντας τα μηδενικά μισθολογικά οφέλη των εργαζομένων στη Γερμανία από την
αυξανόμενη παραγωγικότητα στο διάστημα
αυτό.

αυτή κατά 2,5% ετησίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο (αύξηση μοναδιαίου κόστους εργασίας =
αύξηση μέσου κόστους εργασίας - αύξηση παραγωγικότητας). Στο διάστημα αυτό, όπως
δείχνουν οι χαμηλότερες της παραγωγικότητας αυξήσεις των πραγματικών μισθών, το μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενο πλούτου κατανέμονταν στις επιχειρήσεις παρά στην εργασία. Η ελληνική οικονομία δεν αποκλίνει
δραματικά από τη γενική αυτή τάση – όχι τόσο που να προϊδεάζει για τη μοναδική σε ένταση κατάρρευση που ακολούθησε. Το μέσο
ονομαστικό κόστος εργασίας στην Ελλάδα αυξάνεται ετησίως κατά 4,9%, ξεπερνώντας κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες την αντίστοιχη
αύξηση της παραγωγικότητας. Με άλλα λόγια,
η μέση ετήσια αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Ευρώπη ήταν 2,5% και
στην Ελλάδα 2,7%. Οι πραγματικοί μισθοί
στην Ελλάδα αυξήθηκαν λιγότερο από την
παραγωγικότητα, όπως και στην Ευρώπη, αλλά η διαφορά ήταν μικρότερη, σηματοδοτώ-

Διάγραμμα 7
Μέσος όρος ετήσιων μεταβολών του ονομαστικού και του πραγματικού κόστους
εργασίας και της παραγωγικότητας της εργασίας σε Ελλάδα, Γερμανία,
Πορτογαλία και Ευρώπη-ΟΟΣΑ, 2000-2010 (%)
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γωγικότητας. Η Πορτογαλία, αν και παρουσιάζει μισθολογικές αυξήσεις χαμηλότερες του
Ευρωπαϊκού μέσου όρου και εγγύτερες προς
τις αυξήσεις της παραγωγικότητας, δεν έχει
αποφύγει την οικονομική περιδίνηση. Μόνο η
Γερμανία έχει κρατήσει τις ετήσιες αυξήσεις
του μέσου κόστους εργασίας στα όρια των αυξήσεων της παραγωγικότητας – κάτι που έχει
επιτύχει με αντάλλαγμα μηδενικές, κατά μέσο
όρο, ετήσιες αυξήσεις των πραγματικών μισθών καθ’ όλη τη δεκαετία. Σε κάθε όμως πε-

Αν και η Ελλάδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη σημείωσε μεγάλες ετήσιες αυξήσεις του ονομαστικού μέσου κόστους εργασίας της σε σχέση με την παραγωγικότητα και,
σε μικρότερο βαθμό, για τις αυξήσεις του
πραγματικού μέσου κόστους εργασίας της σε
σχέση με την παραγωγικότητα, ούτε η Ευρώπη συνολικά φαίνεται να έχει ακολουθήσει
σημαντικά καλύτερα τον «χρυσό κανόνα» του
περιορισμού των (ονομαστικών) αυξήσεων
των μισθών στα όρια των αυξήσεων της παρα-
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ραν αυτής, με προεξάρχοντα την τεχνολογία.
Έτσι, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται όταν ο εργαζόμενος εργάζεται με περισσότερο ενθουσιασμό, προσοχή και αφοσίωση,
αλλά αυξάνεται και όταν ο εργαζόμενος εξοπλίζεται με σύγχρονες δεξιότητες και εργαλεία
δουλειάς: όσο πιο προηγμένο είναι το τεχνολογικό περιβάλλον της παραγωγικής διαδικασίας, τόσο πιο παραγωγική είναι κάθε ώρα
που συνεισφέρει ο εργαζόμενος στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή τόσος περισσότερος πλούτος παράγεται ανά εργατική εισροή.
Η παραγωγικότητα της εργασίας εξαρτάται
και από το επίπεδο των υποδομών που πλαισιώνουν την παραγωγή (δίκτυα μεταφορών,
δίκτυα επικοινωνίας, δίκτυα πωλήσεων), από
την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προϊόντων, καθώς και από νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας που ενθαρρύνουν και αξιοποιούν αντί να περιορίζουν τη
γνώση και την επινοητικότητα των εργαζομένων. Συνεπώς, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας προϋποθέτει και σηματοδοτεί πολιτικές που αποβλέπουν στην πιο ενεργό
συμμετοχή των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία στα πλαίσια μιας γενικότερης
αναβάθμισης της οργάνωσης της εργασίας,
στην αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και υποδομές,
και στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, της επαγγελματικής κατάρτισης και
της δια βίου μάθησης.
Το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας μιας χώρας είναι ενδεικτικό του επιπέδου ανάπτυξής της. Όσο πιο αναπτυγμένη είναι μια χώρα, τόσο λιγότερες ώρες χρειάζεται
να εργαστεί ο «μέσος εργαζόμενος» της χώρας αυτής για να παραχθεί ένα προϊόν. Η μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας,
από την άλλη, είναι ενδεικτική της αναπτυξιακής δυναμικής και της γενικότερης υγείας της
οικονομίας, αφού όσο πιο γρήγορα αυξάνεται
η παραγωγικότητα από χρόνο σε χρόνο, τόσο
βελτιώνεται η ικανότητα της χώρας να παράγει περισσότερο πλούτο κάθε χρόνο.
Το ότι η παραγωγικότητα της εργασίας
στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από ό,τι σε
πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ευρέως
γνωστό. Αυτό που πολύ συχνά παραβλέπεται
είναι ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην
Ελλάδα κατά το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης δεκαετίας αυξανόταν με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

ρίπτωση η απόκλιση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό όρο είναι μικρότερη από την απόκλιση της Γερμανίας από τον μέσο όρο. Μέσα
στη Ευρώπη, λοιπόν, δεν ξεχωρίζει η Ελλάδα
με τις αρνητικές της επιδόσεις όσο ξεχωρίζει η
Γερμανία με τις θετικές της επιδόσεις.
Από τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνεται η αντίληψη ότι το ελληνικό παραγωγικό
πρότυπο κατά την προηγούμενη δεκαετία, λόγω των υψηλών αυξήσεων του ονομαστικού
κόστους εργασίας (σε σχέση με τις αυξήσεις
των άλλων χωρών και σε σχέση με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας στην Ελλάδα), λειτουργούσε επιβαρυντικά για το μοναδιαίο κόστος εργασίας. Αυτό όμως που επίσης προκύπτει από τα παραπάνω και χρήζει ιδιαίτερης
ανάλυσης είναι το ζήτημα της παραγωγικότητας της εργασίας. Αυτό που διαφεύγει συχνά
της προσοχής των μεταρρυθμιστικών πολιτικών που προωθούνται στην αγορά εργασίας
είναι ότι το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο
κατά την προηγούμενη δεκαετία «έπασχε»
μεν από υπερβολικές αυξήσεις του μέσου κόστους εργασίας (όπως έχει επισημανθεί), αλλά
«έπασχε» και από εντυπωσιακές αυξήσεις της
παραγωγικότητας της εργασίας που πρέπει να
διαφυλαχθεί από τυχόν υπερβάλλοντα και μονομερή ζήλο για τη μείωση του κόστους εργασίας.

4

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αυξηθεί ο
παραγόμενος πλούτος μιας χώρας: αύξηση της
απασχόλησης (ή των ωρών εργασίας) ή αύξηση της παραγωγικότητας των απασχολουμένων (ΑΕΠ= ΑΕΠ/ώρες εργασίας x ώρες εργασίας => ΑΕΠ = Παραγωγικότητα x ώρες εργασίας). Πράγματι, για να αυξηθεί το ΑΕΠ
πρέπει ή να δουλεύουμε περισσότεροι/περισσότερο ή να δουλεύουμε πιο αποτελεσματικά.
Με άλλα λόγια, η πολυπόθητη ανάπτυξη της
οικονομίας (για την ακρίβεια, μεγέθυνση της
οικονομίας) «περνάει» μέσα από την αύξηση
των ετήσιων ωρών εργασίας ή την αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας. Η αύξηση
των συνολικών ωρών εργασίας αφορά μια
σχετικά ξεκάθαρη διαδικασία. Η αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας, από την άλλη, είναι μια πολύπλευρη διαδικασία. Σε αντίθεση με τις λέξεις που την ορίζουν, η παραγωγικότητα της εργασίας δεν αφορά μόνο την
προσπάθεια του εργαζόμενου κατά την παραγωγική διαδικασία, αλλά και παράγοντες πέ-
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4.1

Το επίπεδο της παραγωγικότητας
στην Ελλάδα και διεθνώς
Η παραγωγικότητα είναι μια βασική έννοια των οικονομικών και αναφέρεται στην
αξία των εκροών ανά μονάδα εισροής μιας
παραγωγικής διαδικασίας. Η παραγωγικότητα
της εργασίας μιας οικονομίας αντιπροσωπεύει
την αξία που παράγεται ανά μονάδα εργατικής εισροής στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή η αξία που παράγεται ανά ώρα εργασίας. Η παραγωγικότητα του κεφαλαίου, αντίστοιχα, αναφέρεται στην αξία που παράγεται
ανά μονάδα κεφαλαιακής εισροής. Η πολυπαραγοντική παραγωγικότητα (multifactor productivity) αναφέρεται στην αξία της παραγωγής ανά μια δέσμη εισροών που συμπεριλαμβάνει την εργασία, το κεφάλαιο και τις πρώτες
ύλες. Ωστόσο η μακράν πιο διαδομένη εκδοχή

της παραγωγικότητας που χρησιμοποιείται,
ίσως λόγω σχετικής ευκολίας υπολογισμού
της, και στην οποία αναφέρεται το παρόν κείμενο, είναι η παραγωγικότητα της εργασίας. 19
Η παραγωγικότητα της εργασίας για ολόκληρη την οικονομία μιας χώρας υπολογίζεται διαιρώντας το (αποπληθωρισμένο) ΑΕΠ δια του
συνόλου των ωρών εργασίας («παραγωγικότητα της εργασίας ανά ώρα») ή, όταν ελλείπουν συγκρίσιμα στοιχεία για τις ώρες απασχόλησης, διαιρώντας το ΑΕΠ δια του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων («παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούμενο»). H παραγωγικότητα της εργασίας, όπως
είναι φυσικό, είναι ένα κρίσιμο μέγεθος για το
επίπεδο ανάπτυξης μιας οικονομίας και θεωρείται «ο καθοριστικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα». 20

Διάγραμμα 8
Επίπεδα παραγωγικότητας της εργασίας ανά ώρα, σε επιλεγμένες χώρες, 2010 21
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πως θα εξετάσουμε αμέσως, ή ως προς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής της, όπως θα δούμε
στην επόμενη ενότητα. Ως προς το απόλυτο
επίπεδο, η παραγωγικότητα της εργασίας υ-

Η παραγωγικότητα της εργασίας (ανά
ώρα) της Ελλάδας μπορεί να αποτιμηθεί και
να συγκριθεί με άλλες χώρες ως προς το απόλυτο επίπεδό της σε μια χρονική περίοδο, ό-
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τερη από της Ελλάδας αλλά και αυτή υστερεί
έναντι των ΗΠΑ, ανερχόμενη στο 84% της
παραγωγικότητας των ΗΠΑ. 22 Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από
την Ιαπωνία (67%) αλλά υψηλότερη από την
Κορέα και την Τουρκία (46% και 45%, αντίστοιχα). Τις τελευταίες θέσεις ως προς την
παραγωγικότητα μεταξύ των χωρών-μελών
του ΟΟΣΑ καταλαμβάνουν η Ρωσία και η Χιλή
(35% και 33%, αντίστοιχα). Παραπλήσια είναι
και τα επίπεδα παραγωγικότητας σύμφωνα με
τους υπολογισμούς των Meager and Speckesser (2011) με βάση στοιχεία του Conference
Board Total Economy Database.
Αναλυτικότερα, οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας κατατάσσονται στο
Διάγραμμα 9 (σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, ΕΕ-27=100).

πολογίζεται ως το ΑΕΠ της χώρας διαιρούμενο με το σύνολο των ωρών εργασίας κατά το
ίδιο έτος. Για να είναι δυνατή η διεθνής σύγκριση της αξίας που παράγεται ανά ώρα εργασίας σε μια χώρα σε σχέση με το κόστος
ζωής εκεί, διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ,
χρησιμοποιώντας αρκετά πολύπλοκες σταθμίσεις, αναγάγουν το ΑΕΠ της κάθε χώρας σε
δολάρια ισοδύναμης αγοραστικής δύναμης
(purchasing power parities).
Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 8, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, είναι σημαντικά χαμηλότερη από πολλές αναπτυγμένες χώρες. Εάν δώσουμε την τιμή 100
στην παραγωγικότητα της εργασίας στις ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφοροποιήσεις ως προς το κόστος ζωής, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται
στο 57% της παραγωγικότητας των ΗΠΑ. Η
παραγωγικότητα της Ευρωζώνης είναι υψηλό-

Διάγραμμα 9
Επίπεδα παραγωγικότητας της εργασίας ανά ώρα στην ΕΕ-27, 2010 23
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Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 9, η πα-

ραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα βρί-
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Ελλάδα βρίσκεται σε σχεδόν υπερδιπλάσιο επίπεδο από αυτό της Βουλγαρίας (77,8% έναντι 41,4%, αντίστοιχα).
Τις πρώτες θέσεις ως προς την παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ-27 καταλαμβάνουν το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Ολλανδία (187,2%, 135,8% και 135,8%, αντίστοιχα, του μέσου όρου της ΕΕ-27) και τις τελευταίες θέσεις η Λεττονία, η Ρουμανία και η
Βουλγαρία (46,7%, 43,0% και 41,4%, αντίστοιχα).

σκεται στη 19η θέση μεταξύ των 27 κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στο
77,8% του μέσου επιπέδου παραγωγικότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ακόμα χαμηλότερα από την παραγωγικότητα της Ευρωζώνης η οποία ανέρχεται στο 113,7% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίπεδο της παραγωγικότητας στην Ελλάδα είναι υψηλότερο μόνο από
τα κράτη-μέλη της Ένωσης που ανήκαν στο
«ανατολικό μπλοκ», εκτός της Σλοβενίας. Το
επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας στην

Διάγραμμα 10
Μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας ανά ώρα στην Ελλάδα (δείκτης)

Διάγραμμα 11
Μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς
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4.2 Ο δυναμισμός της
παραγωγικότητας στην Ελλάδα και
διεθνώς
Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 10 24, η
Ελλάδα, μετά την ένταξή της στην ΟΝΕ και
μέχρι την πρώτη εκδήλωση της ύφεσης (τέλη
2008), σημείωνε διόλου ευκαταφρόνητες επιδόσεις ως προς την αύξηση της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, σε
σχέση με το έτος βάσης των μετρήσεων (2000
= 100 μονάδες), η παραγωγικότητα στην Ελλάδα, ορισμένη ως το αποπληθωρισμένο 25
ΑΕΠ 26 ανά απασχολούμενο, αυξήθηκε σημαντικά από τις 100 μονάδες το 2000 στις
128,2 μονάδες το 2009. Το επόμενο έτος, το
2010, η παραγωγικότητα παρουσιάζει για
πρώτη φορά υποχώρηση, στις 122,5 μονάδες.
Οι επιδόσεις αυτές της Ελλάδας στον τομέα
της παραγωγικότητας της εργασίας, αν και
επικρατεί πλέον μία τάση να παραβλέπονται,
δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από, μεταξύ
άλλων, το πρόσφατο κείμενο συζήτησης της
Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το οποίο εξαίρει τις χαρακτηριζόμενες ως «ισχυρές επιδόσεις» της Ελλάδας
(καθώς και της Σουηδίας και της Ιρλανδίας)
κατά την προηγούμενη δεκαετία. 27 Σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρομοίως με τα
αποτελέσματα που παρουσιάσαμε, κατά την
περίοδο 2001-2007 η παραγωγικότητα ανά
απασχολούμενο στην Ελλάδα φέρεται να αυξήθηκε κατά 19,0%, έναντι μόλις 5,6% στην
Ευρωζώνη, ενώ η παραγωγικότητα ανά ώρα
στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 19,2% έναντι
μόλις 8,3% στην Ευρωζώνη. 28
Για να εκτιμήσουμε καλύτερα τις επιδόσεις της Ελλάδας στην αύξηση της παραγωγικότητας, συγκρίνουμε τις αντίστοιχες επιδόσεις μιας ισχυρής χώρας της Ευρωζώνης (Γερ-

μανίας), μιας αδύναμης χώρας (Πορτογαλίας),
καθώς και άλλων χωρών της Ευρωζώνης και
του κόσμου.
Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 11, από
το 2000 έως το 2009 η παραγωγικότητα στην
Ελλάδα σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση. Αυξάνεται με ρυθμούς ταχύτερους από την Πορτογαλία (στο διάγραμμα με γραμμή-τελείες),
παραπλήσιους με της κραταιάς Γερμανίας
(στο διάγραμμα με διακεκομμένη γραμμή) και
ταχύτερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Η ξαφνική μείωση της παραγωγικότητας το
2009, σε όλες τις χώρες, είναι αποτέλεσμα της
ύφεσης: όταν η παραγωγή επιβραδύνεται, η
απασχόληση δεν μειώνεται άμεσα και στον ίδιο βαθμό, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα,
ως ο λόγος της παραγωγής προς την απασχόληση, να μειώνεται. 29 Στην Ελλάδα όμως η
παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται και
το 2009, όταν στις πολλές άλλες χώρες παρουσιάζει μείωση. Το 2010, ενώ η παραγωγικότητα ανακάμπτει σε όλες τις χώρες, στην
Ελλάδα, όπου η ύφεση συνεχίζει, η παραγωγικότητα μειώνεται, για πρώτη φορά κατά την
περίοδο που εξετάζουμε.
Μόνο μία χώρα της Ευρωζώνης, η Σλοβακία, είχε υψηλότερο ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας από την Ελλάδα, ενώ η Σλοβενία και η Ιρλανδία είχαν παραπλήσιους με την
Ελλάδα ρυθμούς (Πίνακας 1). Η Τουρκία είχε
υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας από την Ελλάδα, αλλά χώρες όπως
η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είχαν χαμηλότερους
ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας από
την Ελλάδα. Σε όλη την προηγούμενη δεκαετία η παραγωγικότητα αυξήθηκε σε όλες τις
χώρες που εξετάσαμε με ρυθμούς συνήθως
χαμηλότερους από την Ελλάδα.

Πίνακας 1
Αύξηση της παραγωγικότητας (%) σε επιλεγμένες χώρες από το 2000 έως το 2010
Σλοβακία
51,0%
Ιρλανδία
27,1%
Ελλάδα
22,5%
Γερμανία
13,7%
Ευρώπη-ΟΟΣΑ
13,7%
Πορτογαλία
11,3%
ΗΠΑ
12,9%

4.3 Συντελεστές της παραγωγικότητας:
κάποιοι αθώοι ύποπτοι
Γιατί ανακόπηκε ο γοργός ρυθμός αύξη-

σης της παραγωγικότητας που σημείωσε η Ελλάδα από το 2000 έως το 2009; Μία πρώτη
απάντηση είναι η εμφάνιση το 2008-09 της
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τελεί μόνο παράγοντα που αυξάνει το κόστος παραγωγής, αλλά και παράγοντα ενίσχυσης της παραγωγικότητας. 32
Θα ήταν μεγάλο λάθος να αποδώσουμε
την αύξηση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία στον άκρατο
δανεισμό της, παρασυρόμενοι από το γεγονός
ότι καθ’ όλη τη δεκαετία η Ελλάδα συσσώρευε
δημόσιο χρέος. Αν η αύξηση της παραγωγικότητας κατά την προηγούμενη δεκαετία ήταν
πράγματι απλώς αποτέλεσμα του δημόσιου
δανεισμού, δηλαδή εικονική, τότε θα έπρεπε η
παραγωγικότητα να αυξάνεται παράλληλα με
το χρέος ως ποσοστού του ΑΕΠ. Όμως, όπως
δείχνουν τα στοιχεία, η αύξηση της παραγωγικότητας κατά την προηγούμενη δεκαετία δεν
συσχετίζεται με την αύξηση του χρέους ως
ποσοστού του ΑΕΠ. Όπως δείχνει το Διάγραμμα 12, 33 από το 2000 έως το 2007 η παραγωγικότητα αυξανόταν με γοργούς ρυθμούς ενώ
το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ως ποσοστό το ΑΕΠ παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητο. Όταν μάλιστα το χρέος εκτινάσσεται από
το 2009 και μετά, αυτό δεν φαίνεται να λειτουργεί ευεργετικά για την παραγωγικότητα.
Θα ήταν επίσης λάθος να αποδοθεί η πορεία της παραγωγικότητας στην Ελλάδα μόνο
ή κυρίως στην πορεία των επενδύσεων παγίου
κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων σε νέες
τεχνολογίες και παραγωγικές μονάδες. Όπως
βλέπουμε στο Διάγραμμα 13, 34 οι ακαθάριστες
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (gross fixed
capital formation) ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν
εμφανίζουν κάποια συσχέτιση με την παραγωγικότητα (το ίδιο ισχύει και για τις καθαρές
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, η πορεία των
οποίων είναι σχεδόν παράλληλη με αυτήν των
ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου).
Αν και θεωρητικά θα ήταν εύλογο, τα εμπειρικά στοιχεία για την Ελλάδα δείχνουν ότι ούτε
η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας και
συνεπώς ούτε και πρόσφατη πτώση της μπορεί να αποδοθεί στην άνοδο και πτώση των
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. 35
Τέλος, το εύρος της μαύρης εργασίας και
οικονομίας αποτελεί παράγοντα που υποσκάπτει την εγκυρότητα των επίσημων στοιχείων
για τον αριθμό των απασχολούμενων, τις ώρες
εργασίας καθώς και το ΑΕΠ. Ωστόσο, στον
βαθμό που εστιάζουμε σε εξελικτικές τάσεις
παρά σε απόλυτα επίπεδα, η ουσία των επισημάνσεών μας δεν ανατρέπεται, όταν μάλιστα
εκτιμάται ότι η αδήλωτη απασχόληση δεν αυξήθηκε κατά την προηγούμενη δεκαετία αλλά
αντιθέτως μειώθηκε. 36

ύφεσης, όταν δηλαδή οι επιχειρήσεις βρέθηκαν με περισσότερους εργαζόμενους απ’ ό,τι
χρειάζονταν εν όψει της μειωμένης ζήτησης
(και μείωσης της παραγωγής). Αυτή όμως η
υστέρηση των επιχειρήσεων στην προσαρμογή της απασχόλησης στη (μειωμένη παραγωγή) που εμφανίζεται ως μείωση της παραγωγικότητας αναμένεται να αφορά την αρχική
περίοδο της κρίσης, όταν δηλαδή η μείωση
του τζίρου αιφνιδιάζει τις επιχειρήσεις, και όχι, όπως στην ελληνική περίπτωση, σειρά ετών. Οι απολύσεις και τα μειωμένα ωράρια
(βλ. μεγάλη αύξηση της εκ περιτροπής μερικής απασχόλησης κ.λπ.) είναι «κλασικές» μέθοδοι προσαρμογής των εργατικών εισροών
προς τη μειωμένη ζήτηση.
Υπάρχει μια σειρά από λόγους για τους
οποίους η ίδια η μείωση των μισθών μπορεί να
επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα της
εργασίας:
• Αντικατάσταση εργαζομένων από τεχνολογία. Η μείωση του κόστους εργασίας,
σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία, οδηγεί τους εργοδότες να αναβάλλουν την
επένδυση σε νέες τεχνολογίες που θα αντικαθιστούσαν εργαζόμενους. Η επακόλουθη χαμηλή ένταση κεφαλαίου της παραγωγικής διαδικασίας μειώνει την παραγωγικότητα της εργασίας.
• Σύμφωνα με τη θεωρία της ενδογενούς
ανάπτυξης, η μείωση μισθών μειώνει τα
κίνητρα για επένδυση σε έρευνα & ανάπτυξη, δηλαδή για πόρους προς εύρεση
τρόπων αύξησης της παραγωγικότητας
της εργασίας. 30
• Η μείωση μισθών μπορεί να βλάψει την
καινοτομία στον βαθμό που η ενδεχόμενη
μείωση της ενεργού ζήτησης περιορίζει
τις πιθανότητες εμπορικής επιτυχίας των
νέων προϊόντων – αντίστροφα η αύξηση
μισθών μπορεί να πυροδοτήσει την καινοτομία και την παραγωγικότητα της εργασίας. Μια αρχική αύξηση της ενεργού
ζήτησης μπορεί να πυροδοτήσει μια διαδικασία στα πρότυπα που ανέδειξε ο
Gunnar Myrdal (1957), κατά την οποία η
επακόλουθη αύξηση της παραγωγικότητας οδηγεί σε αυξημένα κέρδη και μισθούς, που με τη σειρά τους οδηγούν σε
έναν άλλο γύρο επέκτασης κ.λπ. Έτσι η
ανάπτυξη μπορεί να είναι αυτοτροφοδοτούμενη αφού συσχετίζεται θετικά με την
παραγωγικότητα (νόμος του Verdoorn). 31
• Η θεωρία του «αποτελεσματικού μισθού», κατά την οποία ο μισθός δεν απο-
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ΜΕΡΟΣ Β΄: 2010-2012
5

του Μνημονίου; Σε ποια κατεύθυνση έχουν
κινηθεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας και οι
επιμέρους συνιστώσες του; Πόσο εφικτός είναι ο στόχος του Μνημονίου-2 για τη μείωση
του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15%
εντός τριών ετών;

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Πώς έχει εξελιχθεί το μοναδιαίο κόστος
εργασίας στην Ελλάδα μετά την υπογραφή

Διάγραμμα 12
Παραγωγικότητα και χρέος

5.1

Ταγμένοι στην ανταγωνιστικότητα,
χαμένοι στη μετάφραση
Ενώ είναι θεωρητικά εύλογη η στόχευση
του Μνημονίου-2 για μείωση του μοναδιαίου
κόστους εργασίας, ο τρόπος που διατυπώνεται
στο κείμενο της συμφωνίας ο στόχος αυτός
αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας. Η
προτεινόμενη μείωση του μοναδιαίου κόστους
εργασίας κατά 15% δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι πρέπει να μειωθεί το μέσο κόστος εργασίας κατά 15%, αλλά ότι πρέπει να μειωθεί ο
λόγος κόστους/παραγωγικότητας κατά 15%.
Όμως η πλήρης απουσία της λέξης «παραγωγικότητα» από το κείμενο της συμφωνίας, σε
συνδυασμό με τη ρητή αναφορά σε μέτρα μείωσης του κόστους εργασίας, σηματοδοτεί την
εγκατάλειψη της παραγωγικότητας ως συντελεστή μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας, με όλη τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας να αναμένεται να προέλθει
από τη μείωση του κόστους εργασίας. Είναι
πιθανό, ωστόσο, το κείμενο να αναφέρεται έμμεσα στη παραγωγικότητα, δίχως να την κατονομάζει (όπως και όταν προτείνονται ιδιωτικοποιήσεις και άλλες αλλαγές στον δημόσιο
τομέα). Αν είναι έτσι, τότε η παραγωγικότητα

δεν παραγνωρίζεται ως συντελεστής του μοναδιαίου κόστους εργασίας, αλλά η ασάφεια
επιτείνεται: ποιοι είναι οι στόχοι που τίθενται
για το κόστος εργασίας και ποιοι για την παραγωγικότητα ώστε το πηλίκο των δύο να είναι μειωμένο κατά 15% μέσα σε τρία χρόνια;
Μήπως η πρόθεση είναι να αφεθεί στους κοινωνικούς εταίρους το βέλτιστο μείγμα μείωσης μισθών και αύξησης της παραγωγικότητας για τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15%; Αν και μια τέτοια συνειδητή
ασάφεια μπορεί να είχε τη σκοπιμότητά της,
οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις προς την κατεύθυνση
της αποκέντρωσης και εξατομίκευσης των
συμβάσεων εργασίας μάλλον δυσχεραίνουν
παρά ενισχύουν τη δυνατότητα επίτευξης τέτοιων εθνικών συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Τα πράγματα περιπλέκονται περαιτέρω
από την απόκλιση που σημειώνεται μεταξύ
αγγλικού και ελληνικού κειμένου του Μνημονίου-2 ως προς το μοναδιαίο κόστος εργασίας:
στο αγγλικό κείμενο προτείνεται η μείωση του
μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% στην
επιχειρηματική οικονομία (business econo-
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κονομίας διαφέρει από το μοναδιαίο κόστος
εργασίας για τους «επιχειρηματικούς κλάδους
εκτός γεωργίας» (το 2010 ο δείκτης του μοναδιαίου κόστος εργασίας ήταν 6,3% μεγαλύτερος για τους κλάδους αυτούς απ’ ό,τι για το
σύνολο της οικονομίας). 38

my), ενώ στο ελληνικό μεταφρασμένο κείμενο
προτείνεται η μείωση του μοναδιαίου κόστους
εργασίας κατά 15%, δίχως ωστόσο αυτό να
περιορίζεται στον επιχειρηματικό τομέα. 37 Η
διαφορά μεταξύ του αγγλικού και ελληνικού
κειμένου είναι ουσιώδης δεδομένου ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας για το σύνολο της οι-

Διάγραμμα 13
Παραγωγικότητα και επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

Διάγραμμα 14
Μοναδιαίο κόστος εργασίας, κόστος εργασίας, και παραγωγικότητα της εργασίας
στην Ελλάδα
130
125

Μοναδιαίο κόστος
εργασίας

Δείκτης (2005=100)

120

Κόστος εργασίας

115
110

Παραγωγικότητα
της εργασίας

105

Linear (Μοναδιαίο
κόστος εργασίας)

100

Linear (Κόστος
εργασίας)

95

Linear
(Παραγωγικότητα
της εργασίας)

90
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Διάγραμμα 15
Γραμμική προβολή του μοναδιαίου κόστους εργασίας, του κόστους εργασίας και
της παραγωγικότητας, 2010-2014

Δείκτης (2005=100)

130
125

Μοναδιαίο κόστος
εργασίας

120

Κόστος εργασίας

115

Παραγωγικότητα
της εργασίας

110

Linear (Μοναδιαίο
κόστος εργασίας)

105
100

Linear (Κόστος
εργασίας)

95

Linear
(Παραγωγικότητα
της εργασίας)

90

5.2

Μείωση μισθών, βάλτωμα
παραγωγικότητας
Για να αποκτήσουμε μια εικόνα των πιο
πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με το μοναδιαίο κόστος εργασίας καθώς και με το κόστος
εργασίας και την παραγωγικότητα της εργασίας που το συνιστούν, στρεφόμαστε από τις
ετήσιες χρονοσειρές του ΟΟΣΑ, που δεν παρέχουν στοιχεία πέραν του 2011, στις αντίστοιχες τριμηνιαίες χρονοσειρές, που καλύπτουν έως και το γ’ τρίμηνο του 2012. 39
Στο Διάγραμμα 14 παρουσιάζεται η εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας καθώς
και των δύο συνιστωσών του στην Ελλάδα,
από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο Μνημόνιο (β’ τρίμηνο του 2010) έως και το γ’ τρίμηνο του 2012, με βάση τις τιμές που είχαν τα
μεγέθη αυτά το έτος 2005 (2005=100). 40 Σε
αυτό αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της
πολιτικής που ακολουθείται μετά την υπογραφή του Μνημονίου αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα κόστους της ελληνικής οικονομίας: τον βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο έχει μεταβληθεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα. Από τη μια, είναι θετικό
το γεγονός ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας
ακολουθεί σαφώς πτωτική πορεία, ύστερα
από μια δεκαετία αυξήσεων. Από το β’ τρίμηνο του 2010 έως το γ’ τρίμηνο του 2012 το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε από τις

109,5 μονάδες στις 94,7 μονάδες, δηλαδή 13,5% -- ως γραμμική τάση, η μείωση είναι
από τις 115,7 στις 102,5 μονάδες, δηλαδή 11,4%. Από την άλλη, όμως, η μείωση αυτή του
μοναδιαίου κόστους εργασίας έχει επιτευχθεί
με ισορροπημένες μεταβολές των συνιστωσών
του, αλλά κατά το πλείστον μέσα από τη μείωση της μίας από τις δύο συνιστώσες του, δηλαδή του κόστους εργασίας, από τις 110,6 στις
101,1 μονάδες, δηλαδή -8,6% -- ως τάση η
μείωση είναι από τις 112,7 στις 102,5 μονάδες,
-9,1%. Η άλλη συνιστώσα του, η παραγωγικότητα της εργασίας, αυξήθηκε από τις 101,1
στις 106,8 μονάδες, δηλαδή κατά 5,6% -- ως
τάση η αύξηση ήταν από 98,0 στις 100,7 μονάδες, δηλαδή 2,4%. Με άλλα λόγια, η μείωση
του μοναδιαίου κόστους εργασίας προέρχεται
από τη ραγδαία μείωση των μισθών και από
τη μικρή μόνο αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας.
Ο στόχος που θέτει το Μνημόνιο 2 για
μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% κατά την περίοδο 2012-2014 είναι απόλυτα εφικτός, εάν, και μόνο εάν, συνεχιστεί
η ίδια τάση μείωσής του που δρομολογήθηκε
από το Μνημόνιο 1. Πράγματι, όπως δείχνει η
γραμμική προβολή της μέχρι τώρα εξέλιξης
του μοναδιαίου κόστους εργασίας (Διάγραμμα
15), στο τέλος του 2014 το μοναδιαίο κόστος
εργασίας αναμένεται να έχει μειωθεί από τις
106 μονάδες που ήταν στην αρχή του 2012
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σης προσκρούει σε οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτικά όρια που είναι πλέον ορατά δια γυμνού οφθαλμού.

στις 90 περίπου μονάδες, δηλαδή κατά 15,1%,
με αντίστοιχη μείωση των μισθών κατά 12,3%
και αύξηση της παραγωγικότητας κατά 2,8%.
Το πρόβλημα είναι ότι η συνέχιση της ίδια τά-

Δείκτης (2005=100)

Διάγραμμα 16
Μοναδιαίο κόστος εργασίας ανά κλάδο
170
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Σύνολο οικονομίας
Μεταποίηση (D)
Κατασκευές (F)
Εμπόριο, Μεταφορές, Επικοινωνίες (G-I)
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (J_K)
Επιχειρηματικός τομέας (C-K)

5.3

Ανταγωνιστικότητα και
μισθολογικές διαφορές μεταξύ του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
Η εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας ανά κλάδο μπορεί να αναδείξει τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των κλάδων ως
προς την προσαρμογή στην κρίση και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Πέρα από αυτό, η
κλαδική εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας μπορεί να μας δώσει σημαντικές ενδείξεις για τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως προς την
προσαρμογή στην κρίση και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές.
Στο Διάγραμμα 16 καταγράφεται η πορεία του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε επιλεγμένους κλάδους ή τομείς της ελληνικής οικονομίας κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής
του Μνημονίου (β’ τρίμηνο 2010 έως β’ τρίμηνο 2011). 41 Δύο στοιχεία ξεχωρίζουν. Πρώτον,
η συνολική υποχώρηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας είναι αποτέλεσμα της μείωσής
του σε όλους τους επιμέρους κλάδους της οικονομίας (με εξαίρεση τις κατασκευές όπου,
με διακυμάνσεις, παρέμεινε σχεδόν αμετά-

βλητο). Δεύτερον, το μοναδιαίο κόστος εργασίας της μεταποίησης καθώς και του ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα 42 βρίσκονται σε
υψηλότερα επίπεδα από ό,τι το μοναδιαίο κόστος εργασίας του συνόλου της οικονομίας
(δείκτης με έτος αναφοράς το 2005). Από αυτή τη διαπίστωση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 98% των απασχολουμένων της μεταποίησης και το 93% του ειχειρηματικού τομέα εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, έναντι 77% των απασχολουμένων στο Σύνολο
της οικονομίας, 43 συνάγεται αναπόδραστα ότι
η κρατούσα αντίληψη για την ανταγωνιστικότητα του «ιδιωτικού τομέα» σε σχέση με του
«δημοσίου» είναι τουλάχιστον προβληματική:
τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το μοναδιαίο
κόστος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (ή στους
«κλάδους του ιδιωτικού τομέα») ήταν και παραμένει υψηλότερο από ό,τι στον δημόσιο τομέα.
Το γεγονός που μόλις αναδείξαμε, ότι δηλαδή το μοναδιαίο κόστος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι σε υψηλότερα επίπεδα απ’
ό,τι στο σύνολο της οικονομίας, σημαίνει ότι
σε σχέση με την παραγωγικότητά του ο ιδιω-
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μέας είναι λιγότερο ανταγωνιστικός από τον
δημόσιο.

τικός τομέας έχει υψηλότερο εργασιακό κόστος απ’ ό,τι ο δημόσιος τομέας. Δηλαδή, με
τη συμβατική έννοια του όρου, ο ιδιωτικός το-

Διάγραμμα 17
Μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη στο σύνολο και στη
μεταποίηση

Το ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας μπορεί να μην είναι υψηλότερο στο σύνολο της
οικονομίας από τη μεταποίηση δεν θα πρέπει
να μας ξενίζει. Η εξωραϊσμένη, ιδεολογική αντίληψη του ιδιωτικού τομέα ως ιδιαίτερα ανταγωνιστικού δεν ανταποκρίνεται ούτε στην
ελληνική πραγματικότητα αλλά ούτε και σε
άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό που πρέπει
να μας ξενίζει και να μας προβληματίζει είναι
το μέγεθος της απόκλισης ιδιωτικού-δημοσίου
τομέα στην περίπτωση της Ελλάδας. Στις περισσότερες χώρες το μοναδιαίο κόστος εργασίας της μεταποίησης και του συνόλου της οικονομίας είναι παραπλήσια μεταξύ τους και η
τάση είναι «υπέρ» της μεταποίησης (μειώνεται περισσότερο), ενώ στην Ελλάδα αποκλίνουν σημαντικά και μάλιστα «κατά» της μεταποίησης (αυξάνεται περισσότερο), όπως
βλέπουμε στο Διάγραμμα 17. 44
Εάν δεν λαμβάναμε υπόψη πιθανές διαφορές στην παραγωγικότητα του κάθε κλάδου, όπως κάνει και συνυπολογίζει το μοναδιαίο κόστος εργασίας ανά κλάδο που μόλις
παρουσιάσαμε, αλλά συγκρίναμε, απλούστε-

ρα, το μέσο ωρομίσθιο του κάθε κλάδου θα
καταλήγαμε και πάλι σε ένα απροσδόκητο, για
την κρατούσα αντίληψη, συμπέρασμα. Σύμφωνα με τον Δείκτη Κόστους Εργασίας της
Eurostat, οι μισθοί ανά ώρα εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα έτειναν να είναι
υψηλότεροι από αυτούς του δημοσίου τομέα
στην αρχή του Μνημονίου, και τείνουν να παραμένουν υψηλότεροι μέχρι τώρα. 45 Όπως
βλέπουμε στο Διάγραμμα 18, κατά την περίοδο εφαρμογής του Μνημονίου το μέσο ωρομίσθιο μειώθηκε στο Σύνολο της οικονομίας σημαντικά: για κάθε ένα ευρώ ανά ώρα εργασίας
με το οποίο αμειβόταν ένας εργαζόμενος το β’
τρίμηνο του 2010, σήμερα (κατά το α’ τρίμηνο
του 2012) αμείβεται με 77 σεντς.
Οι μεγαλύτερες μειώσεις ωρομισθίων κατά τα δύο τελευταία χρόνια επήλθαν στον
κλάδο της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης και της υγείας (το α’ τρίμηνο του 2012 το
μέσο ωρομίσθιο ήταν 34-39% χαμηλότερο του
μέσου ονομαστικού ωρομισθίου του κλάδου
που ίσχυε το β’ τρίμηνο του 2010) – κατ’ εξοχήν κλάδοι του δημοσίου. Μόνο ένας μεγάλος
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περί τα 17%, στις χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές υπηρεσίες 12%, στο εμπόριο περί τα
5%, και στον επιχειρηματικό τομέα συνολικά
περί τα 15% (Διάγραμμα 19).

(κατεξοχήν) ιδιωτικός κλάδος, τα ξενοδοχεία
& εστιατόρια, παρουσιάζουν παρόμοια μείωση
με τους (κατεξοχήν) δημόσιους κλάδους
(34%), ενώ στη μεταποίηση η μείωση είναι

Διάγραμμα 18
Δείκτης κόστους εργασίας ανά κλάδο

τητας. Φαίνεται πως και άλλοι, πολιτικοί παράγοντες, πέραν του διεθνούς ανταγωνισμού,
διαμορφώνουν τους όρους ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τομέα (διαπραγματευτική
ισχύς, διαπλοκή, φοροδιαφυγή).

Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν μια
διαφορετική σχέση ιδιωτικού-δημόσιου τομέα
ως προς την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα.
Παρά τις γνωστές του παθογένειες, ο δημόσιος τομέας της ελληνικής οικονομίας έχει καλύτερες επιδόσεις από τον ιδιωτικό τομέα – ως
προς το μοναδιαίο κόστος εργασίας, δηλαδή
την αναλογία μισθών/παραγωγικότητας. Συνεπώς η σχεδιαζόμενη μεταφορά δραστηριοτήτων από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα
δεν αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την απόσταση που χωρίζει την κρατούσα αντίληψη
από την πραγματικότητα, αφού σημαντικοί
διεθνώς «εμπορεύσιμοι» τομείς της οικονομίας (που τείνουν να είναι ιδιωτικοί), παρά την
έκθεσή τους στον διεθνή ανταγωνισμό, παρουσιάζουν χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα
κόστους σε σχέση με άλλους (περισσότερο
δημόσιους) κλάδους οικονομικής δραστηριό-

6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) Κατά την προηγούμενη δεκαετία, η ελληνική οικονομία σημείωνε συνεχή απώλεια
ανταγωνιστικότητας, υπό τη συμβατική έννοια και μέτρηση του όρου που υιοθετεί το
Μνημόνιο, δηλαδή το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξανόταν με γοργούς ρυθμούς – από το
2000 έως το 2010 κατά 30%.
2) Ωστόσο, κατά την προηγούμενη δεκαετία απώλεια σημείωσε και η ανταγωνιστικότητα των εμπορικών εταίρων της χώρας, με εξαίρεση τη Γερμανία. Σε σχέση με το μοναδιαίο κόστος εργασίας των χωρών της ΕΕ-15,
το ελληνικό μοναδιαίο κόστος εργασίας από
το 2000 έως το 2010 αυξήθηκε (δηλ. η αντα-
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γωνιστικότητα μειώθηκε) κατά 13,6%, αλλά σε
σχέση με το μοναδιαίο κόστος εργασίας 35

χωρών-εμπορικών εταίρων το ελληνικό μοναδιαίο κόστος αυξήθηκε κατά 2,2%.

Διάγραμμα 19
Μεταβολή μέσου μισθού/ώρα ανά κλάδο (και αναλογία απασχολούμενων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις ανά κλάδο), β’ τρίμηνο 2010-α’ τρίμηνο 2012
0
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Δημόσια διοίκηση (0%)

50

38,4

Εκπαίδευση (26%)

%

40

35,5

Υγεία (41%)

33,9

Χρημ. & ασφ. δρ. (74%)

33,8

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (77%)

22,6

Επιχειρηματικός τομέας (93%)

21,7

Επ., επιστ. & τεχν. δρ. (97%)

17,3

Μεταποίηση (98%)

14,8

Κατασκευές (99%)

11,9

Ξενοδοχεία & εστ. (99%)

5,2

Εμπόριο (99%)

4,7

της παραγωγικότητας κατά 2,4%.
Ο στόχος της περαιτέρω μείωσής του κατά 15% έως το 2014, εάν, και μόνο εάν, συνεχιστεί η παρούσα τάση μείωσής του, είναι απόλυτα εφικτός. Σε δυόμισι έτη το μοναδιαίο
κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 11,4 8,9%, και
με την υφιστάμενη τάση προβλέπεται το β’
τρίμηνο του 2014 να φτάσει τις 94 μονάδες,
δηλαδή μείωση σε σχέση με το β’ τρίμηνο του
2012 κατά 10,1%. Αν η μείωση αυτή επιδιωχθεί και πάλι μέσα από τη μείωση των μισθών,
τα αρνητικά αποτελέσματα στην ενεργό ζήτηση και την κοινωνική συνοχή αναμένεται να
επισκιάσουν οποιοδήποτε θετικό αντίκτυπο
μπορεί να έχει στην ανταγωνιστικότητα κόστους.
7) Οι μεγαλύτερες μειώσεις μισθών (ωρομισθίων) τα δύο τελευταία χρόνια σημειώθηκαν σε κλάδους του δημόσιου τομέα. Μόνον
ένας κλάδος του ιδιωτικού τομέα σημείωσε
μεγάλη μείωση μισθών (ξενοδοχεία & εστιατόρια), ενώ οι άλλοι κλάδοι -- όπως η μεταποίηση -- σημείωσαν μειώσεις μικρότερες από
τον εθνικό μέσο όρο.
8) Η σκοπιμότητα της εθνικής στόχευσης
για τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας δεν είναι αυτονόητη, ούτε θεωρητικά ούτε ιστορικά. Από θεωρητική άποψη, μια μείωση του ελληνικού μοναδιαίου κόστους εργασίας θα αναμενόταν να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της χώρας έναντι των εταίρων

3) Παράλληλα με τις μεγάλες αυξήσεις
των μισθών, κατά 49,2% από το 2000 έως το
2010, που τροφοδότησαν την αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας της, η ελληνική
οικονομία διακρίθηκε και για τις μεγάλες αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας,
κατά 19,2% στο ίδιο διάστημα. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η αύξηση του μοναδιαίου
κόστους εργασίας (30%) δεν ξεπέρασε κατά
πολύ αυτήν των 35 εμπορικών εταίρων της
χώρας, που είχαν χαμηλότερες αυξήσεις μισθών αλλά και χαμηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας.
4) Κατά την προηγούμενη δεκαετία η απώλεια ανταγωνιστικότητας ήταν μεγαλύτερη
σε κάποιους "κλάδους του ιδιωτικού τομέα"
όπως η μεταποίηση παρά στο σύνολο της οικονομίας: το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε στη μεταποίηση κατά 30% περισσότερο από το σύνολο, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος ανήκει στον «διεθνώς εμπορεύσιμο τομέα» που τείνει να υπόκειται σε περισσότερες
πιέσεις για τη συμπίεση των μισθών.
5) Μετά το Μνημόνιο, το μοναδιαίο κόστος εργασίας σημειώνει μείωση, σηματοδοτώντας μια αντίστροφη πορεία σε σχέση με
την προηγούμενη δεκαετία αυξήσεων.
6) Την περίοδο β’ τρίμηνο 2010 – γ’ τρίμηνο 2012 το μοναδιαίο κόστος εργασίας υποχώρησε κατά 11,4%. Η μείωση προήλθε από τη
μείωση των μισθών κατά 9,1% και την αύξηση
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μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης δεκαετίας ενδεχομένως συνδέονται με το σχετικά πολύ μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων
και στην εκ των πραγμάτων αξιοποίηση της
άτυπης «εσωτερικής-λειτουργικής ευελιξίας»
(εναλλαγή καθηκόντων, πολυειδίκευση, επίλυση προβλημάτων της παραγωγής, προσαρμοστικότητα της ποιότητας και ποσότητας εργατικών εισροών με σταθερότητα της απασχόλησης) – κάτι που για τις μεγάλες επιχειρήσεις παραμένει βασικό ζητούμενο για την
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. 47
Το δομικό αυτό χαρακτηριστικό της ελληνικής
οικονομίας, αν και αποτελεί τροχοπέδη για
την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, ενδέχεται
να έχει και ευεργετικές συνέπειες για την παραγωγικότητα αξιοποιώντας τη λειτουργική
ευελιξία και τα θρυλούμενα ανθρωπολογικά
χαρακτηριστικά των Ελλήνων, την επινοητικότητα, την ευρηματικότητα και την προσαρμοστικότητα σε απρόβλεπτες εξελίξεις.
10) Ο ιδιωτικός τομέας της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τον δημόσιο δεν είναι
όσο ανταγωνιστικός όσο ευρέως υποτίθεται.
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας, ο λόγος μισθού προς παραγωγικότητα, σε κλάδους του
ιδιωτικού τομέα αυξάνονταν γοργότερα από
του δημοσίου πριν το Μνημόνιο, και παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα μετά το Μνημόνιο.
Ενώ λοιπόν ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα
πράγματι πάσχει σοβαρά, η λύση δεν είναι
κάποιας μορφής μεταφορά των δραστηριοτήτων του δημοσίου τομέα στον ιδιωτικό, αφού ο
τελευταίος όχι μόνο δεν χαίρει άκρας υγείας,
αλλά φαίνεται να πάσχει περισσότερο από τη
νόσο που αποδίδεται στον πρώτο.

της μόνο στην περίπτωση που αυτοί δεν ακολουθούσαν παρόμοια πολιτική με την Ελλάδα:
εάν οι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας τύχει να
μειώσουν και αυτοί το μοναδιαίο κόστος εργασίας τους, τότε η όποια θετική επίδραση της
μείωσης του ελληνικού μοναδιαίου κόστους
εργασίας στην ανταγωνιστικότητα (κόστους)
της χώρας θα έχει ακυρωθεί. Από πρακτική δε
άποψη, το μοναδιαίο κόστος εργασίας δεν συσχετίζεται ιστορικά με το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, ούτε στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά ούτε και των περισσοτέρων εμπορικών εταίρων της. 46
9) Σε αντίθεση με την εντύπωση που επικρατεί, και παρά τις πραγματικές και πολύπλευρες αδυναμίες της, η ελληνική οικονομία
κατά το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης
δεκαετίας λειτουργούσε με περισσότερη αποτελεσματικότητα απ’ όση τείνουμε, λόγω της
κατάρρευσης που βιώνουμε, να θεωρούμε. Είχε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, καθώς και υψηλούς ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας – ίσως το σημαντικότερο κριτήριο οικονομικής ανάπτυξης μιας
χώρας.
Η ελληνική οικονομία κατά την προηγούμενη δεκαετία αναμφίβολα απώλεσε μέρος
της ανταγωνιστικότητας κόστους της, με τη
μορφή της αύξησης του μοναδιαίου κόστους
εργασίας. Ωστόσο, η απώλεια είναι μικρότερη
απ’ ό,τι εμφανίζεται: σε σχέση με το μοναδιαίο
κόστος εργασίας των χωρών της πρώην ΕΕ-15,
το ελληνικό μοναδιαίο κόστος εργασίας από
το 2000 έως το 2010 αυξήθηκε κατά 13,6%,
αλλά σε σχέση με το μοναδιαίο κόστος εργασίας 35 χωρών κατά 2,2%. Είναι σημαντικό,
λοιπόν, οι όποιες μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας ή για την αποπληρωμή του χρέους να μην πετάξουν το μωρό μαζί με τα απόνερα. Η προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητας με κριτήριο το
μοναδιαίο κόστος εργασίας δεν θα πρέπει να
υπονομεύσει, με τη μονομανή επιδίωξη για τη
μείωση των μισθών, την αποδεδειγμένη κατά
την προηγούμενη δεκαετία δυνατότητα της
ελληνικής οικονομίας να αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας με γοργούς ρυθμούς
(γοργότερους από την αύξηση του χρέους!).
Όταν μάλιστα, όπως δείξαμε, στην Ελλάδα
όπως και στις περισσότερες χώρες, το μοναδιαίο κόστος εργασίας από μόνο του δεν συσχετίζεται με το μέγεθος του ελλείμματος
τρεχουσών συναλλαγών.
Οι γοργοί ρυθμοί αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα κατά το
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

αυτές του υπόλοιπου ιδιωτικού τομέα και για την
ευελιξία των συμφωνιών για τις ώρες εργασίας. Η
στρατηγική αυτή πρέπει να στοχεύει στη μείωση
του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας
κατά 15% στο διάστημα 2012-14. Συγχρόνως, η
Κυβέρνηση θα προωθήσει την ομαλή
διαπραγμάτευση των μισθών στα διάφορα επίπεδα
και θα καταπολεμήσει την αδήλωτη εργασία.»
Βουλή των Ελλήνων (2012a, σ. 24) (έμφαση δική
μου). Παρόμοιες προτάσεις διατυπώνονται και
στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(2012).

«Δεδομένου ότι η έκβαση του κοινωνικού
διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης και
της ανταγωνιστικότητας δεν ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες, η Κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την
ενθάρρυνση της ταχείας προσαρμογής του
κόστους εργασίας ώστε να καταπολεμηθεί η
ανεργία και να αποκατασταθεί η
ανταγωνιστικότητα με βάση το κόστος, για τη
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των
πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην αγορά
εργασίας, για την ευθυγράμμιση των συνθηκών
της εργασίας στις πρώην κρατικές επιχειρήσεις με
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των επιχειρήσεων. Έτσι κρίνεται αναγκαίο να
συνυπολογιστεί, αντίστοιχα με τη συνεισφορά τους
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10 Οι χώρες αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ-27, η
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13 Η ποσοστιαία μεταβολή του μοναδιαίου κόστους
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15 Schneider D. (2011), Dew-Becker and Gordon
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μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τους
παραπάνω υπολογισμούς, στον βαθμό που οι
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18 Τράπεζα της Ελλάδος (2012: 86).
19 Ο ΟΟΣΑ δεν διαθέτει στοιχεία για την
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συσχέτισης μεταξύ τους: στην περίπτωση της
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20 European Commission (2011d).
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αποτέλεσε βασικό στόχο της Συνθήκης της
Λισσαβόνας.
23 European Commission (2012b).
24 Πηγή για το Διάγραμμα αυτό και για τα άλλα
που ακολουθούν είναι η βάση δεδομένων του
ΟΟΣΑ Stat.Extracts. Οι τιμές των δεικτών του
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είναι ταυτόσημες με τις τιμές της Eurostat για τα
έτη 2005 και μετά, ενώ παρουσιάζουν πολύ μικρή
απόκλιση για τα πρώτα έτη της δεκαετίας.
25 Επειδή ακριβώς ο αριθμητής της
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την ονομάζει ο ΟΟΣΑ.
26 Το ΑΕΠ είναι υπολογισμένο σύμφωνα με την
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27 European Commission (2011c).
28 Ibid, 8-9.
29 Το αντίθετο συμβαίνει κατά την ανάκαμψη της
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της απασχόλησης, με αποτέλεσμα η
παραγωγικότητα (παραγωγή/απασχόληση) να
αυξάνεται.
30 Romer (1986), Foley and Michl (1999).
31 Myrdal (1957).
32 Shapiro and Stiglitz (1984), Raff and Summers
(1987), Akerlof and Yellen (1986).
33 OECD (2012i).
34 European Commission (2012a). Οι ακαθάριστες
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[…] οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του
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παγίου κεφαλαίου της ελληνικής οικονομίας. Οι
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36 Schneider F. (2011).
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nominal unit labour costs in the business economy
by 15 percent in 2012-14.” Βουλή των Ελλήνων
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1).
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διαθέσιμων στοιχείων είναι ότι οι κλαδικές
χρονοσειρές του μοναδιαίου κόστους εργασίας του
ΟΟΣΑ (2102c) δεν συμπεριλαμβάνουν στοιχεία για
τις συνιστώσες του (κλαδικό κόστος εργασίας,
κλαδική παραγωγικότητα), ενώ οι χρονοσειρές για
το σύνολο της οικονομίας του μοναδιαίου κόστους
εργασίας του ΟΟΣΑ (2012d) συμπεριλαμβάνουν
στοιχεία για τις συνιστώσες του αλλά όχι για τους
κλάδους.
42 O Επιχειρηματικός τομέας συμπεριλαμβάνει
όλους τους κλάδους (C-K) (της ταξινόμησης ISICRev.3) εκτός της Γεωργίας (A), της Αλιείας (B) των
Ορυχείων (C), της Δημόσιας διοίκησης (L), της
Εκπαίδευσης (M), της Υγείας (N), των Άλλων
Υπηρεσιών (O), των Δραστηριοτήτων νοικοκυριών
(P) και των Δραστηριοτήτων ετερόδικων
οργανισμών (Q).
43 Τα ποσοστά ιδιωτικής απασχόλησης είναι
υπολογισμένα με βάση την Έρευνα Εργατικού
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Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, που παρέχει τον αριθμό
των απασχολουμένων ανά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας καθώς και ανά ιδιοκτησιακό
καθεστώς της επιχείρησής του (δημόσια,
ευρύτερου δημόσιου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ιδιωτική).
44 Πηγή OECD 2012c. Δείκτης 2000=100
(μετατροπή από τον δείκτη του OECD 2005=100).
45 Ο Δείκτης Κόστους Εργασίας (Eurostat 2012c)
μετράει το (συνολικό) κόστος εργασίας ανά ώρα
(και ξεχωριστά τις τακτικές αποδοχές, τις
εργοδοτικές εισφορές, τις έκτακτες αποδοχές), με
την ίδια μεθοδολογία, από τις εθνικές στατιστικές
αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το κόστος εργασίας υπολογίζεται στη
βάση ενός δείκτη που κατά το έτος αναφοράς, το
2008, έχει τιμή 100. Για να διευκολύνουμε τη
σύγκριση, στο Διάγραμμα 18 οι τιμές του δείκτη
έχουν μετατραπεί ώστε κατά το β’ τρίμηνο του
2010 να έχουν τιμή 100. Οι κλάδοι είναι
ταξινομημένοι κατά το NACE R2.
46 Γαβρόγλου (2012, 16-21).
47 European Commission (1997), OECD (1996),
Atkinson and Meager (1986), Appelbaum, Bailey,
Berg and Kallenberg (eds.) (2000), Γαβρόγλου
(2009).
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Οι Εξελίξεις στις Εργασιακές Σχέσεις κατά το 2012
Παναγιώτης Κυριακούλιας

Στέλεχος Ενεργητικών Πολιτικών & Διεθνών Δικτύων, ΕΙΕΑΔ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο

ι εξελίξεις στο πεδίο των εργασιακών
σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα μας τόσο κατά το
2012, όσο και κατά τα δύο προηγούμενα έτη,
είναι αναμφίβολα συνδεδεμένες με τις εθνικές
εξελίξεις στην οικονομία και ειδικότερα με τις
επιπτώσεις που προκάλεσε η εκδήλωση της
διπλής κρίσης του 2009 (κρίση δημοσίου χρέους και κρίση δημοσιονομικού ελλείμματος).
Η κρίση αυτή ως γνωστόν οδήγησε στις
δανειακές συμβάσεις για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας από το ΔΝΤ, την ΕΕ και
την ΕΚΤ καθώς και τα συνεπαγόμενα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και
διαθρωτικών αλλαγών, που υλοποιήθηκαν και
συνεχίζονται να υλοποιούνται ως προαπαιτούμενα στοιχεία για τη λήψη της δανειακής
βοήθειας (Μνημόνια 1,2, 3).
Οι αλλαγές που συντελούνται το 2012, με
συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις στο δίκαιο
των συλλογικών εργασιακών σχέσεων με κύρια αιχμή τον τρόπο διαμόρφωσης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας), αλλά και στο δίκαιο των
ατομικών εργασιακών σχέσεων, είναι αναμφισβήτητα θεμελιώδεις και ολοκληρώνουν σε
μεγάλο βαθμό τις παρεμβάσεις στη λειτουργία
της ελληνικής αγοράς εργασίας, οι οποίες ξεκινούν από το 2010 και συνεχίζονται το 2011
με την εφαρμογή των διαδοχικών μνημονίων.
Ταυτόχρονα όμως και καθώς η «ελληνική
κρίση» βαθαίνει, η κρίση χρέους εξαπλώνεται
στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου και τίθενται
υπό αμφισβήτηση το οικοδόμημα του ευρώ
αλλά και οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ως απάντηση για την αντιμετώπιση της
κρίσης, η ΕΕ υιοθετεί αρχικά το Μάρτιο του
2011 το «Σύμφωνο για το Ευρώ+», 1 το οποίο
προχωρά στη μεταρρύθμιση της Συνθήκης της
Λισαβόνας με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας ως απάντηση στην

κρίση χρέους της ευρωζώνης και αφετέρου, τη
μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης με την υιοθέτηση του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας και Σύγκλισης.
Το Σύμφωνο επικεντρώνεται σε τέσσερις
τομείς: ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Βασική πολιτική δέσμευση για το Σύμφωνο αποτελεί η προώθηση της ανταγωνιστικότητας με στόχο τη μείωση του κόστους εργασίας μέσω της άμεσης σύνδεσής του με την
παραγωγικότητα. Ειδικότερα προτείνονται
τηρουμένων των εθνικών παραδόσεων όσον
αφορά τον κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις- μέτρα που να διασφαλίζουν ότι
η εξέλιξη του κόστους συμβαδίζει με την παραγωγικότητα, όπως:
α) επανεξέταση του τρόπου καθορισμού
των μισθών και, εφόσον απαιτείται, του βαθμού συγκέντρωσης της διαπραγματευτικής διαδικασίας και των μηχανισμών τιμαριθμοποίησης, τηρουμένης, παράλληλα, της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, β) μέριμνα ώστε οι μισθολογικές συμφωνίες στον δημόσιο τομέα να στηρίζουν τις προσπάθειες που
καταβάλλονται στον ιδιωτικό τομέα ως προς
την ανταγωνιστικότητα, γ) περαιτέρω άνοιγμα
των προστατευόμενων κλάδων με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την άρση
αδικαιολόγητων περιορισμών στις επαγγελματικές υπηρεσίες και τον τομέα της λιανικής,
προκειμένου να προαχθούν ο ανταγωνισμός
και η αποδοτικότητα, τηρουμένου στο ακέραιο του κοινοτικού κεκτημένου.
Επίσης, στο πλαίσιο του Συμφώνου, η
προώθηση της απασχόλησης και ταυτόχρονα
της ανάπτυξης, αποτελούν απαραίτητη συνθήκη για την επίτευξη σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας. Κάθε χώρα θα είναι υπεύθυνη
για τις ειδικές δράσεις πολιτικής που επιλέγει
να ασκήσει προκειμένου να προωθεί την απασχόληση, ωστόσο αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο μεταρρυθμίσεων της
αγοράς εργασίας για την προαγωγή του συν-
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χαμηλά ποσοστά ανταγωνιστικότητας, προέβησαν σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές
στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, με κύριο
χαρακτηριστικό την περαιτέρω διευκόλυνση
της ευελιξίας, τόσο στη διαμόρφωση των μισθών όσο και στην οργάνωση της εργασίας.
Επί της ουσίας, οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Απασχόληση, όπως αυτή
διαμορφώθηκε κατά τα τελευταία έτη από τη
«Στρατηγική της Λισαβόνας» και τη «Στρατηγική για την Ευρώπη 2020», 4 βασική συνιστώσα των οποίων εξακολουθεί να είναι ήδη
από το 2007, η προώθηση της λεγόμενης “flexicurity”, του συνδυασμού δηλαδή της ευελιξίας της εργασίας με την ασφάλεια, αν και είναι εμφανές ότι η βαρύτητα δίνεται πλέον στο
πρώτο σκέλος, αυτό της ευελιξίας.
Η πολιτική της “flexicurity”, αποτελείται
από τέσσερα επιμέρους αλληλοσυνδεόμενα
συστατικά στοιχεία 5 που αναφέρονται στην
υιοθέτηση μέτρων και πολιτικών με στόχο: α)
τη μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία της
αγοράς εργασίας, β) την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της διά βίου μάθησης, γ) την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, δ) τη μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, εν μέσω της οξείας οικονομικής κρίσης και με τα ποσοστά ανεργίας να έχουν ανέλθει σε ιστορικά υψηλά
επίπεδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει τον
Απρίλιο του 2012 σχετική «Ανακοίνωση» με
τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης», 6 η οποία περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής
για την ανάσχεση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.
Το περιεχόμενο αυτού του «πακέτου απασχόλησης» (employment package) επικεντρώνεται σε τρείς (3) άξονες πολιτικών: α) την
υποστήριξη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, β) την αποκατάσταση της δυναμικής των αγορών εργασίας και γ) την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης της ΕΕ στα θέματα
απασχόλησης μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης
του συντονισμού και της παρακολούθησης
των εθνικών πολιτικών.
Ειδικότερα προωθούνται οι εξής πολιτικές:
α Ως προς την υποστήριξη για τη
δημιουργία θέσεων απασχόλησης
1) Ενίσχυση της δημιουργίας νέων θέσεων
απασχόλησης σε όλους τους τομείς της οικονομίας με την ενθάρρυνση της ζήτησης εργα-

δυασμού ευελιξίας και ασφάλειας (flexicurity),
τη μείωση της αδήλωτης εργασίας και την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας,
την περαιτέρω ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, καθώς και την εφαρμογή φορολογικών
μεταρρυθμίσεων που να ευνοούν την ανάπτυξη της απασχόλησης, όπως μείωση της φορολόγησης του εργατικού εισοδήματος, ώστε να
καταστεί συμφέρουσα η εργασία.
Τέλος, τον Μάρτιο του 2012 υιοθετείται η
«Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην οικονομική και
νομισματική Ένωση», 2 η οποία περιλαμβάνει
το «δημοσιονομικό σύμφωνο» που επιτάσσει
ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς εθνικούς
προϋπολογισμούς και την ενσωμάτωση του
κανόνα αυτού στο εθνικό δίκαιο εντός ενός
έτους.
Η Συνθήκη προβλέπει επίσης συντονισμό
και σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών: τα
συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να αναφέρουν
τα σχέδιά τους όσον αφορά την έκδοση δημόσιου χρέους, να διασφαλίζουν δε ότι οι μείζονος σημασίας οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα
συζητούνται εκ των προτέρων και, όταν ενδείκνυται, θα συντονίζονται.
2.1

Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά
εργασίας και στις πολιτικές
απασχόλησης της ΕΕ το 2012
Οι παραπάνω εξελίξεις, δεν αφήνουν, όπως είναι αναμενόμενο, ανεπηρέαστες τις πολιτικές της ΕΕ στα πεδία των εργασιακών
σχέσεων, της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης.
Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη, 2012, 3 η ευρωπαϊκή αγορά
εργασίας κατά το 2011 χαρακτηρίζεται από
ξαφνική διακοπή της διαδικασίας ανάκαμψης
της απασχόλησης, η οποία είχε ξεκινήσει από
το 2010. Η σημαντική αύξηση της ανεργίας
(10,6% στην ΕΕ-27 και 11,6% στην Ευρωζώνη), είναι το αποτέλεσμα της χειροτέρευσης
της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ, άμεσα συνδεδεμένης με την κρίση του δημόσιου χρέους σε μια σειρά κρατών-μελών.
Οι εξελίξεις αυτές, οδήγησαν σε σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των μισθών, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις άρχισε
να υπολείπεται από τον ρυθμό αύξησης της
παραγωγικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, και πάντα σύμφωνα με
την Έκθεση της Επιτροπής, μια σειρά από χώρες της ΕΕ με υψηλά ποσοστά ανεργίας και
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νεχούς» προσωρινής απασχόλησης, κατάχρησης της «ψευδούς αυτοαπασχόλησης» κ.λπ.),
(vi) πρόβλεψη των επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης κλάδων και των εταιρικών αναδιαρθρώσεων, (vii) ανάπτυξη της διά βίου μάθησης «ως καταλύτη για την ασφάλεια στην απασχόληση», (viii) εξασφάλιση ευκαιριών στη
νεολαία (π.χ. επιδότηση προσλήψεων νέων,
μαθητεία, πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις,
ενίσχυση κινητικότητας νέων).
2) Κινητοποίηση όλων των παραγόντων
για την καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών
απασχόλησης μέσω: (i) της ενίσχυσης του
Κοινωνικού Διαλόγου, (ii) του επαναπροσδιορισμού των πρωτογενών και βασικών υπηρεσιών των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης
(μετατροπή σε «υπηρεσίες διαχείρισης» της
μετάβασης στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας «ενεργητικά» και «παθητικά» μέτρα που
υποστηρίζουν τη βιώσιμη μετάβαση των εργαζομένων κατά τη συνολική διάρκεια της σταδιοδρομίας τους), (iii) συγκέντρωση και επικέντρωση των πόρων σε εταιρικές σχέσεις που
αποδίδουν (υπηρεσίες απασχόλησης, ιδιωτικός τομέας, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, πάροχοι εκπαίδευσης–κατάρτισης, ΜΚΟ,
οργανισμοί πρόνοιας κ.λπ.).
3) Επένδυση στις δεξιότητες: (i) καλύτερη
παρακολούθηση των αναγκών σε δεξιότητες,
(ii) καλύτερη αναγνώριση των δεξιοτήτων και
των προσόντων (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων), (iii) βελτίωση της
συνέργειας μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας.
4) Πορεία προς την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, μέσω: (i) της άρσης των νομικών και πρακτικών εμποδίων που
παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων (άρση περιορισμών στην ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους
εργαζόμενους από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, άρση περιορισμών πρόσβασης σε ορισμένες θέσεις του δημόσιου τομέα στους εθνικούς υπηκόους άλλων χωρών, έλλειψη μηχανισμών αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων), (ii) της καλύτερης αντιστοίχισης μεταξύ θέσεων εργασίας και όσων αναζητούν εργασίας διασχίζοντας τα σύνορα (ενίσχυση και
αναβάθμιση Ευρωπαϊκού Δικτύου Απασχόλησης–EURES), (iii) εξέταση των επιπτώσεων
της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης στην ΕΕ.
γ Ως προς την ενίσχυση της
διακυβέρνησης στην ΕΕ
1) Συμπλήρωση της βελτιωμένης υποβολής εκθέσεων και του συντονισμού των κρα-

σίας μέσω: (i) στοχοθετημένων επιδοτήσεων
για νέες προσλήψεις (κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι), (ii) μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας με «ουδέτερο δημοσιονομικά τρόπο» (μείωση έμμεσου εργασιακού κόστους-μείωση εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης»,
(iii) προώθηση και στήριξη της αυτοαπασχόλησης, των κοινωνικών επιχειρήσεων και των
νεοσύστατων επιχειρήσεων, (iv) μετατροπή
της άτυπης ή αδήλωτης εργασίας σε κανονική
απασχόληση, (v) αύξηση καθαρών αποδοχών
εργαζομένων (αποφυγή της «παγίδας» χαμηλών μισθών, (vi) εκσυγχρονισμός των συστημάτων καθορισμού των μισθών, έτσι ώστε να
συμβαδίζουν με την εξέλιξη της παραγωγικότητας και να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
2) Αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς / κλάδους της οικονομίας: πράσινη οικονομία, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
3) «Κινητοποίηση» των κονδυλίων της ΕΕ
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (ΕΚΤ,
ΕΤΠΑ, Πρόγραμμα Progress, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση,
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).
β Ως προς την αποκατάσταση της
δυναμικής των αγορών εργασίας
1) Προώθηση της μεταρρύθμισης των αγορών εργασίας με: (i) χρήση της «εσωτερικής» (δηλαδή ενδοεπιχειρησιακής) ευελιξίας
της εργασίας (π.χ. διευθέτηση χρόνου εργασίας, ευέλικτα σχήματα οργάνωσης της εργασίας, χρήση λογαριασμών χρόνου εργασίας ή
«τραπεζών» ωρών εργασίας, μειωμένα ωράρια, κ.λπ.), (ii) παροχή αξιοπρεπών και βιώσιμων μισθών και αποφυγή της «παγίδας» των
χαμηλών μισθών, (iii) αποτελεσματικότητα
των διαφόρων μεταβάσεων κατά την εργασιακή ζωή (απασχόληση, εργασιακή κινητικότητα, εκπαίδευση-κατάρτιση, εργασιακή επανένταξη μητέρων κ.λπ.), (iv) υποστήριξη της μετάβασης από την ανεργία στην απασχόληση
(προσαρμογή των συστημάτων παροχών ανεργίας με στόχο την ταχεία επιστροφή στην
αγορά εργασίας), (v) εξασφάλιση των κατάλληλων «συμβατικών ρυθμίσεων» για την καταπολέμηση του κατακερματισμού στην αγορά εργασίας μέσω «ισορροπημένων και μετρημένων» μεταρρυθμίσεων της νομοθεσίας
για την προστασία της απασχόλησης (αποφυγή χρήσης άτυπων συμβάσεων εργασίας, «συ-
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μελών προχωρούν σε σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων προκειμένου να ενισχύσουν την
ευελιξία των επιχειρήσεων, τροποποιώντας
διατάξεις του εργατικού δικαίου, πολλές εκ
των οποίων είχαν θεσπιστεί πολλές δεκαετίες
πριν.
Σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία, η μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου πραγματοποιείται ακόμα και
πριν από την εκδήλωση της κρίσης, ενώ σε
άλλες (π.χ. Εσθονία, Σλοβακία) οι αλλαγές
πραγματοποιούνται προσπερνώντας τους θεσμούς ή τις διαδικασίες διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου, ιδίως με τα συνδικάτα.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας οι μεταρρυθμίσεις
στο εργατικό δίκαιο είναι αποτέλεσμα της απαίτησης ή της επιβολής των προγραμμάτων
δημοσιονομικής προσαρμογής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (Μνημόνια), που
υλοποιούνται από την τριμερή εποπτεία του
ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ (Τρόικα).
Οι κύριες αλλαγές που συντελούνται καθόλη τη διάρκεια της πρόσφατης περιόδου ως
προς την μεταρρύθμιση του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου είναι επιγραμματικά: 8

τών-μελών μέσω της ενισχυμένης πολυμερούς
εποπτείας (εκπόνηση εθνικών σχεδίων απασχόλησης, εκπόνηση συστήματος συγκριτικής
ανάλυσης με επιλεγμένους δείκτες για την
απασχόληση, αναφορά αποτελεσμάτων στο
πλαίσιο Κοινής Έκθεσης για την απασχόληση).
2) Ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση των πολιτικών
απασχόλησης και των κύριων στρατηγικών
προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (τριμερής συνεργασία για την παρακολούθηση
και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μισθολογικές εξελίξεις σε σχέση με την παραγωγικότητα, τον πληθωρισμό, την εσωτερική ζήτηση, την ανεργία και τις εισοδηματικές ανισότητες).
3) Ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των πολιτικών για την απασχόληση και των σχετικών
χρηματοδοτικών μέσων.
Συμπερασματικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση
συνεχίζει να διαμορφώνει την στρατηγική και
τις πολιτικές απασχόλησης στην κατεύθυνση
της περαιτέρω «ευελικτικοποίησης» της αγοράς εργασίας και να καλεί τα κράτη-μέλη να
προχωρήσουν σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις
της εργατικής νομοθεσίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική της
ανακοίνωση το 2010 7 σημειώνει: «οι πολιτικές
συνδυασμού ευελιξίας και ασφάλειας (flexicurity) αποτελούν το καλύτερο εργαλείο για τον
εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας: θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν
στο μετά την κρίση πλαίσιο, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, να περιοριστεί ο κατακερματισμός των αγορών εργασίας, να υποστηριχθεί η ισότητα των φύλων
και να ευοδωθούν οι μεταβάσεις (απασχόλησης).
Κατά τον τρόπο αυτό, οι εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας που
υλοποιούνται από τα κράτη-μέλη καθόλη τη
διάρκεια της περιόδου αυτής που σηματοδοτείται από την όξυνση της οικονομικής κρίσης,
δικαιολογούνται με το σκεπτικό ότι η μετατροπή των αγορών εργασίας σε περισσότερο
ευέλικτες συνιστά μια από τις καλύτερες απαντήσεις για την αντιμετώπιση ακριβώς αυτής
της κρίσης.

1

Χρόνος εργασίας
Πολλές από τις αλλαγές που συντελούνται, αναφέρονται στο ζήτημα της οργάνωσης
και του υπολογισμού του χρόνου εργασίας.
Ένα από τα πλέον συχνά μέτρα είναι η
διεύρυνση της περιόδου αναφοράς για τον
υπολογισμό του εργάσιμου χρόνου. Στην Ουγγαρία από το 2009, η νομοθεσία διευρύνει την
περίοδο αναφοράς σε 4 μήνες (από 3), ενώ με
επιχειρησιακή συμφωνία είναι δυνατός και ο
υπολογισμός του εργάσιμου χρόνου σε ετήσια
(12μηνη) βάση. Στην Πολωνία θεσμοθετείται
ως προσωρινό μέτρο αντιμετώπισης της κρίσης και για τη διετία 2009-2011, ο υπολογισμός του εργάσιμου χρόνου σε 12μηνη βάση,
ενώ οι εργοδότες επιδιώκουν τη μονιμοποίηση
του σχετικού μέτρου. Στην Ρουμανία επίσης η
τροποποίηση της νομοθεσίας διευρύνει την
περίοδο αναφοράς υπολογισμού του εργάσιμου χρόνου στους 4 μήνες.
Άλλες παρεμβάσεις ως προς τον εργάσιμο
χρόνο, είναι η θεσμοθέτηση της «εκ περιτροπής εργασίας» με ανάλογη περικοπή των αποδοχών (short-term working schemes). Στην
Πολωνία δίνεται το δικαίωμα στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες είτε να μειώνουν τον χρόνο εργασίας, είτε

2.2 Οι μεταρρυθμίσεις της εργατικής
νομοθεσίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ
Από το τέλος του 2008, χρονικό σημείο
εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης στην ΕΕ,
μεγάλος αριθμός κυβερνήσεων των κρατών-
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χωρίς όμως να είναι δυνατή η εργασία στον ίδιο εργοδότη πέραν των 18 μηνών.
Η εργασία μέσω εταιρειών προσωρινής
απασχόλησης, είτε θεσμοθετείται είτε διευκολύνεται σημαντικά με νομοθετικές παρεμβάσεις σε μια σειρά χώρες όπως το Βέλγιο, η
Τσεχία, η Ρουμανία, η Αυστρία, και η Βρετανία, ως αποτέλεσμα και της υιοθέτησης της
Κοινοτικής Οδηγίας (Οδηγία ΕΚ 2008/104)
έως το τέλος του 2011.
Τέλος, σημαντική εξέλιξη συνιστά η θεσμοθέτηση σε μια σειρά χώρες «νέου τύπου»
συμβάσεων εργασίας, που κατά κανόνα παρέχουν μικρότερη προστασία σε σχέση με τις
κανονικές συμβάσεις εργασίας, κυρίως σε ό,τι
αφορά τους νέους και με στόχο τη «διευκόλυνση» της εισόδου τους στην αγορά εργασίας. Η Ελλάδα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα με τη θεσμοθέτηση (Ν. 3863/10) της
σύμβασης πρώτης απασχόλησης για νέους κάτω των 25 ετών και μισθό 84% του κατώτατου
βασικού μισθού της ΕΓΣΣΕ, καθώς και της
σύμβασης μαθητείας για νέους 15-18 ετών και
προβλεπόμενο μισθό στο 70% του εκάστοτε
κατώτατου μισθού της ΕΓΣΣΕ. 9
Αντίστοιχα στην Ισπανία, θεσμοθετείται
ένας νέος τύπος σύμβασης εργασίας για την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για ανειδίκευτους νέους 25-30 ετών (και υπό προϋποθέσεις έως 34 ετών), με μειωμένες εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο κατά την περίοδο της διάρκειας ισχύος της σύμβασης, όσο και για ένα διάστημα μετά την τυχόν μετατροπή της σε κανονική σύμβαση εργασίας.

να θέτουν τους εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα, προκειμένου να αποφεύγονται οι ομαδικές
απολύσεις. Παρόμοια ή ανάλογα σχήματα που
αναφέρονται στη δυνατότητα των εργοδοτών
να προχωρούν σε μείωση των ωρών εργασίας
θεσμοθετούνται σε αρκετές χώρες, όπως Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία,
Ισπανία, με σημαντικές βεβαίως διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα.
Πολλές από τις παρεμβάσεις αφορούν επίσης τη διαχείριση της υπερωριακής εργασίας με τη μείωση του κόστους αποζημίωσής
της, όπως για παράδειγμα στην Πορτογαλία
όπου με το σχετικό Μνημόνιο επιβλήθηκε η
μείωση της αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία κατά 50%. Σε άλλες χώρες (Τσεχία,
Ουγγαρία, Λιθουανία) η μείωση του σχετικού
κόστους συνδυάζεται με τη διεύρυνση του ετήσιου ορίου υπερωριακής εργασίας, κυρίως
μέσω των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
2

Άτυπες μορφές απασχόλησης και
νέες μορφές ατομικών συμβάσεων
εργασίας
Άλλος άξονας των μεταρρυθμίσεων του
εργατικού δικαίου αφορά τη θεσμοθέτηση ή
και τη διευκόλυνση της εφαρμογής των άτυπων μορφών απασχόλησης, όπως των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, της μερικής
ή προσωρινής ή εποχικής απασχόλησης.
Μια από τις πλέον διαδεδομένες παρεμβάσεις αφορούν στην περαιτέρω «ευελικτικοποίηση» των κανόνων για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κύρια μέσω της επέκτασης της
μέγιστης δυνατής διάρκειας ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής τους. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις σημειώνονται για παράδειγμα στη
Τσεχία (επέκταση στα τρία έτη από δύο και με
δυνατότητα δύο συνεχών ανανεώσεων), στην
Πορτογαλία (επέκταση στα τρία έτη από έξι
μήνες), στη Ρουμανία (μέγιστη διάρκεια στα
τρία έτη από δύο, με δυνατότητα τριών συνεχών ανανεώσεων) και στην Ισπανία (μέγιστη
διάρκεια τα τρία έτη, καθώς και ένα επιπλέον
έτος μέσω συλλογικής σύμβασης).
Μια άλλη μέθοδος διευκόλυνσης της χρήσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου είναι η
αύξηση του αριθμού των νόμιμων ανανεώσεών τους από τον ίδιο εργοδότη, όπως για
παράδειγμα στην Ολλανδία, όπου για τους νέους κάτω των 27 ετών θεσμοθετείται η δυνατότητα πέντε συνεχών ανανεώσεων ετήσιας
διάρκειας, και στην Πολωνία όπου θεσμοθετείται ο απεριόριστος αριθμός ανανεώσεων,

3

Απολύσεις και αποζημιώσεις
Καθώς η οικονομική κρίση οξύνεται με
αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των απολύσεων από τις επιχειρήσεις, σημαντικές αλλαγές συντελούνται και στο υφιστάμενο πλαίσιο των απολύσεων και των αποζημιώσεων
των εργαζομένων.
Βασική κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων
σε ό,τι αφορά τόσο τις ατομικές όσο και τις
ομαδικές απολύσεις είναι η απλοποίηση των
κανόνων και των διαδικασιών, καθώς και η
μείωση του κόστους τους.
Οι νομοθετικές αλλαγές αφορούν τρεις
επιμέρους άξονες:
α) Τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας
των ομαδικών απολύσεων με αύξηση του μέγιστου αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απολυθούν, καθώς και της διεύρυνσης της έννοιας των «οικονομοτεχνικών λό-
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(π.χ. στην Ουγγαρία), ή και απόσυρσης του
κράτους από σχετικούς θεσμούς (Ρουμανία).
Τέλος, σημαντικές παρεμβάσεις σημειώνονται στους θεσμούς και τις διαδικασίες επίλυσης των συλλογικών διαφορών (Ελλάδα) ή
περιορισμοί στη δυνατότητα προσφυγής στα
διαιτητικά δικαστήρια (Ισπανία, Βρετανία,
Βουλγαρία).

γων» που μπορούν να επικαλεστούν οι επιχειρήσεις για ομαδικές απολύσεις. Τέτοιου είδους νομοθετικές αλλαγές πραγματοποιούνται
σε μια σειρά χώρες: Τσεχία, Σλοβακία, Πορτογαλία, Ισπανία, Βρετανία, Ελλάδα, Ρουμανία).
β) Τροποποιήσεις στη θεσμική διαδικασία
υλοποίησης τόσο των ατομικών όσο των ομαδικών απολύσεων, είτε με συντόμευση του
σχετικού χρόνου προειδοποίησης (Βρετανία,
Ισπανία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Λιθουανία,
Βουλγαρία), είτε με αποδυνάμωση της υποχρέωσης του εργοδότη για διαδικασία διαβούλευσης με τους εργαζόμενους (Ισπανία), είτε
με την άρση της υποχρέωσης του εργοδότη να
λαμβάνει υπόψη του κοινωνικά κριτήρια ή να
παράσχει κοινωνική στήριξη στους απολυόμενους (Εσθονία, Ρουμανία, Βρετανία).
γ) Τέλος, οι τροποποιήσεις αφορούν στην
άμεση ή έμμεση μείωση του κόστους των απολύσεων (Τσεχία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία)

3

3.1

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012

Εισαγωγή
Στη χώρα μας, η εκδήλωση από το τέλος
του 2009 της οικονομικής κρίσης, η οποία σύντομα εξελίχθηκε σε κρίση δανεισμού και σε
κρίση δημοσιονομικού ελλείμματος, αποτελεί
το χρονικό σημείο αφετηρίας για τη λήψη αυστηρών δημοσιονομικών μέτρων και άσκηση
πολιτικών λιτότητας, με στόχο να μειωθούν οι
δημόσιες δαπάνες και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα.
Η αδυναμία δανεισμού της χώρας από τις
αγορές έχει ως αποτέλεσμα, τον Μάιο του
2010, την ένταξη της Ελλάδας στον μηχανισμό
χρηματοοικονομικής στήριξης από τα κράτημέλη της ζώνης του ευρώ και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και την υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας οικονομικής
και χρηματοπιστωτικής πολιτικής («Μνημόνιο-1»).
Το Μνημόνιο-1 συνιστά την απαρχή μιας
ραγδαίας σε ρυθμό και μεγάλης σε εύρος νομοθετικής παρέμβασης στη λειτουργία της
αγοράς εργασίας, στο δίκαιο των ατομικών
εργασιακών σχέσεων, καθώς και στο δίκαιο
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, το οποίο
είχε θεσμοθετηθεί με πλήρη διακομματική
συμφωνία το 1990 (Ν. 1876/90).
Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται κατά τη
διάρκεια του 2012, με την ψήφιση του Ν.
4046/12 («Μνημόνιο-2»), ο οποίος, πλην της
έγκρισης για τη μείωση του δημοσίου χρέους
(PSI) και της νέας δανειακής σύμβασης, περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την επιτάχυνση
των λεγόμενων «διαρθρωτικών αλλαγών»,
συστατικό μέρος των οποίων είναι νέες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της μείωσης των
μισθών στον ιδιωτικό τομέα και της οριστικής
αλλαγής θεμελιωδών αρχών και κανόνων του
δικαίου των συλλογικών συμβάσεων στη χώρα
μας.
Η ολοκλήρωση των νομοθετικών αυτών

4

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
Μια εμφανής τάση σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ είναι η προσπάθεια αποκέντρωσης
των συλλογικών διαπραγματεύσεων από το
εθνικό και κλαδικό επίπεδο στο επίπεδο της
επιχείρησης. Σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης συντελούνται σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία.
Πλην της αποκέντρωσης, σημαντική εξέλιξη συνιστά η θεσμοθέτηση της δυνατότητας
απόκλισης από τις ευνοϊκότερες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η εφαρμογή
δυσμενέστερων συλλογικών συμβάσεων επιπέδου επιχείρησης ή εθνικού επιπέδου (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Σλοβακία).
Άλλη καταγεγραμμένη παρέμβαση αναφέρεται στην αναθεώρηση των κριτηρίων της
αντιπροσωπευτικότητας των οργανώσεων των
εργοδοτών και των εργαζομένων και κατ΄ επέκταση στον περιορισμό των οργανώσεων με
(νομική) αρμοδιότητα σύναψης συλλογικών
συμβάσεων (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία,
Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία), καθώς και
στην απόδοση της αρμοδιότητας για σύναψη
συλλογικής σύμβασης εργασίας σε άλλα συλλογικά μορφώματα εκπροσώπησης των εργαζομένων πλην συνδικάτων συνήθως σε επίπεδο επιχείρησης (Ελλάδα, Πορτογαλία, Σλοβακία).
Επίσης, υπάρχουν παραδείγματα κατάργησης ή αποδυνάμωσης του ρόλου θεσμών ή
οργάνων (τριμερούς) κοινωνικού διαλόγου

104

ΕΙΕΑΔ – Ετήσια Έκθεση 2012

των συλλογικών συμβάσεων και του μηχανισμού διαμόρφωσης των μισθών, συντελούνται
όπως προαναφέρθηκε με τη ψήφιση του Ν.
4046/12 και του Ν. 4093/12. 10

παρεμβάσεων πραγματοποιείται με τη ψήφιση του Ν. 4093/12 («Μνημόνιο-3»), ως προαπαιτούμενου για την εκταμίευση της νέας δανειακής δόσης των 31,5 δισ. ευρώ.
Ως προς τις εργασιακές σχέσεις, το Μνημόνιο-3 εμπεριέχει θεμελιώδεις ανατροπές
που αφορούν τον τρόπο διαμόρφωσης των
(κατώτατων) μισθών στη χώρα μας, τη δεσμευτικότητα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), καθώς και νέες
διατάξεις για τον εργάσιμο χρόνο και το καθεστώς των αποζημιώσεων.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η σχεδόν οριστική και αμετάκλητη διαμόρφωση ενός εντελώς νέου προτύπου εργασίας, του οποίου η καθιέρωση σύμφωνα με τις διακηρύξεις των Μνημονίων, είναι η «ανάκτηση της
ανταγωνιστικότητας» της οικονομίας μέσω
της δραστικής μείωσης του κόστους εργασίας
(«εσωτερική υποτίμηση») και της καθιέρωσης
νομοθετικά μιας εκτεταμένης ευελιξίας στις
εργασιακές σχέσεις.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του
Μνημονίου-1, από τον Μάιο του 2010 και ακόμα περισσότερο μετά την υιοθέτηση του
Μνημονίου-2, από τον Φεβρουάριο 2012, σημειώνονται εξαιρετικά σημαντικές ανατροπές
στο ισχύον δίκαιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του μηχανισμού διαμόρφωσης
των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.
Οι βασικότερες από τις αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα απόκλισης των
όρων μεταξύ των συλλογικών συμβάσεων ως
προς την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης,
την απαγόρευση χορήγησης αυξήσεων πέραν
αυτών της ΕΓΣΣΕ, αλλαγές στη διαδικασία και
το περιεχόμενο των θεσμών της Μεσολάβησης
και της Διαιτησίας, τη λειτουργία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ),
καθώς και την ενδυνάμωση του θεσμού της
Συμφιλίωσης
Με την προσφυγή της χώρας στον μηχανισμό της χρηματοοικονομικής στήριξης από
την Τρόικα και την ανάληψη δεσμεύσεων για
την «αναθεώρηση» της νομοθεσίας που διέπει
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα
μας από το 1990, επιχειρείται σταδιακά, η αποκέντρωσή τους, από το επίπεδο κλάδου/επαγγέλματος στο επίπεδο της επιχείρησης,
αλλά και περαιτέρω στο επίπεδο της ατομικής
διαμόρφωσης των όρων αμοιβής και εργασίας
μεταξύ εργοδότη και μισθωτού.
Η κλιμάκωση και κορύφωση των παρεμβάσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων,

3.2 Το «Μνημόνιο-2»
Ήδη από το φθινόπωρο του 2011, και αφού έχουν μεσολαβήσει στις 1-7-2011 η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2012-2015 (Ν. 3985/11)
και η ψήφιση του Ν. 3986/11 που περιέχει τα
«επείγοντα μέτρα εφαρμογής», το προγενέστερο πρόγραμμα («Μνημόνιο-1») περιέρχεται σε εμπλοκή, που θα αρθεί αρχικά με τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
26ης-27ης Οκτωβρίου για τη μείωση δημοσίου
χρέους (PSI) και τη σύναψη νέας δανειακής
σύμβασης ύψους 130 δισ. €. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η χώρα προχωρά σε νέες διαπραγματεύσεις με την τριμερή εποπτεία,
(Τρόικα), η τελική κατάληξη των οποίων αποτυπώνεται τελικά στον Ν. 4046/12.
Το κείμενο του Ν. 4046/12 εμπεριέχει το
σύνολο των δεσμεύσεων της χώρας για την
αναδιάρθρωση του χρέους και ανταλλαγής
των ελληνικών ομολόγων (PSI), το νέο και αναθεωρημένο πρόγραμμα δημοσιονομικής
προσαρμογής έως το 2015, τα μέτρα για τον
χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και το πρόγραμμα των διαρθρωτικών αλλαγών μέρος
του οποίου αποτελούν και οι παρεμβάσεις
στην αγορά εργασίας και τους μισθούς.
Οι παρεμβάσεις αυτές υιοθετούνται νομοθετικά με την παραγρ. 6 του άρθρου 1 του
Ν. 4046/12, με την οποία καθίσταται άμεσα
εφαρμοστέο το σύνολο των κειμένων-δεσμευτικών ενεργειών που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση και αναφέρονται στα σχετικά παραρτήματα του Μνημονίου.
α

Οι δεσμεύσεις του Μνημονίου -2 για
τα εργασιακά
Στα κείμενα του Μνημονίου που εμπεριέχονται στον Ν. 4046/12 γίνεται αναφορά στη
δέσμευση της Κυβέρνησης να λάβει σειρά μέτρων «για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας»,
θέτοντας ως αιτιολογητική βάση το επιχείρημα ότι οι «αγκυλώσεις» στην αγορά εργασίας
εμποδίζουν την προσαρμογή των μισθών στις
οικονομικές συνθήκες και οδηγούν την απασχόληση στη μαύρη εργασία.
Στο κείμενο γίνεται λόγος για μέτρα τα
οποία στοχεύουν σε μείωση του ανά μονάδα
κόστους εργασίας περίπου κατά 15% και με
στόχο «την προστασία της απασχόλησης» και
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λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά και
χρηματοπιστωτικά ζητήματα με τα νομικά.
α.2 Προσαρμογή του κατώτατου μισθού
• Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι,
καθώς προσαρμόζεται η οικονομία και οι
συμβάσεις συλλογικής διαπραγμάτευσης
ανταποκρίνονται στις αλλαγές, οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι δεν θα βρεθούν
δεσμευμένοι σε ένα κατώτατο όριο (και
ένα όριο το οποίο είναι πολύ υψηλό σε διεθνή σύγκριση).
• (Η Κυβέρνηση θα νομοθετήσει) (i) άμεση
επανευθυγράμμιση του επιπέδου του κατώτατου μισθού που καθορίζεται από την
εθνική γενική συλλογική σύμβαση κατά
22% σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της οικογενειακής κατάστασης
και των ημερήσιων/μηνιαίων μισθών, (ii)
το πάγωμα του κατώτατου μισθού μέχρι
το τέλος της περιόδου του προγράμματος,
(iii) επιπλέον μείωση 10% του κατώτατου
μισθού για τους νέους, η οποία θα ισχύει
γενικά και χωρίς περιοριστικούς όρους
(για τα άτομα κάτω των 25 ετών). Τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης του κατώτατου μισθού σε σχέση με
τους ανταγωνιστές μας (Πορτογαλία, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη). Το
μέτρο αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων, την
απασχόληση των ατόμων στα περιθώρια
της αγοράς εργασίας και θα ενθαρρύνει
την αλλαγή από τον ανεπίσημο στον επίσημο τομέα εργασίας.
• Μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους θα
συνταχθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα
για τη λεπτομερή αναμόρφωση της εθνικής συλλογικής σύμβασης έως το τέλος
Ιουλίου 2012. Αυτό θα ευθυγραμμίσει το
πλαίσιο του κατώτατου μισθού της Ελλάδας με εκείνο συγκρίσιμων κρατών και θα
του επιτρέψει να εκπληρώσει τη βασική
του λειτουργία, δηλαδή τη διασφάλιση
ενός ενιαίου δικτύου ασφαλείας για όλους
του υπαλλήλους.
α.3 Προσαρμογή του μη μισθολογικού
κόστους εργασίας
• Για να βοηθήσει (η Κυβέρνηση) τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και την
ενθάρρυνση της απασχόλησης θα ευθυγραμμίσει το φορολογικό βάρος στην εργασία στην Ελλάδα με αυτό συγκρίσιμων
ευρωπαϊκών χωρών:
• (Η Κυβέρνηση) θα θεσπίσει νομοθεσία

την «εξάλειψη του κενού ανταγωνιστικότητας».
Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, τα
μέτρα αυτά αφορούν τρείς γενικές κατηγορίες
παρεμβάσεων ως εξής (σ.σ. διατηρούνται οι
ακριβείς διατυπώσεις του κειμένου του Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών
Πολιτικών):
α.1 Διαρθρωτικά μέτρα για το επίπεδο
των συλλογικών συμβάσεων
• Διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων και
αναθεώρηση της «μετενέργειας»: (i) όλες
οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 3 ετών, (ii) οι συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν ήδη για
24 μήνες ή περισσότερο, θα λήξουν όχι
αργότερα από 1 έτος από τη ψήφιση του
νόμου, (iii) η περίοδος χάριτος μετά τη
λήξη της σύμβασης μειώνεται από τους 6
στους 3 μήνες και (iv) σε περίπτωση κατά
την οποία δεν είναι δυνατή η επίτευξη μιας νέας συλλογικής σύμβασης μετά από
προσπάθειες τριών μηνών, η αμοιβή θα
επανέλθει στο βασικό μισθό συν τα παρακάτω γενικά επιδόματα (αρχαιότητας σε
υπηρεσία, τέκνου, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας). Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να αντικατασταθεί από όρους
που καθορίζονται με μια νέα συλλογική
συμφωνία ή σε νέα ατομική σύμβαση.
• Άρση της «μονιμότητας» σε όλες τις παραδοσιακές συμβάσεις σε όλες τις εταιρείες. Η νέα νομική διάταξη θα μεταμορφώσει αυτομάτως τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου (οι οποίες ορίζονται ως έχουσες λήξη κατά το όριο ηλικίας ή τη σύνταξη), σε συμβάσεις αορίστου χρόνου για τις
οποίες ισχύουν οι κανονικές διαδικασίες
απόλυσης.
• Πάγωμα της «ωρίμανσης» που προβλέπεται από το νόμο και/ή τις συλλογικές
συμβάσεις (και αναφέρεται σε όλες τις
αυτόματες αυξήσεις των μισθών με βάση
τον χρόνο), μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%.
• Εξάλειψη της μονομερούς προσφυγής σε
διαιτησία, επιτρέποντας αιτήσεις για τη
διαιτησία μόνο εάν συναινούν και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Την ίδια στιγμή, με
νόμο η εγκύκλιο θα διευκρινιστεί ότι (i)
δεν επιτρέπεται οι διαιτητές να εισάγουν
κάποια διάταξη για μπόνους, επιδόματα ή
άλλες αποζημιώσεις και ως εκ τούτου
μπορούν να αποφαίνονται μόνο για τον
βασικό μισθό, και (ii) θα πρέπει επίσης να
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νται στο εργασιακό πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα ως εξής:
β.1 Προσαρμογή κατώτατου μισθού –
Νέα μειωμένα κατώτατα όρια
αποδοχών ΕΓΣΣΕ
Από 14-2-2012 και για όλο τα διάστημα
του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής επέρχονται:
• Μείωση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων κατά 22%. 11
• Μείωση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων για νέους κάτω των 25 ετών
κατά 32%. Τα μειωμένα κατά 32% όρια
των μισθών, ισχύουν και για όσους εργάζονται με σύμβαση μαθητείας.
• Οι μειώσεις αυτές δεν προϋποθέτουν τη
σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και
κατά συνέπεια μπορούν να επιβληθούν
μονομερώς από τον εργοδότη, χωρίς αυτό
να συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων
εργασίας.
• Συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου που υπολείπονται των νέων μειωμένων κατώτατων μισθών είναι άκυρες.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον Ν. 4046/12 και στο σχετικό παράρτημα του Μνημονίου περί οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής πολιτικής, έχει αναληφθεί
η δέσμευση της Κυβέρνησης (μαζί με τους
κοινωνικούς εταίρους, όπως αναφέρεται σχετικά) να συνταχθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη «λεπτομερή αναμόρφωση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης έως το τέλος Ιουλίου 2012, θέτοντας ως στόχο τη σύγκλιση του
κατώτατου μισθού με τους αντίστοιχους των
ανταγωνιστικών χωρών.
β.2 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
(κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές,
επιχειρησιακές)
• Χρόνος ισχύος ΣΣΕ: α) Οι συλλογικές
συμβάσεις εργασίας δεν μπορούν εφεξής
να έχουν αόριστη διάρκεια ισχύος και
προσδιορίζεται ελάχιστος χρόνος ισχύος
το ένα (1) έτος και μέγιστος χρόνος τα
τρία (3) έτη. Υπό το προηγούμενο καθεστώς του Ν. 1876/90 (άρθρο 9), κάθε ΣΣΕ
που προέβλεπε διάρκεια ισχύος πέραν
του έτους θεωρούνταν ότι έχει αόριστη
διάρκεια, β) όσες ΣΣΕ βρίσκονται σε ισχύ,
ήδη 24 μήνες μέχρι τη 14-2-2012 ή και
περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013, γ)
όσες ΣΣΕ, που την 14-2-2012 βρίσκονταν
σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο
των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση
τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρ-

για τη μείωση των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης για τους εργοδότες στο ΙΚΑ
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα λάβει
μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι η μείωση
αυτή δεν θα έχει δημοσιονομική επίπτωση. Οι εισφορές θα μειωθούν μόνο όταν
έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να
καλυφθούν οι μειώσεις στα έσοδα. Τα μέτρα για τη χρηματοδότηση των μειώσεων
θα νομοθετηθούν σε δύο στάδια. Πρώτον,
ως προαπαιτούμενη δράση, (η κυβέρνηση) θα υιοθετήσει νομοθεσία για να κλείσουν μικρά ταμεία ειδικού σκοπού που
ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες μικρής προτεραιότητας (ΟΕΚ, ΟΕΕ) με μια
μεταβατική περίοδο που δεν θα ξεπερνά
τους 6 μήνες. Δεύτερον, έως τέλος Σεπτεμβρίου, (η κυβέρνηση) θα προσαρμόσει τις συντάξεις (προστατεύοντας τους
χαμηλοσυνταξιούχους) και θα διευρύνει
τη βάση για την είσπραξη εισφορών.
• Ως πρόσθετο μέτρο, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, (η Κυβέρνηση) θα ετοιμάσει σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους
μια αναλογιστική μελέτη σχετικά με τον
πρώτο πυλώνα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων σε εταιρείες με υπερβολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισης (σε
σχέση με συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που καλύπτονται από το ΙΚΑ)
και θα οριστικοποιήσει έναν κατάλογο με
συγκεκριμένες προτάσεις για την εξάλειψη αυτής της διαφοράς με δημοσιονομικά
ουδέτερο τρόπο.
α.4 Επόμενες ενέργειες
• (Η Κυβέρνηση) θα επισκοπεί σε συνεχή
βάση τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων στην αγορά εργασίας και στο ανά
μονάδα κόστος εργασίας και, εάν χρειαστεί, θα λάβει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα για να διευκολυνθεί η συλλογική διαπραγμάτευση, ώστε να διασφαλιστεί η
ευκαμψία μισθών και υψηλότερη απασχόληση. Εάν μέχρι το τέλος του 2012, τα
αποτελέσματα στην αγορά δεν έχουν αποτέλεσμα, (η Κυβέρνηση) θα εξετάσει τη
περίπτωση πιο άμεσων παρεμβάσεων.
β

Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
(ΠΥΣ) Αριθμ. 6/29-2-2012
Σε εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου εκδίδεται η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) αριθμ. 6 με ημερομηνία 29/2/2012
στην οποία εξειδικεύονται ως προς τον τρόπο
εφαρμογής τους οι ανατροπές που συντελού-
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ξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 12 του Ν. 1876/1990.
• Μετενέργεια ΣΣΕ: 12 α) Οι κανονιστικοί
όροι ΣΣΕ, η οποία θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα
τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία
τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης, που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί,
ισχύουν επί ένα τρίμηνο από την ισχύ του
Ν. 4046/2012, β) με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει
συναφθεί νέα ΣΣΕ, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς
όρους αποκλειστικώς όσοι αφορούν: (i)
τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και (ii) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας,
εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν
στις ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. Ο
βασικός μισθός 13 και τα τέσσερα (4) επιδόματα που διατηρούνται, εξακολουθούν
να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν
από εκείνα της νέας ΣΣΕ ή της νέας ή της
τροποποιημένης ατομικής σύμβασης, γ)
κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις αυτές
γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
β.3 Αναστολή αυξήσεων μισθών και
αυξήσεων από μισθολογικές/
υπηρεσιακές ωριμάνσεις
• Με το άρθρο 4 της ΠΥΣ Αριθμ. 6/29-22012 αναστέλλεται από 14-2-2012 (και
μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%),
οποιαδήποτε αύξηση σε μισθούς και ημερομίσθια, καθώς και οποιαδήποτε μισθολογική αύξηση που προβλέπουν οι ΣΣΕ.
ΔΑ κ.λπ. και αφορούν τη λεγόμενη υπηρεσιακή ωρίμανση των εργαζομένων, δηλαδή τη συμπλήρωση ενός χρονικού διαστήματος στο επάγγελμα, ειδικότητα ή
στον ίδιο εργοδότη και την αυτόματη
«μετακίνησή» του σε μεγαλύτερο μισθολογικό κλιμάκιο (επιδόματα πολυετίας,
τριετίας, πενταετίας κ.ο.κ.). 14
β.4 Κατάργηση της μονομερούς
προσφυγής στη Διαιτησία Απαγόρευση ένταξης «ρήτρας»
διατήρησης όρων προγενέστερων
ΣΣΕ ή Δ.Α..
• Καταργείται το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτών

•

•

•

να προσφεύγουν μονομερώς στη Διαιτησία, όπως πρόσφατα αυτό είχε επαναρρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν.
3899/10. Εφεξής, η προσφυγή στη Διαιτησία και για όλα τα επίπεδα των ΣΣΕ,
μπορεί να γίνει μόνο με κοινή συμφωνία
των οργανώσεων των εργαζομένων και
των εργοδοτών.
Αναδιαμορφώνεται σε ακόμα αυστηρότερη βάση και η πρότερη διάταξη περί
περιεχομένου της Δ.Α. και ορίζεται πλέον
ότι η Δ.Α. θα περιλαμβάνει αποκλειστικά
και μόνο τον καθορισμό του βασικού μισθού/ημερομισθίου, ενώ απαγορεύεται
ρητά η αναφορά σε Δ.Α. της λεγόμενης
«ρήτρας διατήρησης», του όρου δηλαδή ο
οποίος προβλέπει τη διατήρηση σε ισχύ
κανονιστικών όρων προηγούμενων ΣΣΕ ή
Δ.Α. (κάτι το οποίο δεν ήταν σαφές στον
Ν. 3899/10).
Για την τεκμηρίωση της Δ.Α., η ΠΥΣ αναφέρει ότι ο Διαιτητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας θα πρέπει να αναφέρονται στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τη διαδικασία της Διαιτησίας με έμφαση στις οικονομικές συνθήκες, την πρόοδο που συντελείται ως προς τη μείωση του «κενού
ανταγωνιστικότητας» καθόλη τη διάρκεια
του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, καθώς και στην παραγωγική δραστηριότητα του επαγγελματικού κλάδου που αφορά η συλλογική διαφορά.
Τέλος, κατά τη δημοσίευση του νόμου, οι
κατατεθείσες στον ΟΜΕΔ αιτήσεις για
Δ.Α. με μονομερή προσφυγή (και εφόσον
δεν έχει ήδη εκδοθεί Δ.Α.) τίθενται αναγκαστικά στο αρχείο, άρα δεν επιλύεται η
συλλογική διαφορά, ενώ για τις τυχόν από
κοινού αιτήσεις προσφυγής στη Διαιτησία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΠΥΣ.

3.3 «Το Μνημόνιο-3»
Μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου και τον
σχηματισμό της νέας τρικομματικής Κυβέρνησης (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ), επανέρχεται
επιτακτικά το ζήτημα της εφαρμογής των δεσμεύσεων του Μνημονίου-2.
Οι διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης με
την Τρόικα διαρκούν σχεδόν πέντε μήνες για
το σύνολο των θεμάτων (περικοπή δημοσίων
δαπανών, αύξηση δημοσίων εσόδων, υλοποίηση διαθρωτικών αλλαγών) που έχουν θέσει
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μισθού και κατώτατου
ημερομισθίου

οι δανειστές ως προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δανειακής δόσης των 31,5 δισ.
ευρώ.
Τα επίδικα σημεία ως προς τα εργασιακά
αφορούν την αλλαγή του μηχανισμού διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού με αποφασιστική συμμετοχή της κυβέρνησης, τον ορισμό
νέων ορίων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, την άρση της καθολικότητας της εφαρμογής της ΕΓΣΣΕ, τη μείωση του κόστους
των αποζημιώσεων απόλυσης, καθώς και την
περαιτέρω «ευελικτικοποίηση» του εργάσιμου
χρόνου.
Όλες οι αλλαγές στα εργασιακά του ιδιωτικού τομέα αποτυπώνονται στον Ν.
4093/12, 15 καθώς και στη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 16 και περιλαμβάνουν:

3.3.1

•

•

•

•

•

Νέο σύστημα διαμόρφωσης
νόμιμων κατώτατων ορίων μισθών
και ημερομισθίων εργαζομένων
όλης της χώρας

Από 1.4.2013 θα τεθεί σε ισχύ νέο σύστημα καθορισμού των νόμιμων κατώτατων
μισθών και ημερομισθίων για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, που θα ορίζονται
νομοθετικά.
Η διαδικασία διαμόρφωσης του νομοθετικά καθορισμένου νόμιμου κατώτατου
μισθού και κατώτατου ημερομισθίου θα
υλοποιηθεί με Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΠΥΣ), η οποία θα πρέπει να
εκδοθεί μέσα στο α΄τρίμηνο του 2013 . Η
ΠΥΣ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της,
την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, της αγοράς εργασίας
(ιδίως το ποσοστό ανεργίας) και να εξειδικεύει τον τρόπο και τη διαδικασία διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, καθώς και με τους εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας.
Το όλο σύστημα, θα πρέπει να αξιολογηθεί εντός του α’ τριμήνου του 2014 ως
προς την απλότητα και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, τη συμβολή
του στη μείωση της ανεργίας, την αύξηση
της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

3.3.2

•

•

Καθορισμός ύψους κατώτατου
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Με τον Ν. 4093/12 ορίζονται ο νόμιμος
κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών μέχρι και τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνημόνια τα οποία προσαρτώνται στο Ν. 4046/12 και οι
επακόλουθες τροποποιήσεις τους.
Ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο διαφοροποιείται για τους εργαζόμενους με βάση την ηλικία των 25
ετών και καθορίζεται ως εξής: α) για εργαζόμενους ηλικίας ΑΝΩ των 25 ετών, ο
κατώτατος μισθός των υπαλλήλων διαμορφώνεται στα 586,08 ευρώ και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών
στα 26,18 ευρώ. Για δε τους υπαλλήλους
προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10% για
κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις
(3) τριετίες προϋπηρεσίας (συνολικά 30%
για προϋπηρεσία 9 ετών), ενώ για τους
εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο
προσαυξάνεται κατά ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6)
τριετίες (συνολικά 30% για προϋπηρεσία
18 ετών και άνω), β) για τους εργαζόμενους ηλικίας ΚΑΤΩ των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός υπαλλήλων ορίζεται στα
510,95 ευρώ και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών ορίζεται στα
22,83 ευρώ. Για δε τους υπαλλήλους προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10% για μια (1)
τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω, ενώ για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 5% για κάθε
τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο (2) τριετίες (συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6
ετών και άνω).
Οι παραπάνω προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας (δηλαδή το «επίδομα τριετιών»)
καταβάλλονται για προϋπηρεσία εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του
18ου έτους, για δε τους υπαλλήλους μετά
τη συμπλήρωση του 19ου έτους.
Οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας ισχύουν για την προϋπηρεσία που έχει συμπληρωθεί αποκτηθεί μέχρι τις 14.2.2012
(ημερομηνία
δημοσίευσης
του
Ν.
4046/12). Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς
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•

καθορισμένου μισθού και ημερομισθίου
για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά από τις 14.2.2012, βάσει της σχετικής
διάταξης του Ν. 4046/12 και της ΠΥΣ
6/2012.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, αναστέλλεται και η ισχύς τυχόν νομοθετικών
διατάξεων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις
μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων των υπηρεσιακών ωριμάνσεων που έχουν ως προϋπόθεση την
πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας.

•

•

Στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο
μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο, δεν χορηγείται καμία άλλη προσαύξηση (ουσιαστικά δηλαδή το επίδομα γάμου που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ).
Εφεξής, «κάθε αναφορά της ισχύουσας
νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή
στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
(ΕΓΣΣΕ) νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο.

Πίνακας 1
Πίνακες αποδοχών νομοθετικά καθορισμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων
Α. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Α.1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Χρόνια
Βασικός Μισθός
Επίδομα Τριετιών
Σύνολο Αποδοχών
Προϋπηρεσίας
0-3
586,08
0,00
586,08
3-6
586,08
58,61
644,69
6-9
586,08
117,22
703,30
9 και άνω
586,08
175,82
761,90
Α.2. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Χρόνια
Βασικός Μισθός
Επίδομα Τριετιών
Σύνολο Αποδοχών
Προϋπηρεσίας
0-3
26,18
0,00
26,18
3-6
26,18
1,31
27,49
6-9
26,18
2,62
28,80
9-12
26,18
3,93
30,11
12-15
26,18
5,24
31,42
15-18
26,18
6,55
32,73
18 και άνω
26,18
7,85
34,03
Α. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
Α.1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Χρόνια
Βασικός Μισθός
Επίδομα Τριετιών
Σύνολο Αποδοχών
Προϋπηρεσίας
0-3
510,95
0,00
510,95
3 και άνω
510,95
51,10
562,05
Α.2. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Χρόνια
Βασικός Μισθός
Επίδομα Τριετιών
Σύνολο Αποδοχών
Προϋπηρεσίας
0-3
22,83
0,00
22,83
3-6
22,83
1,14
23,97
6 και άνω
22,83
2,28
25,11

3.3.3
•

Δεσμευτικότητα της ΕΓΣΣΕ

ρομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός
όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες
των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων (δηλαδή ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕ-

Με τον Ν. 4093/12 καταργείται η καθολικότητα και δεσμευτικότητα της ισχύος της
ΕΓΣΣΕ ως προς τους μισθολογικούς της
όρους. Εφεξής, οι βασικοί μισθοί, τα ημε-
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•

•

3.3.4

•

•

για υπαγωγή των εργαζομένων στους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ,
ισχύουν τα εξής: α) εάν ο εργοδότης είναι
μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ,
ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ δεσμεύεται και από
τους μισθολογικούς και από τους μη μισθολογικούς όρους της ΕΓΣΕΕ ετών
2010-2012, β) εάν ο εργοδότης δεν είναι
μέλος των ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, η προσαρμογή των μισθών στα νέα όρια του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου του Ν. 4093/12 είναι δυνατή
μόνο με τη σύναψη τροποιητικής επιχειρησιακής ΣΣΕ και εφόσον υφίσταται τέτοια βούληση των μερών (εργοδότη, σωματείου ή ένωσης προσώπων).

Ε) και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται
του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου
μισθού και ημερομισθίου.
Κατά συνέπεια, εργοδότες που δεν ανήκουν σε οργανώσεις – μέλη του ΣΕΒ, της
ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ, δεν δεσμεύονται
πλέον από τους μισθολογικούς όρους της
ΕΓΣΣΕ (και εν προκειμένω της ισχύουσας
ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2012), δηλαδή τον βασικό της μισθό (κατώτατος εισαγωγικός
μισθός 751,39 ευρώ και κατώτατο ημερομίσθιο των 33,57 ευρώ), συν το επίδομα
γάμου, συν το επίδομα τριετιών. Αντιθέτως, από 12.11.2012, οι εργοδότες μη μέλη
των ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ δεσμεύονται
από τον νομοθετικά ορισμένο μισθό (Πίνακας 1) και την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες).
Όλοι οι εργοδότες, ανεξαρτήτως του εάν
είναι ή όχι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων συνεχίζουν να δεσμεύονται ως
προς την εφαρμογή όλων των μη μισθολογικών όρων που εμπεριέχονται στην
ΕΓΣΣΕ (λεγόμενες «θεσμικές ρυθμίσεις»,
π.χ. άδειες).

3.3.5
•

•

Έννομα αποτελέσματα ως προς τη
δεσμευτικότητα των
επιχειρησιακών συλλογικών
συμβάσεων εργασίας

Για εκείνες τις επιχειρησιακές ΣΣΕ που θα
υπογραφούν μετά τις 12.11.2012, εάν ο
εργοδότης που την υπογράψει: α) είναι
μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων
(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) δεσμεύεται ως κατώτατο όριο τόσο από τους μισθολογικούς
όσο και από τους μη μισθολογικούς όρους
της ΕΓΣΣΕ και το περιεχόμενο αυτής δεν
επιτρέπεται να περιέχει όρους δυσμενέστερους από εκείνους που προβλέπονται
από την ισχύουσα ή εκάστοτε ισχύουσα
ΕΓΣΣΕ, β) δεν είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων δεσμεύεται ως κατώτατο όριο εφαρμογής (i) ως προς τους μισθολογικούς όρους που προβλέπονται
από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο
μισθό και ημερομίσθιο του Ν.4093/12 και
(ii) ως τους μη μισθολογικούς όρους από
την ισχύουσα ΕΓΣΣΕ και κάθε ΕΓΣΣΕ που
θα συναφθεί στο μέλλον και θα προβλέπει
τέτοιους όρους.
Για εκείνες τις επιχειρησιακές ΣΣΕ που
είχαν συναφθεί πριν από τις 12.11.2012
και στις οποίες περιλαμβάνεται η πρόνοια

Όσοι εργοδότες–επιχειρήσεις δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ (όντας μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται),
καθώς και από επιχειρησιακές ΣΣΕ, οι
οποίες προβλέπουν το επίδομα γάμου,
υποχρεούνται στην καταβολή του.
Από 12.11.2012 και μετά, όσοι εργοδότες–
επιχειρήσεις που δεν δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές
ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις ή
δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο της
ΕΓΣΕΕ (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ), δύνανται
(αλλά δεν υποχρεούνται) να συνεχίσουν
κανονικά τη χορήγησή του.

3.3.6
•

•
•
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Επίδομα γάμου

Αποζημίωση ιδιωτικών υπαλλήλων

Με τις διατάξεις του Ν. 4093/12 καθορίζονται μικρότερα σε σχέση με το προϊσχύον νομικό καθεστώς, χρονικά διαστήματα προειδοποίησης σε περίπτωση καταγγελίας (απόλυση) με προειδοποίηση
της σύμβασης εργασίας των ιδιωτικών
υπαλλήλων και την παρεπόμενη καταβολή της μισής αποζημίωσης σε σχέση με το
ύψος της αποζημίωσης για απόλυση χωρίς
προειδοποίηση.
Το ύψος της αποζημίωσης καθώς και τα
νέα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης
αποτυπώνονται στον Πίνακα 2.
Την επιπλέον αποζημίωση (πέραν των 12
μισθών ή των 6 μισθών στις περιπτώσεις
της έγγραφης προειδοποίησης) που αφορά τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει 17 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδό-
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δή, η επιπλέον αυτή αποζημίωση θα «παγώσει» στον αριθμό των μισθών στον οποίο έχει ανέλθει στις 12.11.2012, οποτεδήποτε και αν απολυθούν αυτοί οι εργαζόμενοι, καθώς ο μεταγενέστερος χρόνος
υπηρεσίας τους δεν θα λαμβάνεται πλέον
υπόψη.

τη, την δικαιούνται μόνο οι εργαζόμενοι,
οι οποίοι στις 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) είχαν συμπληρώσει
στον ίδιο εργοδότη υπηρεσία 17 ετών και
άνω. Η δε υπηρεσία που θα διανύσουν
στον ίδιο εργοδότη μετά τις 12.11.2012
δεν θα συνεχίσει να προσμετράται για τον
υπολογισμό της αποζημίωσής τους. Δηλα-

Πίνακας 2
Πίνακας Αποζημίωσης Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας με ή Χωρίς Προειδοποίηση του Ν. 4093/12
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Απόλυση χωρίς προειδοποίηση
Με προειδοποίηση*
Δικαιούμενοι μικτοί
Χρόνος
Δικαιούμενοι μικτοί
Χρόνια υπηρεσίας
μισθοί
προειδομισθοί
(στον ίδιο εργοδότη)
(+ 1 / 6)
ποίησης
(+ 1 / 6)
0
1
0
1
2
2
1 μήνας
1
2
4
2
2 μήνες
1
4
5
3
2 μήνες
1,5
5
6
3
3 μήνες
1,5
6
8
4
3 μήνες
2
8
10
5
3 μήνες
2,5
έως
έτη →
μισθοί
10
11
6
4 μήνες
3
μισθοί
11
12
7
4 μήνες
3,5
12
13
8
4 μήνες
4
13
14
9
4 μήνες
4,5
14
15
10
4 μήνες
5
15
16
11
4 μήνες
5,5
16
17
12
4 μήνες
6
Δικαιούμενοι μικτοί
μισθοί
(+ 1 / 6)
Για τον υπολογισμό της
Δικαιούμενοι μικτοί
Χρόνια υπηρεσίας
αποζημίωσης πέραν
Χρόνος
μισθοί
(στον ίδιο εργοδότη)
των 12 μισθών, ΔΕΝ
προειδο(+ 1 / 6)
Αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους που την
λαμβάνονται υπόψη οι
ποίησης
12.11.2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω
τακτικές αποδοχές
κατά το ποσό που
υπερβαίνει τα 2000
ευρώ
17
18
12+1
4 μήνες
6+0,5
18
19
12+2
4 μήνες
6+1
19
20
12+3
4 μήνες
6+1,5
20
21
12+4
4 μήνες
6+2
21
22
12+5
4 μήνες
6+2,5
22
έως
23
12+6
4 μήνες
6+3
έτη →
μισθοί
μισθοί
23
24
12+7
4 μήνες
6+3,5
24
25
12+8
4 μήνες
6+4
25
26
12+9
4 μήνες
6+4,5
26
27
12+10
4 μήνες
6+5
27
28
12+11
4 μήνες
6+5,5
28
και
άνω
12+12
4 μήνες
6+6
* Ο χρόνος έναρξης ισχύος της έγγραφης προειδοποίησης, ορίζεται από την επομένη της γνωστοποίησης της προς τον
εργαζόμενο. Ισχύει προθεσμία 8 ημερών για αναγγελία της καταγγελίας στον ΟΑΕΔ.
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3.3.7
•

•

•

•

•

θα πρέπει από τη λήψη της μιας βάρδιας
μέχρι την έναρξη της επομένης, να λαμβάνει ανάπαυση 11 συνεχών ωρών και
χωρίς να περιορίζεται από το σημείο αναφοράς του 24ωρου (δηλαδή έναρξη
από 00.01΄ και λήξη 24.00΄)

Χρόνος και ωράριο εργασίας

Με τον Ν. 4093/12 αποσυνδέονται τα
ωράρια εργασίας των εργαζομένων στα
καταστήματα από το ωράριο της λειτουργίας των καταστημάτων και αίρεται η
πρότερη νομοθετική απαγόρευση απασχόλησης των εργαζομένων κατά τις ώρες
που δεν λειτουργούν τα καταστήματα.
Υιοθετείται η δυνατότητα εφαρμογής διακεκομμένου ωραρίου εργασίας των εργαζομένων και στα καταστήματα που εφαρμόζουν συνεχές ωράριο λειτουργίας,
με την προϋπόθεση χορήγησης μεσημβρινής ανάπαυσης τριών (3) τουλάχιστον
ωρών. Για την εφαρμογή του διακεκομμένου ωραρίου απαιτείται γραπτή ατομική
συμφωνία με τον εργαζόμενο, ώστε να
παρέχεται ασφάλεια δικαίου.
Καταργείται στον κλάδο του εμπορίου, η
υποχρεωτική εφαρμογή της πενθήμερης
εργασίας που είχε θεσμοθετηθεί νομοθετικά (Ν. 1892/90), καθίσταται δυνατή η
εφαρμογή της εξαήμερης εργασίας με παράλληλη υποχρέωση τήρησης των 40 ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης και παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού των
ημερών εβδομαδιαίας απασχόλησης μέσω
συλλογικών συμβάσεων εργασίας οποιουδήποτε είδους (κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές), τηρουμένων
φυσικά των διατάξεων της δεσμευτικότητας (μέλη συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων).
Οι ΣΣΕ που θα ρυθμίζουν θέματα ημερών
εβδομαδιαίας απασχόλησης θα πρέπει να
τηρούν τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.
88/99 (ΦΕΚ/Α/94), το οποίο ενσωμάτωσε την Οδηγία 93/104/ΕΚ για τις ελάχιστες προδιαγραφές της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας και ειδικότερα τα θέματα της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και των ανώτατων ορίων
απασχόλησης για τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
Καθιερώνεται νέα ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών ωρών (αντί των 12)
για κάθε περίοδο 24 ωρών. Η ελάχιστη
ημερήσια ανάπαυση (που προβλέπεται
από τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες
93/104/ΕΚ και 2033/88/ΕΚ) ισχύει και
για τις περιπτώσεις βαρδιών όπως αυτές
προβλέπονται ως σύστημα εργασίας στο
Π.Δ. 88/99. Έτσι, ο εργαζόμενος που απασχολείται με το σύστημα της βάρδιας

4

4.1

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
2012

Οι εξελίξεις στον κοινωνικό
διάλογο
Μετά τη ψήφιση του Ν. 4046/12, η χώρα
εισήλθε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο με
ανοιχτά τα ζητήματα της εφαρμογής της μείωσης των κατώτατων μισθών κατά 22% (και
κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών)
και κατά συνέπεια της ακύρωσης του ρόλου
των εθνικών κοινωνικών εταίρων ως προς τη
διαμόρφωση των κατώτατων βασικών μισθών
και ημερομισθίων μέσω της ΕΓΣΣΕ.
Μία από τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που
σημειώνονται στο πεδίο του Κοινωνικού Διαλόγου, είναι η πρωτοβουλία του υπηρεσιακού
Υπουργού
Εργασίας
Α.
Ρουπακιώτη
(21.5.2012), να αποδεχτεί σχετικό αίτημα οκτώ (8) μεγάλων ομοσπονδιών εργαζομένων
και να ξεκινήσει σειρά επαφών με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τη ΓΣΕΕ, με στόχο την
προώθηση ενός "μορατόριουμ" στο θέμα της
εφαρμογής της περιορισμένης μετενέργειας
των ΣΣΕ, ώστε αυτό να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης από την Κυβέρνηση που θα
προέκυπτε από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου
2012.
Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν ευοδώνεται παρά τη σχετική πρόσκληση του ΣΕΒ
(22.5.2012) για επαναφορά των κατώτατων
μισθών στα προ της μείωσης του Μνημονίου
επίπεδα. Ειδικότερα ο ΣΕΒ πρότεινε: α) την
κατάργηση της νομοθετικής διάταξης που
προβλέπει μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% για τους μόνιμα απασχολουμένους, β)
την επαναφορά της παράτασης ισχύος των
ΣΣΕ (μετενέργεια) από τους 3 στους 6 μήνες
από τη λήξη τους, όπως ίσχυε προηγουμένως
και γ) διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων
(ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ) για το το ζήτημα της
προσαρμογής του μέσου κόστους εργασίας σε
επιχειρήσεις που κινδυνεύουν από την κρίση,
με έμφαση στις «ευγενείς» όπως τις χαρακτηρίζει συμβάσεις, που προβλέπουν αμοιβές
20%-100% πάνω από την ΕΓΣΣΕ του 2010 και
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υψηλής ανεργίας.
Καταπολέμηση της αδήλωτης-μαύρης εργασίας και της εκτεταμένης εισφοροδιαφυγής.
• Μη μισθολογικό κόστος εργασίας.
• Μείωση διοικητικών βαρών και γραφειοκρατίας στην αγορά εργασίας.
• Διατήρηση του σημαντικού μέρους των
κοινωνικών υπηρεσιών των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Εστίας και
Κατοικίας.
• Αναμόρφωση του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζεται ο κατώτατος μισθός, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση,
στην Επιτροπή συμμετέχουν ο υφυπουργός
Εργασίας, η γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ, ο
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ
καθώς και ο ειδικός συνεργάτης του υπουργού
Εργασίας.

περιλαμβάνουν πολλά πρόσθετα επιδόματα
και παροχές.
Η ΓΣΕΕ αποφασίζει να μην προσέλθει σε
διάλογο με τους εργοδοτικούς φορείς, αντιπροτείνοντας την άμεση σύγκληση των Επιτροπών Κοινωνικής Προστασίας και Απασχόλησης, ώστε να υπάρξει διαβούλευση σε εθνικό θεσμικό επίπεδο και συμφωνίες δεσμευτικές από εργαζόμενους, εργοδότες και κράτος.
Από πλευράς ΕΣΕΕ, δηλώνεται ότι για «το
ελληνικό εμπόριο η ύπαρξη μιας ισορροπημένης και σταθερής Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιβίωση της αγοράς»
και εκφράζει την αντίθεσή της στα μέτρα της
μείωσης του βασικού μισθού της ΕΓΣΣΕ και
της μετενέργειας, επισημαίνοντας ότι τα εργασιακά μέτρα επήλθαν με νομοθετική ρύθμιση και δεν νοείται «πάγωμα νόμου» με «κοινωνική συμφωνία» ή «μορατόριουμ», παρά
μόνο με άλλη νομοθετική διαδικασία: «αρμοδιότητα, όμως, που δεν έχει η σημερινή μεταβατική κυβέρνηση». Για την ΕΣΕΕ είναι απολύτως αναγκαίος ο «επανασχεδιασμός» μιας
ρεαλιστικής και σεβαστής από όλους ΕΓΣΣΕ.
Τέλος, η ΓΣΕΒΕΕ, ζητά να βρεθούν, να
συζητηθούν και να προταθούν από τους κοινωνικούς εταίρους νέα σημεία ισορροπίας χωρίς «κανιβαλισμούς». Προτείνει ειδικότερα:
α) την κατάργηση του άρθρου 37 του Ν.
4024/2011 που αφαιρεί τη δυνατότητα από το
υπουργείο Εργασίας της επέκτασης των συμβάσεων που υπογράφονται και σε επιχειρήσεις και εργαζομένους που δεν είναι μέλη των
θεσμικών φορέων που υπογράφουν και συμφωνούν τη σύμβαση εργασίας, β) την επαναφορά στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
κοινωνικών εταίρων της διαμόρφωσης του
κατώτατου μισθού, γ) τη χρονική επέκταση
της μετενέργειας, ώστε να διαμορφωθεί ένα
νέο τοπίο συλλογικών διαπραγματεύσεων και
έως ότου η νέα κυβέρνηση αναλάβει πρωτοβουλίες, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να
βρουν τη χρυσή τομή και να υπογράψουν άμεσα συλλογικές συμβάσεις.
Σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» του κοινωνικού διαλόγου, υπό το καθεστώς πλέον
όμως των αυξανόμενων πιέσεων για συμμόρφωση στις ανειλημμένες δεσμεύσεις απέναντι
στην Τρόικα, ο Υπουργός Εργασίας εξαγγέλλει
και αποφασίζει τη συγκρότηση «Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου» για τη συζήτηση των εξής θεμάτων:
• Άμεσες, στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις για την αντιμετώπιση της

•

4.2 Οι εξελίξεις στις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας
Κατά τη διάρκεια του 2012 και με δεδομένες τις εκτεταμένες νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν συντελεστεί κατά το προηγούμενο διάστημα και εξακολουθούν να συντελούνται, παρατηρείται μια σχεδόν εκρηκτική
αύξηση της σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ιδίως αυτές
που υπογράφονται μεταξύ εργοδότη και «Ένωσης Προσώπων». Αντίστοιχα, παρατηρείται
σημαντικότατη υποχώρηση της σύναψης κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών
συμβάσεων και η εξαφάνιση, ιδίως από τον
Φεβρουάριο του 2012 και μετά (ψήφιση Ν.
4046/12), των Διαιτητικών Αποφάσεων.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, ως τις 12/12/2012: α) ο αριθμός
των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων
είχε ανέλθει στις 840, β) ο αριθμός των εθνικών κλαδικών/ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων είχε ανέλθει στις 23 και γ) ο
αριθμός των ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων σε 6. Σε ό,τι δε αφορά τις Διαιτητικές Αποφάσεις, ο αριθμός τους κατά το
2012 ανήλθε σε 8 έως και τον Φεβρουάριο του
2012, ενώ δεν έχει εκδοθεί καμία Διαιτητική
Απόφαση στο επόμενο διάστημα.
Ο Πίνακας 3 καταγράφει τον αριθμό των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των δι-
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αιτητικών αποφάσεων ανά είδος συλλογικής

ρύθμισης για τα έτη 2010-2012.

Πίνακας 3
Αριθμός Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων
Εθνικές, κλαδικές &
Τοπικές
Επιχειρησιακές
ΕΤΟΣ
ομοιοεπαγγελματικές ομοιοεπαγγελματικές
ΣΣΕ (με σωματεία ή
ΣΣΕ
ΣΣΕ
ενώσεις προσώπων)*
2010
65
14
227
2011
38
7
170
2012
23
6
840
Εθνικές, κλαδικές &
Αριθμός Τοπικών
Επιχειρησιακές
ΕΤΟΣ
ομοιοεπαγγελματικές ομοιοεπαγγελματικές
Διαιτητικές
Διαιτητικές
Διαιτητικές
Αποφάσεις
Αποφάσεις
Αποφάσεις
2010
30
5
13
2011
17
1
8
2012
8
0
0
* Το ποσοστό των επιχειρησιακών ΣΣΕ που έχουν συναφθεί με ενώσεις προσώπων εκτιμάται περίπου
στο 70% του συνολικού αριθμού αυτών για το 2012.
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

5

άποψη για διαμόρφωση των μισθών μέσω της
ελεύθερη συλλογικής διαπραγμάτευσης του Ν.
1876/90.
Στο δε πεδίο των εργασιακών σχέσεων, οι
νομοθετικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην καθιέρωση ενός γενικευμένου ευέλικτου εργασιακού προτύπου ως προς τις μορφές, το χρόνο
και την οργάνωση της εργασίας με ενίσχυση
του διευθυντικού δικαιώματος και τη διαμόρφωση του συνόλου των κανόνων ρύθμισης της
εργασιακής σχέσης είτε σε ατομικό επίπεδο,
είτε σε επίπεδο επιχείρησης.
Η θεσμοθέτηση και εφαρμογή τέτοιων
εκτεταμένων ανατροπών στις εργασιακές
σχέσεις κατά τη διάρκεια του Μνημονίου, είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην πολιτική επιλογή από τις διαδοχικές κυβερνήσεις της
περιόδου για ανάληψη και ταχεία υλοποίηση
(εκτός άλλων πεδίων πολιτικής) και στο πεδίο
της εργατικής νομοθεσίας/αγοράς εργασίας,
μιας σειράς δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις.
Αυτό συνιστά άλλωστε, εκ μέρους των πιστωτών, βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση
της χρηματοοικονομικής στήριξης από την
τριμερή εποπτεία (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ). Πλην όμως, δεν είναι άνευ σημασίας η παρατήρηση
ότι, οι μεταρρυθμίσεις αυτές παίρνουν τη
μορφή επειγουσών νομοθετικών παρεμβάσεων, χωρίς να δίνεται επαρκής χρόνος σε κάποιου είδους ουσιαστική διαβούλευση με τους
κοινωνικούς εταίρους ή να προηγείται εκ των
προτέρων αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων στην

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κατά τη διάρκεια του 2012, εντείνονται
και σχεδόν ολοκληρώνονται οι εκτεταμένες
νομοθετικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ήδη
έχουν αναληφθεί από το Μνημόνιο-2 (Ν.
4046/12) και συμπληρώνονται με το Μνημόνιο-3 (Ν. 4093/12).
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι, στο θεσμικό τουλάχιστον επίπεδο, έχουν επισυμβεί
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τεκτονικές αλλαγές στις ατομικές εργασιακές σχέσεις
και στον τρόπο διαμόρφωσης των μισθών των
εργαζομένων, με την καθιέρωση πλέον ενός
ριζικά διαφορετικού εργασιακού προτύπου.
Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, το σύνολο
των νομοθετικών παρεμβάσεων μέσα από την
εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου διαμόρφωσής
τους (δίκαιο συλλογικών συμβάσεων), στοχεύει με σαφέστατο τρόπο στη μείωση του άμεσου και του έμμεσου εργασιακού κόστους και
έχει ως διακηρυγμένο στόχο την «ανάκτηση»
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Στην
κατεύθυνση αυτή, καθοριστικής σημασίας είναι πολιτική επιλογή που αποτυπώνεται με οριστικό και αμετάκλητο τρόπο στη νομοθέτηση του Μνημονίου-3, στο οποίο αποφασίζεται
η αποφασιστική εμπλοκή του κράτους στη διαμόρφωση των κατώτατων εθνικών μισθών.
Πρόκειται για μια επιλογή, που έρχεται σε αντίθεση με την προ κρίσης ̶ ομοφώνως επικρατούσα και ολικώς αποδεκτή από τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους ̶
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τές οι παρεμβάσεις ανατρέπουν ή εκθεμελιώνουν ένα ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο προστασίας της μισθωτής εργασίας και εάν δημιουργούν συνθήκες αμφισβήτησης της εργασιακής
ειρήνης και αύξησης των κοινωνικών εντάσεων.

αγορά εργασίας.
Επίσης, πρόκειται για τη γενικευμένη εισαγωγή και καθιέρωση ενός εργασιακού προτύπου, μάλλον δυσμενούς για τον πόλο της μισθωτής εργασίας, υπό την έννοια ότι η έμφαση δίνεται στην ευελιξία και τη μείωση του
εργασιακού κόστους, χωρίς όμως την απαιτούμενη ασφάλεια, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
Κατά πόσο η επιβολή ενός τέτοιου εργασιακού προτύπου, και μάλιστα σε συνθήκες
βαθιάς ύφεσης, μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης μένει να αποδειχθεί, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Ωστόσο και πέρα από τη συζήτηση και τη
θέση που μπορεί κάποιος να πάρει ως προς
την αναγκαιότητα ή μη επιβολής τέτοιας έκτασης και περιεχομένου νομοθετικών παρεμβάσεων στις εργασιακές σχέσεις προκειμένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία της χώρας,
θα πρέπει ταυτόχρονα να τεθεί στη δημόσια
συζήτηση το ερώτημα εάν και κατά πόσο αυ-
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