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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το πρόβληµα της ανεργίας αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες κεντρικό θέµα 
ανησυχίας των κρατών  µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δείκτες της ανεργίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες συνεχώς σε υψηλά 
επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνει το µέγεθος του προβλήµατος της ανεργίας µε το 
οποίο τα κράτη-µέλη βρίσκονται αντιµέτωπα. Η διακύµανση των ποσοστών της 
ανεργίας σε κάθε κράτος µέλος ξεχωριστά αποδεικνύει όµως ότι το φαινόµενο της 
ανεργίας παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που ενισχύεται περισσότερο µετά την πρόσφατη 
διεύρυνση µε την ένταξη των δέκα νέων κρατών µελών. Οι διαφοροποιήσεις που 
καταγράφονται στους σχετικούς δείκτες θέτουν σηµαντικά ερωτήµατα σχετικά µε την 
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών που υιοθετούνται από τα κράτη µέλη, καθώς και 
µε την στάση των κυβερνήσεων απέναντι στην καταπολέµηση της ανεργίας. Η 
αύξηση της απασχόλησης και η επιστροφή στο αίτηµα της πλήρης απασχόλησης 
αποτελούν µια ολοκληρωµένη αλλαγή στις οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές, 
ενώ συνθέτουν έναν από τους βασικούς στόχους της Λισσαβόνας, εστιάζοντας 
κυρίως στις οµάδες ατόµων που έχουν πληγεί περισσότερο από την ανεργία.  

 Η παρούσα εργασία εξετάζει το φαινόµενο της ανεργίας, όπως αυτό 
εξελίσσεται στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 1993-2004, µέσα 
από τους δείκτες µέτρησης της συνολικής ανεργίας, αλλά και τους ειδικότερους 
δείκτες που αφορούν τη µέτρηση της ανεργίας σε επιµέρους οµάδες του πληθυσµού. 
Παράλληλα µε την εξέταση της διαµόρφωσης του φαινοµένου της ανεργίας στα 
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο αυτή η εργασία µελετά την 
διαµόρφωση των ποσοστών απασχόλησης που καταγράφονται στα κράτη µέλη, 
στοχεύοντας στην διαπίστωση της συνάφειας που προκύπτει ανάµεσα στην εξέλιξη 
των ποσοστών απασχόλησης των κρατών µελών και των ποσοστών µερικής 
απασχόλησης  µε τα αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας που εµφανίζουν τα κράτη µέλη.  

Η εργασία διερευνά την εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επιπρόσθετα επιχειρεί στη βάση επιµέρους 
δεικτών να οµαδοποιήσει τα επιµέρους κράτη και να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζουν. Τέλος η εργασία εξετάζει τους παράγοντες που καθορίζουν το βαθµό 
επιτυχούς ή µη ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, µέσα από την εξέταση 
των επιµέρους πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών, για τις οµάδες του 
πληθυσµού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  
 Η αύξηση της ανεργίας ήταν το κυριότερο πρόβληµα  της δεκαετίας του 1990. 

Η ανεργία στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια παρά την µικρή πτωτική τάση που 

παρατηρείται, αποτελεί ένα σηµαντικό κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα που 

απασχολεί  έντονα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποσοστό ανεργίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανέρχεται το 2004 σε (9%,) η Ευρωπαϊκή Ένωση 

υστερεί σηµαντικά ως προς τα χαµηλά ποσοστά ανεργίας των  Η.Π.Α (5.5 %) και της 

Ιαπωνίας (4,7%) για το έτος 2004. Σηµειώνεται ότι εξακολουθούν να παραµένουν 

υψηλά τα ποσοστά ανεργίας µεγάλων οικονοµικών δυνάµεων της Ευρώπης όπως της 

Γαλλίας, της Γερµανίας και της Ιταλίας.. Τα ποσοστά ανεργίας της Γαλλίας και της 

Ιταλίας παρόλο που σηµειώνουν µείωση τα τελευταία χρόνια, παραµένουν σε υψηλά 

επίπεδα, ενώ η περίπτωση της Γερµανίας προβάλει ακόµα πιο ανησυχητική µετά την 

συνεχόµενη αύξηση των ποσοστών ανεργίας της τα τελευταία χρόνια, όπου το 2003 

και το 2004 ξεπερνούν τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα ποσοστά ανεργίας όµως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται να 

διαµορφώνονται και να εξελίσσονται διαφορετικά στα κράτη µέλη, ενώ διαφορές 

παρουσιάζονται ακόµα και στα ποσοστά ανεργίας που έχει το κάθε κράτος µέλος, 

όταν αυτά υπολογίζονται σε ειδικές οµάδες ατόµων. Τα ποσοστά ανεργίας των 

κρατών µελών παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές στις αποκλίσεις τους από τον µέσο 

όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ακόµα και ο µέσος όρος της ανεργίας παρουσιάζει 

σηµαντικές διαφορές και αποκλίσεις όταν υπολογίζεται σε ειδικές οµάδες ατόµων. Η 

κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζεται και στις αποκλίσεις των ποσοστών ανεργίας που 

παρουσιάζουν τα κράτη µέλη µεταξύ τους ,συγκρίνοντας για παράδειγµα τα ποσοστά 

ανεργίας του Ηνωµένου Βασιλείου και της Πολωνίας, που σηµειώνουν απόκλιση 

κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική µελέτη των ποσοστών 

ανεργίας των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 1993-2004. Η 

συγκεκριµένη περίοδος επιλέγεται διότι δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης της 

διαµόρφωσης των ποσοστών ανεργίας στα κράτη µέλη τα τελευταία έντεκα χρόνια 

Επιτρέπει την µελέτη των µεταβολών που καταγράφουν, ενώ παράλληλα παρέχει την 

δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ των κρατών µελών συµπεριλαµβανοµένων και των 

κρατών της πρόσφατης διεύρυνσης.  
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 Το πρόβληµα της ανεργίας παραµένει µεγάλο σε αρκετά από τα κράτη µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την πρόσφατη διεύρυνση, ενώ υπάρχουν και 

αρκετά κράτη όπως η Φιλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Ιταλία που έχουν 

σηµειώσει τα τελευταία χρόνια σηµαντική µείωση των ποσοστών της ανεργίας τους. 

Πρόβληµα όµως διαπιστώνεται στα κράτη µέλη που έχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

σε συγκεκριµένες οµάδες ατόµων και αυτό κάνει ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη 

διαµόρφωσης πολιτικών απασχόλησης, που στοχεύουν στην καταπολέµηση της 

ανεργίας αυτών των οµάδων. Το πρόβληµα της ανεργίας διαµορφώνεται όµως µε 

σηµαντικές διαφορές και στα δέκα νέα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν µόνο η 

Κύπρος καταγράφει πολύ χαµηλά ποσοστά ανεργίας ενώ η Πολωνία και η Σλοβακία 

διατηρούν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Αυτό που  προβάλει ως σηµαντικό ερώτηµα όµως είναι, εάν τα συνολικά 

ποσοστά ανεργίας των κρατών µελών αντικατοπτρίζουν πλήρως το µέγεθος της 

ανεργίας του κάθε κράτους µέλους. Για την διερεύνηση αυτού του ερωτήµατος 

προτείνεται η εξέταση των δεικτών ανεργίας αναλυτικά µε αναφορά στους επιµέρους 

τύπους ανεργίας αλλά και στις ειδικές κατηγορίες πληθυσµού που πλήττει. Η µελέτη 

που ακολουθεί συγκρίνει τα συνολικά ποσοστά µε εκείνα των επιµέρους δεικτών. 

Ειδικότερα εξετάζει τα ποσοστά ανεργίας κατά φύλο και ηλικία καθώς και τα σχετικά 

ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας. Η ανάλυση των συγκεκριµένων ποσοστών κρίνεται 

απαραίτητη προκειµένου να διαµορφωθεί πλήρης εικόνα για την ανεργία των κρατών, 

µε απώτερο στόχο τη αναγνώριση των διαφοροποιήσεων αλλά και των κοινών 

σηµείων που παρουσιάζει το θέµα της ανεργίας στα επιµέρους κράτη µέλη. Τέλος 

επιτρέπει την εξέταση των τάσεων που παρουσιάζει η ανεργία στα κράτη µέλη.  

 Το πρόβληµα της ανεργίας και της απασχόλησης αποτελεί τα τελευταία 

χρόνια κεντρικό θέµα ανησυχίας για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης .Τόσο 

σε επίπεδο εθνικών πολιτικών όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη 

µέλη έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την διαµόρφωση πολιτικής 

απασχόλησης ικανής να ανταποκριθεί στα ζητήµατα που έχουν προκύψει Η 

επιστροφή στην πλήρη απασχόληση αποτελεί µια ολοκληρωµένη αλλαγή στις 

οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές ,ενώ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους 

της Λισσαβόνας, δίνοντας έµφαση κυρίως σε οµάδες ατόµων που έχουν πληγεί 

περισσότερο από την ανεργία. 
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 Η εξέλιξη της απασχόλησης σχετίζεται άµεσα µε την εξέλιξη της ανεργίας, 

δεδοµένου ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβόνας, θα πρέπει από την µια  

να αυξηθεί ο αριθµός των ατόµων που αναζητούν εργασία και από την άλλη τα άτοµα 

τα οποία αναζητούν εργασία θα πρέπει να βοηθηθούν πιο αποτελεσµατικά για να 

ενταχθούν σε µια θέση εργασίας. Η αύξηση της απασχόλησης εξαρτάται εποµένως 

από την αύξηση της προσφοράς εργασίας, που µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την 

αύξηση του εργατικού δυναµικού, εξαρτάται όµως και από την βελτίωση των 

συνθηκών εκείνων που δυσκολεύουν τους άνεργους να ενταχθούν σε µια θέση 

εργασίας. Όπως διαπιστώνεται όµως και από τους στόχους της Λισσαβόνας, η 

αύξηση της απασχόλησης παρουσιάζει µεγαλύτερες δυσκολίες για ορισµένες οµάδες 

ατόµων, όπως για παράδειγµα τις γυναίκες, τους νέους και τα άτοµα ηλικίας άνω των 

55 ετών. 

Το επόµενο ερώτηµα που απασχολεί την παρούσα ανάλυση συνδέεται µε την 

εξέλιξη των ποσοστών απασχόλησης στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέσα από την εξέταση των ποσοστών απασχόλησης και της εξέλιξης που 

παρουσιάζουν, προκύπτει η στενή συνάφεια τους µε τα ποσοστά ανεργίας που 

εµφανίζει το κάθε κράτος µέλος. Η εξέταση της απασχόλησης δεν αφορά µόνο τα 

συνολικά ποσοστά απασχόλησης αλλά επικεντρώνεται και στην επίδραση που ασκεί 

η περίπτωση της µερικής απασχόλησης που σήµερα αποτελεί δυναµικό στοιχείο των 

πολιτικών απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάλυση επιχειρεί την εξέταση 

της συνάφειας που εµφανίζουν τα ποσοστά του ειδικού καθεστώτος της µερικής 

απασχόλησης µε εκείνα της ανεργίας και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τις γυναίκες.  

Η µείωση των ποσοστών απασχόλησης τα τελευταία χρόνια ορισµένων 

κρατών όπως της Πολωνίας και της Σλοβακίας  αντανακλάται και στην αύξηση των 

ποσοστών  της ανεργίας τους. Αντιστρόφως η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης 

της Φιλανδίας, της Ισπανίας και  της Ιρλανδίας αντανακλάται και στην µείωση των 

ποσοστών της ανεργίας τους, η εξέλιξη όµως της απασχόλησης και της ανεργίας δεν 

εµφανίζει απολύτως την ίδια συνάφεια σε όλα τα κράτη µέλη. Σηµαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει την συνάφεια των  ποσοστών απασχόλησης και της 

ανεργίας, είναι και η αύξηση του εργατικού δυναµικού, που δεν  συντελέστηκε σε 

όλα τα κράτη µέλη ταυτόχρονα. Ιδιαίτερα η αύξηση του εργατικού δυναµικού των 

γυναικών τα τελευταία χρόνια σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να 

σχετίζεται µε υψηλά ποσοστά ανεργίας. Στην εξέλιξη των ποσοστών  της ανεργίας 

και της απασχόλησης, δεν πρέπει όµως να παραβλέπεται και η συµβολή των 
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πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών για την καταπολέµηση της ανεργίας, 

κυρίως στις ειδικές οµάδες ατόµων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. 

Η µερική απασχόληση προκύπτει σαν βασικό µέτρο στις πολιτικές 

απασχόλησης των κρατών µελών, ιδιαίτερα στα κράτη που έχουν χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας. Το ποσοστό της µερικής  απασχόλησης των γυναικών που διαµορφώνεται 

το 2004 σε 31,4% σε αντίθεση µε το ποσοστό µερικής  απασχόλησης των ανδρών που 

διαµορφώνεται στο 7%, δείχνει ότι το σχήµα της µερικής απασχόλησης αποτελεί µια 

λύση ιδιαίτερα ευνοϊκή για την απασχόληση των γυναικών. Σηµαντικές διαφορές 

χαρακτηρίζουν όµως τα κράτη µέλη και ως προς τα ποσοστά µερικής απασχόλησης 

που καταγράφουν, συγκρίνοντας το ποσοστό µερικής απασχόλησης των γυναικών της 

Ολλανδίας το 2004 που κυµαίνεται στο 74,7% σε αντίθεση µε της Ελλάδας που 

διαµορφώνεται σε 10,6%. Οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζονται τελικά σε πολλές 

περιπτώσεις και στα ποσοστά ανεργίας των κρατών µελών ιδιαίτερα σε ειδικές 

οµάδες ατόµων. 

Τέλος η ανάλυση θα επιχειρήσει την εξέταση των βασικών πολιτικών 

απασχόλησης των κρατών µελών µε έµφαση στις πολιτικές που επικεντρώνουν στις 

οµάδες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. Μέσα από την εξέταση των 

επιµέρους πολιτικών επιδιώκεται να διακριθούν οι παράγοντες που καθορίζουν το 

βαθµό επιτυχούς ή µη ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας καθώς και να 

προβληθούν οι κύριες παράµετροι που συνθέτουν τις πολιτικές αυτές των κρατών 

µελών. Σκοπός είναι η διερεύνηση της συνάφειας µεταξύ πολιτικών για την 

απασχόληση και των δεδοµένων για την ανεργία που παρουσιάζουν τα επιµέρους 

κράτη µέλη.  

Η δοµή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η συγκριτική ανάλυση των ποσοστών 

ανεργίας στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο1993-2004, 

χρησιµοποιώντας στατιστικά στοιχεία από την Eurostat (www.eep.eurostat.cec.eu.int) 

Η παρουσίαση περιλαµβάνει τόσο τα στοιχεία για τα συνολικά ποσοστά ανεργίας όσο 

και εκείνα που αφορούν την ανεργία, κατά φύλο και ηλικία καθώς και την 

µακροχρόνια ανεργία. Σκοπός της ανάλυσης είναι η σύγκριση και καταγραφή των 

ποσοστών ανεργίας των κρατών µελών, η καταγραφή των µεταβολών που 

σηµειώνουν την περίοδο αυτή, καθώς επίσης και η διαπίστωση των επιµέρους 

προβληµάτων που αντιµετωπίζει το κάθε κράτος µε την ανεργία. 
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Σκοπός του δευτέρου κεφαλαίου είναι η αναφορά στις βασικές  

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Απασχόληση τα τελευταία χρόνια, 

στη βάση της ανάγκης συντονισµού των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η εξέταση της συνάφειας που προκύπτει στην 

εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας και απασχόλησης που καταγράφουν τα κράτη µέλη 

την περίοδο 1993-2004, καθώς επίσης επιχειρείται η εξέταση της επίδρασης της 

µερικής απασχόλησης στην διαµόρφωση των ποσοστών της ανεργίας και της 

απασχόλησης των κρατών µελών. Η συγκριτική ανάλυση των ποσοστών 

απασχόλησης γίνεται µε βάση τους δείκτες απασχόλησης της Eurostat 

(www.eep.eurostat.cec.eu.int). Απώτερος στόχος του τρίτου κεφαλαίου είναι η 

διαπίστωση των κοινών χαρακτηριστικών και διαφορών που χαρακτηρίζουν τα κράτη 

µέλη, σε ότι αφορά την διαµόρφωση των ποσοστών της ανεργίας και της 

απασχόλησης που καταγράφουν. Μέσω των κοινών χαρακτηριστικών που 

παρουσιάζουν τα κράτη µέλη, επιχειρείται η διαπίστωση της πιθανής διαµόρφωσης 

ορισµένων οµάδων κρατών, που χαρακτηρίζονται σταθερά από κοινά χαρακτηριστικά 

στην διαµόρφωση των ποσοστών ανεργίας και απασχόλησης που καταγράφουν. 

Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται τα κοινά στοιχεία και οι διαφορές 

των κρατών µελών ως προς την διαµόρφωση των πολιτικών τους για την απασχόληση 

των νέων και των γυναικών στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άµεση 

συνάρτηση πάντα µε τα ποσοστά ανεργίας που καταγράφουν τα κράτη µέλη σε αυτές 

τις οµάδες του πληθυσµού. 

Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην 

επιβλέπουσα καθηγήτρια της µεταπτυχιακής µου εργασίας, κ. Μαρία Μενδρινού, για 

την ουσιαστική υποστήριξη και  βοήθεια στον σχεδιασµό και στην πραγµατοποίηση 

της εργασίας αυτής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1993-2004 

 
 
 Σκοπός του κεφαλαίου είναι η συγκριτική ανάλυση των ποσοστών ανεργίας 

στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 1993-2004. Ειδικότερα σκοπός 

της ανάλυσης είναι η συγκριτική εξέταση των ποσοστών ανεργίας των κρατών 

µελών, καθώς και η διαπίστωση των µεταβολών και των ιδιαιτεροτήτων που 

παρουσιάζουν τα ποσοστά ανεργίας των επιµέρους κρατών µελών. Η ανάλυση 

στηρίζεται στους δείκτες µέτρησης της συνολικής ανεργίας, καθώς επίσης και στους 

δείκτες µέτρησης της ανεργίας κατά φύλο και ηλικία. Τέλος, η ανάλυση περιλαµβάνει 

και την εξέταση των δεικτών της µακροχρόνιας ανεργίας. Μέσα από την εξέταση των 

πιο πάνω δεικτών παρέχονται στοιχεία για την διαµόρφωση των ποσοστών ανεργίας 

σε όλες τις οµάδες πληθυσµού στην ΕΕ την περίοδο αυτή. 

 
1.1 ΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται διαρκώς αντιµέτωπη, 

µε ένα σηµαντικό οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα, το πρόβληµα της ανεργίας. Η 

διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του δείκτη της ανεργίας στην Ευρώπη τα τελευταία 

χρόνια, αποτελεί κοινό τόπο αλλά και κρίσιµο πρόβληµα που απασχολεί ολοένα και 

περισσότερο τα εικοσιπέντε πλέον κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δείκτες 

µέτρησης της ανεργίας, αποτελούν την κύρια βάση αξιολόγησης της κατάστασης της 

ανεργίας, ενώ συνθέτουν κύριο µέσο εξέτασης της κατάστασης της αγοράς εργασίας 

στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα παρέχουν την βάση για την 

διαµόρφωση των πολιτικών απασχόλησης και καταπολέµησης της ανεργίας στα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο σηµαντικότερος και γνωστότερος δείκτης µέτρησης της ανεργίας είναι ο 

δείκτης του συνολικού ποσοστού ανεργίας που καταγράφεται στα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα µε τον δείκτη αυτό, για την µελέτη του φαινοµένου 

και της πορείας της ανεργίας υπάρχουν και άλλοι επιµέρους δείκτες που συµβάλουν 

στην εξειδίκευση της µελέτης του ζητήµατος. Οι δείκτες αυτοί στηρίζονται σε 

δηµογραφικά κριτήρια όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και 

θεσµικά- δοµικά κριτήρια όπως η κατηγορία απασχόλησης, δηλαδή µισθωτοί, 
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εργάτες, αγρότες κ.α ή η διάρκεια ανεργίας, όπως µακροχρόνια άνεργοι, εποχιακοί 

κ.α. Η παρούσα ανάλυση επικεντρώνει στην συγκριτική µελέτη των στοιχειών για την 

ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προκύπτουν τόσο από τον συνολικό δείκτη 

ανεργίας όσο και από τους επιµέρους δείκτες του φύλου και της ηλικίας. Η σηµασία 

της χρήσης αυτών των  δεικτών έγκειται στην ικανότητα τους να επιτρέπουν τον 

εντοπισµό, τυχόν ιδιαιτεροτήτων στην διακύµανση των ποσοστών ανεργίας που 

καταγράφονται στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 1993-2004. 

Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η εξέταση των στοιχείων που 

προκύπτουν από τους δείκτες µέτρησης της ανεργίας, για την διαπίστωση των 

µεταβολών αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της ανεργίας στα εικοσιπέντε  κράτη µέλη  

της Ένωσης. Η ανάλυση παρέχει τα συγκριτικά ετήσια ποσοστά ανεργίας ανά κράτος 

µέλος καθώς και τις αποκλίσεις από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα 

από την εξέταση αυτή παρέχεται η δυνατότητα διερεύνησης των ιδιαιτεροτήτων που 

εµφανίζονται ως στοιχείων που προσδιορίζουν τα ποσοστά ανεργίας των κρατών 

µελών, αλλά και τις επιλογές πολιτικών που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του 

ζητήµατος της ανεργίας από τα επιµέρους κράτη µέλη.  

 

1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
 Όπως ήδη αναφέρθηκε κύριο µέσο για την αποτίµηση του ζητήµατος της 

ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δείκτης συνολικής ανεργίας Ο 

συγκεκριµένος δείκτης ανεργίας αντιπροσωπεύει το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 

15-74 ετών1, ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναµικού, όπου ως εργατικό 

δυναµικό λαµβάνεται το σύνολο των ικανών για εργασία ατόµων ανεξάρτητα από το 

αν εργάζονται ή είναι άνεργοι. Η ανάλυση στηρίζεται στα στοιχεία της Eurostat για 

την περίοδο 1993-2004(Πίνακας 1). 

 Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

µεταξύ των  εικοσιπέντε κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση του 

συνολικού ποσοστού ανεργίας που έχουν. Ειδικότερα διακρίνονται τρεις κατηγορίες 

κρατών. Η πρώτη αφορά τα κράτη µέλη που σταθερά έχουν συνολικά ποσοστά 

ανεργίας χαµηλότερα από τον µέσο όρο,2 όπως για παράδειγµα οι περιπτώσεις των 

                                                 
1 Ορισµός του συνολικού δείκτη της ανεργίας της Eurostat  
2 Η σύγκριση των ποσοστών ανεργίας των κρατών µελών σε όλους τους επιµέρους δείκτες της 
ανεργίας γίνεται µε βάση τον µέσο όρο της Ε.Ε των 15 κρατών µέχρι το 1997 και από το 1998 και 
έπειτα µε βάση τον µέσο όρο της Ε.Ε των 25 κρατών µελών. 
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κρατών της Σουηδίας, της ∆ανίας του Ηνωµένου Βασιλείου της Πορτογαλίας, της 

Σλοβενίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Κύπρου, του Λουξεµβούργου, της 

Μάλτας, της Ολλανδίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας. Η δεύτερη αφορά  εκείνα τα 

κράτη µέλη µε τιµές δείκτη σταθερά υψηλότερες από τον µέσο όρο όλων των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι περιπτώσεις των κρατών της Γαλλίας, της 

Εσθονίας, της Ισπανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της 

Σλοβακίας. Τέλος η τρίτη κατηγορία αφορά κράτη µέλη που οι τιµές του δείκτη 

παρουσιάζουν σηµαντικές µεταβολές και διακυµάνσεις ανά έτος, όπως η Γερµανία, η 

Ελλάδα,  η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Φιλανδία. 

Αυτό το οποίο παρατηρείται στον πίνακα 2 µε τις µεταβολές στα ποσοστά 

ανεργίας ανά έτος, είναι ότι τα κράτη µέλη ανεξάρτητα από την διακύµανση των 

ποσοστών της ανεργίας τους µε βάση τον µέσο όρο, διατηρούν και πολύ µεγάλες 

αποκλίσεις µεταξύ τους στα ποσοστά ανεργίας τους. Αυτό διαπιστώνεται 

χαρακτηριστικά µετά από την σύγκριση των ποσοστών ανεργίας για παράδειγµα της 

Πολωνίας και της Σλοβακίας  που καταγράφουν  ποσοστά ανεργίας την περίοδο που 

εξετάζεται κατά µέσο όρο περίπου 17%-18% όταν το Ηνωµένο Βασίλειο και η 

Αυστρία καταγράφουν  τα τελευταία χρόνια ποσοστά ανεργίας κατά µέσο όρο 5% και 

το Λουξεµβούργο 3%. 

Τα κράτη τα οποία σηµειώνουν τα τελευταία χρόνια τα χαµηλότερα ποσοστά 

ανεργίας είναι το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Κύπρος, το 

Ηνωµένο Βασίλειο η Ιρλανδία και η ∆ανία. Τα συγκεκριµένα κράτη έχουν ποσοστά 

ανεργίας περίπου 5%, ειδικά το Ηνωµένο Βασίλειο, η Αυστρία, το Λουξεµβούργο και 

η Ολλανδία έχουν σταθερά κάθε χρόνο τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας, µε αρκετά 

µεγάλες αποκλίσεις από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσοστά κάτω από 

τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν όµως και το Βέλγιο, η 

Πορτογαλία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Μάλτα, µε µικρότερες όµως 

αποκλίσεις από τον µέσο όρο. Η περίπτωση της Ιταλίας και της Φιλανδίας, προκύπτει 

περισσότερο ενδιαφέρουσα, δεδοµένου ότι τα συγκεκριµένα δύο κράτη είχαν 

ποσοστά ανεργίας πάνω από τον µέσο όρο, η κατάσταση αυτή όµως ανατρέπεται για 

την Ιταλία τα έτη 2002, 2003, 2004 και για την Φιλανδία για το έτος 2004, όπου 

πλέον καταγράφουν ποσοστά ανεργίας κάτω από τον µέσο όρο.  

H Σλοβακία και η Πολωνία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας τα 

τελευταία χρόνια ενώ, επίσης υψηλά ποσοστά ανεργίας πάνω από τον µέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν και η Ελλάδα µε την  Ισπανία. Η Γαλλία και η Εσθονία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (15-74 ετών)  

 

 
Πηγή:Eurostat:Long term indicators: Population and Social Conditions  
(:) ∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 9,5 9,1 8,6 8,4 8,7 9,0 9,0
ΕΕ(15 χώρες) 10,0 10,4 10,0 10,1 9,8 9,3 8,5 7,6 7,2 7,6 8,0 8,1
ΑΥΣΤΡΙΑ 4,0 3,8 3,9 4,4 4,4 4,5 3,9 3,7 3,6 4,2 4,3 4,8
ΒΕΛΓΙΟ 8,6 9,8 9,7 9,5 9,2 9,3 8,6 6,9 6,7 7,3 8,0 7,8
ΓΑΛΛΙΑ 11,1 11,7 11,1 11,6 11,5 11,1 10,5 9,1 8,4 8,9 9,5 9,7
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7,7 8,3 8,0 8,5 9,1 8,8 7,9 7,2 7,4 8,2 9,0 9,5
∆ΑΝΙΑ 9,6 7,7 6,7 6,3 5,2 4,9 4,8 4,4 4,3 4,6 5,6 5,4
ΕΛΛΑ∆Α 8,6 8,9 9,2 9,6 9,8 10,9 12,0 11,3 10,8 10,3 9,7 10,5
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : 9,6 9,2 11,3 12,5 11,8 9,5 10,2 9,2
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 10,0 9,3 8,5 8,0 6,9 6,2 5,9 5,4 5,0 5,1 4,9 4,7
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 15,6 14,3 12,3 11,7 9,9 7,5 5,6 4,3 3,9 4,3 4,6 4,5
ΙΣΠΑΝΙΑ 18,6 19,8 18,8 18,2 17,1 15,3 12,9 11,4 10,8 11,5 11,4 10,9
ΙΤΑΛΙΑ 10,1 10,6 11,2 11,2 11,3 11,3 10,9 10,1 9,1 8,6 8,4 8,0
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 5,2 4,4 3,9 4,5 5,0
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 14,3 14,0 13,7 12,9 12,6 10,4 9,8
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 13,2 13,7 16,4 16,4 13,5 12,7 10,8
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2,6 3,2 2,9 2,9 2,7 2,7 2,4 2,3 2,1 2,8 3,7 4,8
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 6,8 7,7 7,7 8,0 7,3
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 6,2 6,8 6,6 6,0 4,9 3,8 3,2 2,8 2,2 2,8 3,7 4,6
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 9,6 9,0 8,4 6,9 6,3 5,6 5,6 5,8 5,9
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 10,9 10,2 13,4 16,4 18,5 19,8 19,2 18,8
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5,6 6,9 7,3 7,3 6,8 5,1 4,5 4,1 4,0 5,0 6,3 6,7
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : 16,7 18,7 19,4 18,7 17,5 18,0
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 6,9 6,9 7,4 7,2 6,6 5,8 6,1 6,5 6,0
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 9,1 9,4 8,8 9,6 9,9 8,2 6,7 5,6 4,9 4,9 5,6 6,3
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 6,4 8,6 8,7 8,0 7,3 7,8 8,3
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 16,3 16,6 15,4 14,6 12,7 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9,0 8,8
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 9,5 9,1 8,6 8,4 8,7 9,0 9,0 
ΕΕ(15 χώρες) 10,0 10,4 10,0 10,1 9,8 9,3 8,5 7,6 7,2 7,6 8,0 8,1 
ΑΥΣΤΡΙΑ -6,0 -6,6 -6,1 -5,7 -5,4 -5 -5,2 -4,9 -4,8 -4,5 -4,7 -4,2 
ΒΕΛΓΙΟ -1,4 -0,6 -0,3 -0,6 -0,6 -0,2 -0,5 -1,7 -1,7 -1,4 -1,0 -1,2 
ΓΑΛΛΙΑ +1,1 +1,3 +1,1 +1,5 +1,7 +1,6 +1,4 +0,5 0 +0,2 +0,5 +0,7 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -2,3 -2,1 -2,0 -1,6 -0,7 -0,7 -1,2 -1,4 -1,0 -0,5 0 +0,5 
∆ΑΝΙΑ -0,4 -2,7 -3,3 -3,8 -4,6 -4,6 -4,3 -4,2 -4,1 -4,1 -3,4 -3,6 
ΕΛΛΑ∆Α -1,4 -1,5 -0,8 -0,5 0 +1,4 +2,9 +2,7 +2,4 +1,6 +0,7 +1,5 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : -0,2 -0,3 +2,2 +3,9 +3,4 +0,8 +1,2 +0,2 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 0 -1,1 -1,5 -2,1 -2,9 -3,3 -3,2 -3,2 -3,4 -3,6 -4,1 -4,3 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ +5,6 +3,9 +2,3 +1,6 +0,1 -2,0 -3,5 -4,3 -4,5 -4,4 -4,4 -4,5 
ΙΣΠΑΝΙΑ +8,6 +9,4 +8,8 +8,1 +7,3 +5,8 +3,8 +2,8 +2,4 +2,8 +2,4 +1,9 
ΙΤΑΛΙΑ +0,1 +0,2 +1,2 +1,1 +1,5 +1,8 +1,8 +1,5 +0,7 -0,1 -0,6 -1,0 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -3,4 -4,0 -4,8 -4,5 -4,0 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +4,8 +4,9 +5,1 +4,5 +3,9 +1,4 +0,8 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : +3,7 +4,6 +7,8 +8,0 +4,8 +3,7 +1,8 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -7,4 -7,2 -7,1 -7,2 -7,1 -6,8 -6,7 -6,3 -6,3 -5,9 -5,3 -4,2 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : -1,8 -0,7 -1,0 -1,0 -1,7 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -3,8 -3,6 -3,4 -4,1 -4,9 -5,7 -5,9 -5,8 -6,2 -5,9 -5,3 -4,4 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : -0,5 -0,8 -1,1 -2,2 -2,3 -2,8 -3,1 -3,2 -3,1 
ΠΟΛΩΝΙΑ     +1,1 +0,7 +4,3 +7,8 +10,1 +11,1 +10,2 +9,0 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -4,4 -3,5 -2,7 -2,8 -3,0 -4,4 -4,6 -4,5 -4,4 -3,7 -2,7 -2,3 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : +7,6 +10,1 +11 +10 +8,5 +9,8 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ    -3,2 -2,9 -2,1 -1,9 -2 -2,6 -2,6 -2,5 -3,0 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ -0,9 -1,0 -1,2 -0,5 +0,1 -1,3 -2,4 -3 -3,5 -3,8 -3,4 -2,7 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -3,1 -0,5 +0,1 -0,4 -1,4 -1,2 -1,0 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ +6,3 +6,2 +5,4 +4,5 +2,9 +1,9 +1,1 +1,2 +0,7 +0,4 0 -0,2 
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έχουν σταθερά ποσοστά πάνω από τον µέσο όρο µε  µικρότερες όµως αποκλίσεις, 

ενώ ποσοστά ανεργίας αρκετά πάνω από τον µέσο όρο έχουν επίσης η Λετονία και η 

Λιθουανία. Στα κράτη µε ποσοστά ανεργίας πάνω από τον µέσο όρο, συγκαταλέγεται 

πλέον και η Γερµανία, µετά από συνεχόµενη αύξηση των ποσοστών ανεργίας της τα 

τελευταία χρόνια, όπου το 2004 ξεπερνούν τον µέσο όρο. 

Από την εξέταση των µέσων όρων διακρίνεται ότι την περίοδο 1993-2004 το 

συνολικό ποσοστό ανεργίας µειώνεται σταθερά µε εξαίρεση τα έτη 2003-2004 που 

καταγράφεται αυξητική τάση. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κατάσταση προβάλλει 

καλύτερη στα δεκαπέντε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι στα 

εικοσιπέντε, εξέλιξη αναµενόµενη λόγω των ειδικών συνθηκών που παρουσιάζουν 

ορισµένα από τα νέα κράτη µέλη. Επίσης ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η διαφορά 

µεταξύ των δύο µέσων όρων δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

Για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης αλλά και των µεταβολών που 

καταγράφονται ο Πίνακας 2 παρέχει τις αποκλίσεις από τον µέσο όρο για κάθε 

κράτος µέλος. Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι τα περισσότερα κράτη παρουσιάζουν 

αξιοσηµείωτες µεταβολές είτε µε αύξηση είτε µε µείωση των ποσοστών της ανεργίας 

τους. Από τα κράτη που είναι πάνω από τον µέσο όρο, αυτά που σταθερά αυξάνουν 

τα ποσοστά της ανεργίας τους είναι η Ελλάδα, η Πολωνία, η Εσθονία και η Σλοβακία. 

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι το 1996 ήταν κάτω από τον 

µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ από το 1996 και έπειτα σταθερά έχει 

αυξηµένα ποσοστά ανεργίας. Συνεχόµενη όµως αύξηση παρατηρείται και στην 

Πολωνία και την Σλοβακία , ιδιαίτερα την περίοδο από το 1999 και έπειτα. 

Από τα κράτη που βρίσκονται πάνω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Φιλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Ισπανία σηµειώνουν κάθε χρόνο 

σηµαντική µείωση των ποσοστών της ανεργίας τους (η Φιλανδία και η Ισπανία 

σηµειώνουν τις µεγαλύτερες µειώσεις), ενώ µείωση παρατηρείται και σε κράτη που 

είναι κάτω από τον µέσο όρο όπως για παράδειγµα στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην 

∆ανία, στην Κύπρο, στην Σουηδία, στην Ολλανδία και στην Ουγγαρία. Υπάρχουν 

όµως και κράτη που παρόλο που βρίσκονται σταθερά κάτω από τον µέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζουν κάθε χρόνο αύξηση, αν και όχι ιδιαίτερα 

σηµαντική στα ποσοστά της ανεργίας τους, όπως η Πορτογαλία και το 

Λουξεµβούργο.  Η Ιρλανδία παρουσιάζει την πιο µεγάλη µεταβολή στα ποσοστά της 

ανεργίας της, µε µείωση περίπου έντεκα ποσοστιαίες µονάδες, από το 1993 έως το 

2004 και κυρίως την περίοδο από το 1997 και µετά. 
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Αυτό το οποίο συµπεραίνεται από τα συνολικά ποσοστά ανεργίας των κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι κρίνοντας µε βάση τον µέσο όρο, ιδιαίτερα 

τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα κράτη έχουν ποσοστά ανεργίας κάτω από τον 

µέσο όρο. Παρόλα αυτά ο δείκτης ανεργίας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα κάτι το 

οποίο οφείλεται στα ποσοστά ανεργίας κρατών όπως η Ελλάδα, η Πολωνία, η 

Ισπανία, η Σλοβακία, η Γαλλία, η Λετονία και η Λιθουανία, οφείλεται όµως και στα 

ποσοστά κρατών µε σχετικά υψηλούς δείκτες ανεργίας, πιο συγκεκριµένα στα κράτη 

εκείνα που σηµειώνουν ποσοστά 7% και 8%, που αν και είναι κάτω από το µέσο όρο 

συνιστούν υψηλά ποσοστά ανεργίας για µια οικονοµία. Τα κράτη τα οποία έχουν 

πολύ χαµηλά ποσοστά ανεργίας είναι λίγα, ενώ παραµένει χαρακτηριστική η τάση 

ορισµένων κρατών να διατηρούν υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Ελλάδα, η 

Ισπανία, η Πολώνία και η Σλοβακία. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός ότι τα 

ποσοστά ανεργίας κάποιων κρατών µελών παρουσιάζουν σηµαντική µείωση.  

  

1.3 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

 

Ένας ιδιαίτερα σηµαντικός δείκτης µέτρησης της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, είναι ο δείκτης µέτρησης της ανεργίας κατά φύλο. Ο συγκεκριµένος δείκτης 

αντιπροσωπεύει και αυτός το ποσοστό των ανέργων  των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 15-74 ετών3, ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού. 

Μέσω του συγκεκριµένου δείκτη µέτρησης της ανεργίας δίνεται η δυνατότητα 

ανάλυσης και σύγκρισης των ποσοστών ανεργίας, διαχωρίζοντας τους άνδρες από τις 

γυναίκες , οπότε δίνεται παράλληλα η δυνατότητα εξακρίβωσης σε ποιο φύλο το κάθε 

κράτος αντιµετωπίζει µεγαλύτερο πρόβληµα µε την ανεργία. Η ανάλυση στηρίζεται 

στα στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 1993-2004 (Πίνακες 3, 4 και 6). 

Από τους Πίνακες 3 και 4 προκύπτει ότι σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

υπάρχουν στα ποσοστά ανεργίας αν εξεταστούν µε βάση το φύλο. Τα κράτη τα οποία 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά ανεργίας ανδρών, σταθερά για όλη 

την περίοδο 1993-2004  είναι η Κύπρος, το Λουξεµβούργο, η ∆ανία, η Ολλανδία, και 

η Αυστρία. Τα συγκεκριµένα κράτη διατηρούν σταθερά αρκετά χαµηλότερα ποσοστά 

από τον µέσο όρο των δεκαπέντε ή των εικοσιπέντε κρατών, καταγράφοντας ποσοστά 

ανεργίας κάτω από 5%.  

                                                 
3 Ορισµός του δείκτη µέτρησης της ανεργίας κατά φύλο της Eurostat 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Συνολικό Ποσοστό 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 9.5 9.1 8.6 8.4 8.7 9.0 9.0
ΕΕ(15 χώρες) 10.0 10.4 10.0 10.1 9.8 9.3 8.5 7.6 7.2 7.6 8.0 8.1
Άνδρες 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 8.0 7.7 7.3 7.3 7.7 8.0 8.1
ΕΕ(15 χώρες) 8.8 9.1 8.6 8.7 8.4 7.8 7.1 6.4 6.1 6.6 7.0 7.1
Γυναίκες 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 11.3 10.8 10.2 9.9 10.0 10.2 10.2
ΕΕ(15 χώρες) 11.7 12.2 12.0 11.9 11.8 11.2 10.3 9.3 8.7 8.9 9.2 9.3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ (15-74ετών) 

 

 
Πηγή:Eurostat :Long term indicators: Population and Social Conditions  
(:)∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 

 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 8.0 7.7 7.3 7.3 7.7 8.0 8.1
ΕΕ(15 χώρες) 8.8 9.1 8.6 8.7 8.4 7.8 7.1 6.4 6.1 6.6 7.0 7.1
ΑΥΣΤΡΙΑ 3.1 3.0 3.1 3.7 3.7 3.8 3.4 3.1 3.1 3.9 3.9 4.4
ΒΕΛΓΙΟ 6.7 7.7 7.6 7.4 7.3 7.7 7.3 5.6 6.0 6.7 7.6 7.0
ΓΑΛΛΙΑ 9.6 10.1 9.4 10.0 10.1 9.5 9.0 7.6 7.0 7.9 8.6 8.8
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5.3 5.9 5.8 6.6 7.3 7.1 6.4 6.0 6.3 7.1 8.2 8.7
∆ΑΝΙΑ 9.3 7.1 5.6 5.3 4.4 3.9 4.4 4.1 3.9 4.4 5.3 5.1
ΕΛΛΑ∆Α 5.7 6.0 6.2 6.1 6.4 7.1 7.9 7.5 7.3 6.8 6.2 6.6
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : 10.3 9.9 12.5 13.4 11.5 10.1 10.5 10.3
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 11.9 11.0 9.9 9.3 7.7 6.9 6.5 5.9 5.5 5.6 5.5 5.1
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 15.4 14.2 12.2 11.5 9.9 7.7 5.7 4.3 4.0 4.6 4.9 4.9
ΙΣΠΑΝΙΑ 15.5 16.2 14.9 14.4 13.2 11.3 9.1 8.0 7.6 8.2 8.3 8.1
ΙΤΑΛΙΑ 7.5 8.3 8.6 8.7 8.7 8.8 8.4 7.8 7.1 6.7 6.5 6.4
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 3.2 2.9 3.0 3.9 4.0
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 15.1 14.4 14.4 14.2 13.6 10.1 9.2
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 14.6 15.1 18.6 18.5 13.6 12.3 10.3
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.2 2.6 2.0 2.2 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 2.1 3.0 3.3
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 6.5 7.0 6.7 6.8 6.9
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 5.4 6.0 5.5 4.8 3.7 3.0 2.3 2.2 1.8 2.5 3.5 4.3
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 10.2 9.7 9.0 7.4 6.8 6.1 6.0 6.0 5.8
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 9.1 8.5 11.8 14.6 17.1 19.0 18.6 18.0
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 4.8 6.1 6.5 6.5 6.1 4.1 3.9 3.3 3.2 4.1 5.4 5.9
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : 16.6 18.9 19.8 18.6 17.2 17.0
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 7.0 6.8 7.3 7.0 6.4 5.5 5.8 6.0 5.6
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 10.7 10.8 9.7 10.1 10.2 8.4 6.6 5.9 5.2 5.3 6.0 6.5
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 5.0 7.2 7.3 6.7 5.9 6.2 7.1
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 18.1 18.1 15.7 14.3 12.3 10.9 9.8 9.1 8.6 9.1 9.2 8.7
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Στον πίνακα 5 µε τις αποκλίσεις των κρατών µελών από τον µέσο όρο, 

παρατηρείται ότι τα κράτη τα οποία διατηρούν σταθερά ποσοστά ανεργίας κάτω από 

τον µέσο όρο, µε απόκλιση µια µε δύο µονάδες, είναι η Τσεχία, το Βέλγιο, η 

Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πορτογαλία , η Σλοβενία και η Γερµανία. H Γερµανία  όµως 

ενώ παρουσιάζει σταθερά χαµηλότερα ποσοστά από τον µέσο όρο µέχρι το 2002, το 

2003 και το 2004 παρουσιάζει αύξηση της ανεργίας στους άνδρες, ξεπερνώντας τον 

µέσο όρο. Η αύξηση των ποσοστών της ανεργίας της Γερµανίας που παρατηρήθηκε 

στον συνολικό δείκτη ανεργίας, εµφανίζεται τελικά και στον δείκτη ανεργίας των 

ανδρών. Αντίστοιχα, αλλά για µείωση των σχετικών ποσοστών, το ίδιο ισχύει και για 

την Ιταλία, όπου η τάση µείωσης των ποσοστών της  ανεργίας από το 2000 και µετά 

καταγράφεται και στα ποσοστά ανεργίας των ανδρών. 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά του συνολικού δείκτη ανεργίας και του δείκτη 

ανεργίας των ανδρών στην περίπτωση της Ιρλανδίας, που έχει από τα χαµηλότερα 

ποσοστά ανεργίας στους άνδρες, διαπιστώνεται ότι η σηµαντική µείωση των 

ποσοστών ανεργίας της από το 1997 και µετά εµφανίζεται και στους άνδρες. 

∆ιαφορές σηµειώνονται όµως στα ποσοστά ανεργίας των ανδρών σε σχέση µε το 

δείκτη της συνολικής ανεργίας του Ηνωµένου Βασιλείου και της Σουηδίας, 

δεδοµένου ότι στα ποσοστά ανεργίας των ανδρών το Ηνωµένο Βασίλειο καταγράφει 

ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο την περίοδο από το 1997 και µετά, ενώ το ίδιο 

ισχύει και για την Σουηδία για την περίοδο από το 1998 και µετά. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει τέλος η περίπτωση της Ελλάδας, που καταγράφει στην 

ανεργία των ανδρών ποσοστά σχεδόν για όλη την περίοδο κάτω από τον µέσο όρο, µε 

εξαίρεση τα έτη 1999, 2000, 2001, ενώ στα ποσοστά του συνολικού δείκτη ανεργίας 

σταθερά από το 1996 και έπειτα σηµειώνει ποσοστά πάνω από τον µέσο όρο. 

Παρόµοια τάση παρατηρείται και για την  Ιταλία, που σηµειώνει ποσοστά στον 

δείκτη ανεργίας των ανδρών σταθερά για όλη την περίοδο που εξετάζεται κάτω από 

τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους άνδρες καταγράφουν η Πολωνία και η 

Σλοβακία, οι οποίες εµφανίζουν απόκλιση από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σταθερά περίπου δέκα µονάδες, ενώ ποσοστά πάνω από τον µέσο όρο έχουν 

και η Γαλλία µε την Εσθονία µε πολύ  µικρότερες όµως αποκλίσεις. Σταθερά πάνω 

από τον µέσο όρο είναι και η Φιλανδία µε την Ισπανία, εµφανίζουν όµως 

αξιοσηµείωτες µεταβολές µε συνεχόµενη µείωση των ποσοστών της ανεργίας των 



 21

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑΣ (15-74ετών) 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 8.0 7.7 7.3 7.3 7.7 8.0 8.1 
ΕΕ(15 χώρες) 8.8 9.1 8.6 8.7 8.4 7.8 7.1 6.4 6.1 6.6 7.0 7.1 
ΑΥΣΤΡΙΑ -5.7 -6.1 -5.5 -5.0 -4.7 -4.2 -4.3 -4.2 -4.2 -3.8 -4.1 -3.7 
ΒΕΛΓΙΟ -2.1 -1.4 -1.0 -1.3 -1.1 -0.3 -0.4 -1.7 -1.3 -1.0 -0.4 -1.1 
ΓΑΛΛΙΑ +0.8 +1.0 +0.8 +1.3 +1.7 +1.5 +1.3 +0.3 -0.3 +0.2 +0.6 +0.7 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -3.5 -3.2 -2.8 -2.1 -1.1 -0.9 -1.3 -1.3 -1.0 -0.6 +0.2 +0.6 
∆ΑΝΙΑ +0.5 -2.0 -3.0 -3.4 -4.0 -4.1 -3.3 -3.2 -3.4 -3.3 -2.7 -3.0 
ΕΛΛΑ∆Α -3.1 -3.1 -2.4 -2.6 -2.0 -0.9 +0.2 +0.2 0 -0.9 -1.8 -1.5 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : +1.9 +1.9 +4.8 +6.1 +4..2 +2.4 +2..5 +2.2 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ +3.1 +1.9 +1.3 +0.6 -0.7 -1.1 -1.2 -1.4 -1.8 -2.1 -2.5 -3.0 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ +6.6 +5.1 +3.6 +2.8 +1.5 -0.3 -2.0 -3.0 -3.3 -3.1 -3.1 -3.2 
ΙΣΠΑΝΙΑ +6.7 +7.1 +6.3 +5.7 +4.8 +3.3 +1.4 +0.7 +0.3 +0.5 +0.3 0 
ΙΤΑΛΙΑ -1.3 -0.8 0 0 +0.3 +0.8 +0.7 +0.5 -0.2 -1.0 -1.5 -1.7 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -4.1 -4.4 -4.7 -4.1 -4.1 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +7.1 +6.7 +7.1 +6.9 +5.9 +2.1 +1.1 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : +6.6 +7.4 +11.3 +11.2 +5.9 +4.3 +2.2 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -6.6 -6.5 -6.6 -6.5 -6.4 -6.1 -5.9 -5.5 -5.6 -5.6 -5.0 -4.8 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : -0.8 -0.3 -1.0 -1.2 -1.2 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -3.4 -3.1 -3.1 -3.9 -4.7 -5.0 -5.4 -5.1 -5.5 -5.2 -4.5 -3.8 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : +1.5 +1.3 +1.0 -0.3 -0.5 -1.2 -1.7 -2.0 -2.3 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : +0.7 +0.5 +4.1 +7.3 +9.8 +11.3 +10.6 +9.9 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -4.0 -3.0 -2.1 -2.2 -2.3 -3.9 -3.8 -4.0 -4.1 -3.6 -2.6 -2.2 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : +8.9 +11.6 +12.5 +10.9 +9.2 +8.9 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : -1.7 -1.6 -0.7 -0.7 -0.9 -1.8 -1.9 -2.0 -2.5 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ +1.9 +1.7 +1.1 +1.4 +1.8 +0.4 -1.1 -1.4 -2.1 -2.4 -2.0 -1.6 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -3.0 -0.5 0 -0.6 -1.8 -1.8 -1.0 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ +9.3 +9.1 +7.1 +5.6 +3.9 +2.9 +2.1 +1.8 +1.3 +1.4 +1.2 +0.6 
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ανδρών την περίοδο 1993-2004. Η Ισπανία έχει µείωση την περίοδο αυτή περίπου 7% 

ενώ η Φιλανδία περίπου 9%, παραµένουν βέβαια η Φιλανδία λίγο πάνω από τον µέσο 

όρο, και η Ισπανία το 2004 ακριβώς στον µέσο όρο. 

Κράτη όπου επίσης σηµειώνουν αξιοσηµείωτες µεταβολές µε  µειώσεις των 

ποσοστών της ανεργίας τους, είναι η ∆ανία και η Ιρλανδία, ιδιαίτερα η Ιρλανδία, που 

από το 1993-2004 έχει µείωση της ανεργίας στους άνδρες της τάξεως των δέκα 

ποσοστιαίων µονάδων. Μεγάλη µείωση έχουν επίσης και η Λετονία µε την 

Λιθουανία, οι οποίες αν και έχουν ποσοστά πάνω από το µέσο όρο, εµφανίζουν 

αξιοσηµείωτη µείωση την περίοδο 1993-2004 περίπου 6%.  

Σε γενικές γραµµές αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία της ανεργίας των 

ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η τάση µείωσης των συνολικών  ποσοστών 

ανεργίας ορισµένων κρατών, επισηµάνθηκε και στα ποσοστά ανεργίας των ανδρών, 

καθώς επίσης και η τάση αύξησης ορισµένων κρατών των ποσοστών ανεργίας τους, 

όπως της Πολωνίας και της Σλοβακίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως παρουσιάζουν 

εκείνα τα κράτη, όπως η Ελλάδα, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο όπου 

εµφανίζουν διαφορές στην διακύµανση των συνολικών ποσοστών ανεργίας τους σε 

σχέση µε τον µέσο όρο, όταν αυτά εξεταστούν σε συνδυασµό και µε τον δείκτη 

ανεργίας στους άνδρες. 

Μετά τις πιο πάνω διαπιστώσεις σχετικά µε τη σχέση µεταξύ του συνολικού 

ποσοστού ανεργίας και εκείνου των ανδρών ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

αντίστοιχη εξέταση των ποσοστών ανεργίας των γυναικών στα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκρίνοντας τα ποσοστά ανεργίας του συνολικού δείκτη 

µέτρησης της ανεργίας µε τους δείκτες µέτρησης της ανεργίας κατά φύλο, δίνεται η 

δυνατότητα να διευκρινιστεί εάν τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν εξίσου το ίδιο 

πρόβληµα µε την ανεργία και στα δύο φύλα ή σε κάποιο φύλο αντιµετωπίζουν 

µεγαλύτερα προβλήµατα (Πίνακας 3). 

Από την εξέταση των µέσων όρων των  δεικτών  µέτρησης κατά φύλο, 

διακρίνεται  ότι ο µέσος όρος των γυναικών την περίοδο 1993-2004 καταγράφεται 

υψηλότερος από αυτόν των ανδρών, κατά 3 περίπου ποσοστιαίες µονάδες µέχρι το 

2002 και κατά 2 µονάδες από το 2002 και µετά. Ο µέσος όρος ανεργίας των γυναικών 

καταγράφει την περίοδο 1993-2004 µείωση κατά 1,5%, ενώ ο µέσος όρος των 

ανδρών καταγράφει µείωση κατά 0,7%, υπάρχει όµως κοινή τάση αύξησης των 

µέσων όρων από το 2001 και µετά  
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Από τους πίνακες 4 και 6 προκύπτει ότι σε  ορισµένα κράτη παρατηρούνται 

κοινά σηµεία στην διακύµανση των ποσοστών ανεργίας των ανδρών και των 

γυναικών, παρατηρούνται όµως και κάποιες σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Η Πολωνία 

και η Σλοβακία διατηρούν και στις γυναίκες τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 

συγκριτικά µε τα άλλα κράτη, διατηρώντας κάθε χρόνο η Πολωνία περίπου δέκα 

µονάδες πάνω από τον µέσο όρο και η Σλοβακία επτά µε οκτώ µονάδες. Τα αµέσως 

επόµενα υψηλά ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες καταγράφονται στην Ελλάδα και 

στην Ισπανία, µε ποσοστό πάνω από τον µέσο όρο, περίπου έξι µε επτά µονάδες. Η 

διακύµανση του ποσοστού ανεργίας των γυναικών της Ισπανίας παρουσιάζει ακόµα 

µεγαλύτερες µεταβολές, αφού όπως παρατηρείται το 1993 είχε ποσοστό περίπου 13 

µονάδες πάνω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο όµως µειώνεται 

το2004 σε 5 περίπου µονάδες. Υψηλό ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες έχουν σταθερά 

και η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία και η Λιθουανία, µε µικρότερες αποκλίσεις από τον 

µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε τα κράτη που προαναφέρθηκαν. 

Τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες, κυρίως τα τελευταία χρόνια, 

µε αποκλίσεις σταθερά τέσσερις έως και επτά µονάδες, έχουν  η Ολλανδία, το 

Λουξεµβούργο, η Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η ∆ανία και η Αυστρία. Η 

Κύπρος, η Σουηδία, η Πορτογαλία, και η Ουγγαρία, έχουν τα αµέσως χαµηλότερα 

ποσοστά, µε µεγάλη επίσης απόκλιση από τον µέσο όρο κάθε χρόνο, κατά τέσσερις 

µε πέντε µονάδες. Υπάρχουν όµως και ορισµένα  κράτη, τα  οποία έχουν ποσοστά 

ανεργίας κάτω από τον µέσο όρο, µε ακόµα µικρότερες αποκλίσεις, περίπου µια µε 

δυο µονάδες,  όπως για παράδειγµα η Εσθονία (εκτός από το 2001) , το Βέλγιο (από 

το 1999 και µετά) και η Φιλανδία (από το 2001 και µετά). 

Αξιοσηµείωτες µεταβολές καταγράφονται σε ότι αφορά τα ποσοστά ανεργίας 

των γυναικών, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση της Ελλάδας της Πολωνίας και 

της Σλοβακίας, που παρουσιάζουν κάθε χρόνο αυξητικές τάσεις στα ποσοστά 

ανεργίας των γυναικών, φτάνοντας το 2004 να έχουν η Ελλάδα 16,2%, η Πολωνία 

19,7% και η Σλοβακία 19,3%, δηλαδή 6, 9,5 και 9 µονάδες πάνω από τον µέσο όρο. 

Οι µεγαλύτερες µειώσεις στα ποσοστά ανεργίας των γυναικών καταγράφονται 

στην Ισπανία(9,2%) και στην Ιρλανδία(12,1%), σηµαντικές µειώσεις σηµειώνουν και 

η ∆ανία(4,3%) µε την Φιλανδία(5,5%), ενώ µικρότερες µειώσεις έχουν το Ηνωµένο 

Βασίλειο, η Ιταλία, η Λετονία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ουγγαρία. Τα 

υπόλοιπα κράτη ανεξάρτητα εάν έχουν χαµηλά ή υψηλά ποσοστά ανεργίας γυναικών, 

έχουν τα τελευταία χρόνια αυξηµένα ποσοστά, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 :ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (15-74 ετών) 

 

Πηγή:Eurostat :Long term indicators: Population and Social Conditions 
(:) ∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 11.3 10.8 10.2 9.9 10.0 10.2 10.2
ΕΕ(15 χώρες) 11.7 12.2 12.0 11.9 11.8 11.2 10.3 9.3 8.7 8.9 9.2 9.3
ΑΥΣΤΡΙΑ 5.0 4.9 5.0 5.2 5.4 5.4 4.7 4.3 4.2 4.4 4.7 5.4
ΒΕΛΓΙΟ 11.5 12.7 12.7 12.5 11.9 11.6 10.3 8.5 7.6 8.2 8.4 8.8
ΓΑΛΛΙΑ 13.0 13.6 13.1 13.5 13.3 12.9 12.2 10.9 10.0 10.0 10.5 10.7
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10.9 11.4 10.9 11.0 11.6 11.1 9.9 8.7 8.9 9.4 10.1 10.5
∆ΑΝΙΑ 9.9 8.5 8.1 7.5 6.2 6.0 5.4 4.8 4.9 4.7 5.9 5.6
ΕΛΛΑ∆Α 13.6 13.7 14.1 15.2 15.2 16.7 18.1 17.2 16.2 15.6 15.0 16.2
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : 8.9 8.3 10.1 11.5 12.0 8.9 9.9 8.1
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 7.6 7.1 6.7 6.3 5.8 5.3 5.1 4.8 4.4 4.5 4.3 4.2
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 16.0 14.6 12.5 11.8 9.9 7.3 5.5 4.3 3.8 4.0 4.2 3.9
ΙΣΠΑΝΙΑ 24.1 26.1 25.3 24.4 23.4 21.9 18.8 16.8 15.6 16.4 15.9 14.9
ΙΤΑΛΙΑ 14.5 14.6 15.4 15.2 15.3 15.4 14.8 13.6 12.2 11.5 11.3 10.5
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 7.8 6.4 4.9 5.2 6.3
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 13.6 13.6 12.9 11.5 11.4 10.6 10.3
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 11.7 12.3 14.1 14.3 13.4 13.1 11.3
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.3 4.1 4.3 4.2 3.9 4.0 3.3 3.1 2.7 3.8 4.7 6.8
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 7.4 9.1 9.8 10.7 8.3
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 7.5 7.9 8.1 7.7 6.6 5.0 4.4 3.6 2.8 3.1 3.9 4.8
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 8.8 8.1 7.8 6.3 5.6 4.9 5.1 5.5 6.0
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 13.0 12.2 15.3 18.6 20.2 20.7 20.0 19.7
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6.7 7.9 8.2 8.2 7.7 6.4 5.3 5.0 5.0 6.0 7.2 7.6
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : 16.9 18.5 18.9 18.9 17.8 19.3
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 6.7 7.1 7.5 7.4 6.8 6.2 6.5 7.0 6.5
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 7.3 7.8 7.8 9.0 9.5 8.0 6.8 5.3 4.5 4.6 5.2 6.1
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 8.1 10.3 10.3 9.7 9.0 9.9 9.9
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 14.4 14.8 15.1 14.9 13.0 12.0 10.7 10.6 9.7 9.1 8.9 8.9
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑΣ (15-74 ετών) 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 11.3 10.8 10.2 9.9 10.0 10.2 10.2 
ΕΕ(15 χώρες) 11.7 12.2 12.0 11.9 11.8 11.2 10.3 9.3 8.7 8.9 9.2 9.3 
ΑΥΣΤΡΙΑ -6.7 -7.3 -7.0 -6.7 -6.4 -5.9 -6.1 -5.9 -5.7 -5.6 -5.5 -5.0 
ΒΕΛΓΙΟ -0.2 +0.5 +0.7 +0.6 +0.1 +0.3 -0.5 -1.7 -2.3 -1.8 -1.8 -1.4 
ΓΑΛΛΙΑ +1.3 +1.4 +1.1 +1.6 +1.5 +1.6 +1.4 +0.7 +0.1 0 +0.3 +0.5

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0.8 -0.8 -1.1 -0.9 -0.2 -0.2 -0.9 -1.5 -1.0 -0.6 -0.1 +0.3
∆ΑΝΙΑ -1.8 -3.7 -3.9 -4.4 -5.6 -5.3 -5.4 -5.4 -5.0 -5.3 -4.3 -4.6 
ΕΛΛΑ∆Α +1.9 +1.5 +2.1 +3.3 +3.4 +5.4 +7.3 +7.0 +6.3 +5.6 +4.8 +6.0
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : -2.9 -3.0 -0.7 +1.3 +2.1 -1.1 -0.3 -2.1 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ -4.1 -5.1 -5.3 -5.6 -6.0 -6.0 -5.7 -5.4 -5.5 -5.5 -5.9 -6.0 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ +4.3 +2.4 +0.5 -0.1 +1.9 -3.9 -5.3 -5.9 -6.1 -6.0 -6.0 -6.3 
ΙΣΠΑΝΙΑ +12.4 +13.9 +13.3 +12.5 +11.6 +10.6 +8.0 +6.6 +5.7 +6.4 +5.8 +4.8
ΙΤΑΛΙΑ +2.8 +2.4 +3.4 +3.3 +3.5 +4.1 +4.0 +3.4 +2.3 +1.5 +1.1 +0.3
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -2.4 -3.5 -5.1 -5.0 -3.9 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +2.3 +2.8 +2.7 +1.6 +1.4 +0.4 +0.1

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : +0.4 +1.5 +3.9 +4.4 +3.4 +2.9 +1.1
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -8.4 -8.1 -7.7 -7.7 -7.9 -7.3 -7.5 -7.1 -7.2 -6.2 -5.6 -4.9 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : -2.8 -0.8 -0.2 +0.5 -1.9 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -4.2 -4.3 -3.9 -4.2 -5.2 -6.3 -6.4 -6.6 -7.1 -6.9 -6.3 -5.4 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : -3.1 -3.7 -3.5 -4.5 -4.6 -5.0 -4.9 -4.7 -4.2 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : +1.2 +0.9 +4.5 +8.4 +10.3 +10.7 +9.8 +9.5

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -5.0 -4.3 -3.8 -3.7 -4.1 -4.9 -5.5 -5.2 -4.9 -4.0 -3.0 -2.6 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : +6.1 +8.3 +9.0 +8.9 +7.6 +9.1
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : -5.2 -4.7 -3.8 -3.4 -3.4 -3.7 -3.5 -3.2 -3.7 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ -4.4 -4.4 -4.2 -2.9 -2.3 -3.3 -4.0 -4.9 -5.4 -5.4 -5.0 -4.1 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -3.2 -0.5 +0.1 -0.2 -1.0 -0.3 -0.3 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ +2.7 +2.6 +3.1 +3.0 +1.2 +0.7 -0.1 +0.4 -0.2 -0.9 -1.3 -1.3 
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καταγράφονται όπως προαναφέρθηκε στην Ελλάδα, στην Πολωνία και στην 

Σλοβακία.  

Συγκρίνοντας τα ποσοστά ανεργίας των ανδρών, των γυναικών και τα 

συνολικά ποσοστά ανεργίας, αυτό το οποίο συµπεραίνεται είναι ότι δεν έχουν 

απόλυτα όλα τα κράτη ποσοστά πάνω ή κάτω του µέσου όρου και στα δυο φύλα. Η 

Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, που όπως επισηµάνθηκε έχουν χαµηλά συνολικά 

ποσοστά ανεργίας, αντιµετωπίζουν τελικά µεγαλύτερο πρόβληµα µε την ανεργία των 

ανδρών σε σχέση µε εκείνη των γυναικών. Χαρακτηριστικό είναι για αυτά τα δύο 

κράτη, ότι ενώ στους άνδρες µέχρι περίπου το 1998 είχαν ποσοστά ανεργίας πάνω 

από το µέσο όρο, στις γυναίκες παρουσιάζουν ποσοστά χαµηλότερα του µέσου όρου 

για όλη την περίοδο 1993-2004, µε συνεχή και σταδιακή µείωση. Επίσης στην 

περίπτωση της Φιλανδίας, η οποία τα τελευταία χρόνια σηµειώνει µείωση των 

ποσοστών ανεργίας της, παρατηρείται ότι στα ποσοστά ανεργίας των γυναικών 

καταγράφει ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο από το 1999 και µετά, ενώ στους 

άνδρες µόνο το 2004. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Βέλγιο, το οποίο ενώ στα 

ποσοστά ανεργίας των ανδρών κινείται συνεχώς κάτω από τον µέσο όρο, στις 

γυναίκες µέχρι το 1998 είχε ποσοστά πάνω τον µέσο όρο και από εκεί και έπειτα 

µειώνονται σταθερά τα ποσοστά για τις γυναίκες, καταγράφοντας ποσοστά ανεργίας 

γυναικών ακόµη και κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ∆ανία, η Τσεχία και η Γερµανία παρουσιάζουν παρόµοια τάση στα ποσοστά 

ανεργίας των γυναικών όπως και στων ανδρών, µε σταθερά ποσοστά σχεδόν κάθε 

χρόνο κάτω από τον µέσο όρο. Εξαίρεση αποτελεί βέβαια η Γερµανία που το 2004 

έχει και στην ανεργία των γυναικών ποσοστό πάνω από τον µέσο όρο. 

Ένα ακόµα κράτος που αντιµετωπίζει µεγαλύτερο πρόβληµα µε την ανεργία 

των ανδρών σε σχέση µε εκείνη των γυναικών είναι η Εσθονία, δεδοµένου ότι τα 

ποσοστά ανεργίας των γυναικών στην Εσθονία κινούνται σταθερά κάτω από τον µέσο 

όρο, ενώ για τους άνδρες ισχύει το αντίθετο. Η Ολλανδία, το Λουξεµβούργο, η 

Κύπρος, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία αποτελούν όµως µια οµάδα 

κρατών που διατηρούν ποσοστά ανεργίας και στις γυναίκες και στους άνδρες, αρκετά 

χαµηλότερα από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συνοψίζοντας, αυτό το οποίο παρατηρείται από τα στοιχεία αυτά, είναι ότι σε 

γενικές γραµµές τα περισσότερα κράτη ανεξάρτητα από τον µέσο όρο παρουσιάζουν 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες. Εξαίρεση σε 

αυτό αποτελούν, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Σουηδία και το Ηνωµένο 
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Βασίλειο, όπου παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους άνδρες. Στην ίδια 

κατηγορία µπορούν να ενταχθούν και η Λιθουανία µε την Λετονία, µε µικρότερες 

όµως αποκλίσεις. Η Πολωνία και η Σλοβακία διατηρούν ποσοστά ανεργίας πολύ 

υψηλά αλλά χωρίς διαφοροποιήσεις στη βάση του φύλου, ενώ τέλος η Ελλάδα και η 

Ισπανία εµφανίζουν τη µεγαλύτερη διαφορά στα ποσοστά ανεργίας, µεταξύ ανδρών 

και γυναικών, εις βάρος των γυναικών. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, αποτελούν 

τελικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα κρατών που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο 

πρόβληµα µε την ανεργία των γυναικών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και σε αυτή την 

περίπτωση υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ιταλίας που 

παρουσιάζει σχετικά µικρότερα ποσοστά από τα άλλα δύο κράτη. 

 

1.4 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ 

 

 Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται στην Ευρώπη τα τελευταία 

χρόνια, απασχολούν σε σηµαντικό βαθµό τα κράτη µέλη, η διαµόρφωση των 

ποσοστών ανεργίας όµως όπως παρατηρήθηκε παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στα 

κράτη µέλη, όπως διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και στα ποσοστά ανεργίας των 

δυο φύλων. Ανάλογες διαφοροποιήσεις στην διακύµανση των ποσοστών ανεργίας 

διακρίνονται όµως όταν εξετάζονται οι δείκτες ανεργίας σε διάφορες ηλικιακές 

κατηγορίες. Για την εξέταση των ποσοστών ανεργίας κατά ηλικιακή κατηγορία, 

χρησιµοποιούνται δείκτες µέτρησης της ανεργίας κατά ηλικία, ενώ επίσης οι δείκτες 

αυτοί διαχωρίζονται και σε δείκτες µέτρησης της ανεργίας ανάµεσα στα δύο φύλα. Οι 

παραπάνω δείκτες, αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των ανέργων ως ποσοστό του 

εργατικού δυναµικού, υπολογίζοντας την ανεργία σε άτοµα ηλικίας έως εικοσιπέντε 

ετών (νέοι) και σε άτοµα ηλικίας άνω των εικοσιπέντε ετών, στο σύνολο αλλά και 

κατά φύλο4. Η ανάλυση στηρίζεται στα στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 1993-

2004(Πίνακες, 8,10,12,13,16,18,20,22). 

 

1.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ 

 

 Από την εξέταση του µέσου όρου του δείκτη µέτρησης της συνολικής 

ανεργίας των νέων την περίοδο 1993-2004( Πίνακας 8), προκύπτει ότι ο µέσος όρος 

                                                 
4 Ορισµός του δείκτη µέτρησης της ανεργίας κατά ηλικία της Eurostat 
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διακυµαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρόλη την µείωση κατά περίπου 3% που 

καταγράφεται την περίοδο 1993-2004. Η τάση αύξησης της ανεργίας την περίοδο από 

το 2001 και έπειτα, σηµειώνεται και στα ποσοστά ανεργίας των νέων, ενώ η διαφορά 

που σηµειώνεται ανάµεσα στον µέσο όρο των 15 κρατών της Ε.Ε και των 25 κρατών 

της Ε.Ε το 2004 είναι µόλις 2%.  

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9 που  αποτυπώνονται οι αποκλίσεις και οι 

µεταβολές των κρατών µελών ανά έτος από τον µέσο όρο στα ποσοστά ανεργίας των 

νέων, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στην  Ελλάδα, στην Ιταλία, 

στην Ισπανία, στην Πολώνία και στην Σλοβακία, ενώ υψηλά ποσοστά ανεργίας µε 

µικρότερες όµως αποκλίσεις από τον µέσο όρο, σηµειώνουν η Λετονία, η Λιθουανία, 

η Φιλανδία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Εσθονία και η Τσεχία( κυρίως την περίοδο από το 

2000 και µετά) και η Μάλτα, που καταγράφει ποσοστά ανεργίας νέων πάνω από τον 

µέσο όρο τα έτη 2001,2002 και 2003. 

Το πρόβληµα της ανεργίας των νέων, αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό για τα 

παραπάνω κράτη, σηµειώνονται όµως διαφοροποιήσεις και ως προς τα ποσοστά που 

καταγράφουν αλλά και ως προς τις µεταβολές που σηµειώνουν την περίοδο 1993-

2004. Η Ελλάδα , η Πολωνία και η Σλοβακία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας στους νέους σηµειώνοντας τάσεις ανόδου σχεδόν κάθε χρόνο. Εντυπωσιακά 

υψηλά είναι τα ποσοστά των τριών αυτών κρατών για παράδειγµα το 2004, που η 

Πολωνία έχει ποσοστό 20,9% πάνω από τον µέσο όρο, η Σλοβακία 13,7% και η 

Ελλάδα 8,3%, ενώ ανοδικές τάσεις σηµειώνει και η Τσεχία µε την Εσθονία. Τα 

αµέσως υψηλότερα ποσοστά καταγράφουν η Ιταλία, η Ισπανία και η Φιλανδία, τα 

συγκεκριµένα κράτη όµως παρουσιάζουν την περίοδο που εξετάζεται σηµαντικές 

µειώσεις στα ποσοστά ανεργίας τους, παρόλο που κανένα από τα τρία κράτη δεν 

καταφέρνει να έχει ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο. Αξιοσηµείωτες µεταβολές µε 

µειώσεις των ποσοστών ανεργίας καταγράφονται και από την Λετονία, την 

Λιθουανία, την Γαλλία, και το Βέλγιο, εξακολουθούν όµως παρόλα αυτά να 

καταγράφουν υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους.   

 Τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας νέων καταγράφουν η Αυστρία, η Κύπρος η 

Ολλανδία, η Ιρλανδία, και η ∆ανία. Τα συγκεκριµένα κράτη σηµειώνουν απόκλιση 

από τον µέσο όρο, πάνω από δέκα µονάδες σχεδόν για όλη την περίοδο 1993-2004. 

Αρκετά κάτω από τον µέσο όρο βρίσκονται όµως και η Γερµανία µε την Πορτογαλία 

και την Σλοβενία, όπως επίσης και η Ουγγαρία, ενώ πρόβληµα µε την ανεργία των 

νέων δεν αντιµετωπίζουν επίσης η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, όπου µετά το  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ  
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 19.4 18.4 17.4 17.6 18.1 18.6 18.6
ΕΕ(15 χώρες) 21.4 21.8 21.0 21.2 20.6 19.0 17.1 15.3 15.1 15.6 16.3 16.6
ΑΥΣΤΡΙΑ 6.3 5.7 5.6 6.3 6.7 6.4 5.4 5.3 5.8 6.7 8.1 9.4
ΒΕΛΓΙΟ 20.7 23.2 22.9 22.1 22.0 22.1 22.7 17.0 17.5 18.5 21.0 19.8
ΓΑΛΛΙΑ 27.1 28.6 27.0 28.5 28.4 25.6 23.4 20.1 19.4 20.0 21.1 22.0
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 15.0 15.6 14.9 15.6 16.2 15.0 12.7 10.6 12.8 14.2 14.7 15.1
∆ΑΝΙΑ 12.8 10.2 9.6 9.7 7.7 7.3 8.8 7.0 8.4 7.9 9.9 8.2
ΕΛΛΑ∆Α 26.8 27.7 28.5 31.0 30.8 30.1 31.9 29.2 28.2 26.8 26.8 26.9
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : 17.0 15.2 22.0 23.6 23.5 19.3 23.4 21.0
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 17.6 16.4 15.3 15.0 13.7 13.1 12.8 12.3 11.9 12.1 12.3 12.1
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 25.3 23.0 19.5 18.2 15.4 11.3 8.4 6.7 6.7 8.0 8.3 8.3
ΙΣΠΑΝΙΑ 38.4 40.2 37.8 37.2 34.6 31.3 25.8 22.9 21.7 22.4 22.8 22.2
ΙΤΑΛΙΑ 30.1 29.1 30.3 30.4 30.2 29.9 28.7 27.0 24.1 23.1 23.7 23.6
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 11.5 10.3 9.7 10.7 10.6
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 26.8 23.6 21.4 23.1 23.9 17.9 19.0
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 25.5 26.4 30.6 30.8 23.8 26.9 19.9
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5.2 7.1 7.2 8.2 7.9 6.9 6.9 7.2 7.3 8.3 11.8 18.1
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 13.7 19.0 18.3 19.1 16.7
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 10.6 10.9 11.4 11.1 9.1 7.6 6.8 5.7 4.5 5.0 6.3 8.0
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 18.5 17.0 15.0 12.7 12.1 11.1 12.0 13.5 14.8
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 23.2 22.5 30.1 36.3 39.8 41.8 41.2 39.5
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 12.8 15.0 16.5 16.7 15.1 10.6 9.1 8.9 9.4 11.6 14.4 15.4
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : 34.2 37.1 39.0 37.6 33.8 32.3
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 17.5 17.2 17.8 17.9 16.2 16.0 15.3 15.7 14.3
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 22.0 22.0 19.1 20.5 20.6 16.1 12.3 10.5 10.9 11.9 13.4 16.3
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 12.8 17.7 17.8 17.3 16.9 18.6 21.1
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 33.6 34.0 29.7 28.0 25.2 23.5 21.4 21.4 19.8 21.0 21.8 20.7
 
Πηγή:Eurostat: Adjusted series: Harmonized unemployment rates 
(:) ∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 19,4 18,4 17,4 17,6 18,1 18,6 18,6 
ΕΕ(15 χώρες) 21,4 21,8 21,0 21,2 20,6 19,0 17,1 15,3 15,1 15,6 16,3 16,6 
ΑΥΣΤΡΙΑ -15,1 -16,1 -15,4 -14,9 -13,9 -13,0 -13,0 -12,1 -11,8 -11,4 -10,5 -9,2 
ΒΕΛΓΙΟ -0,7 +1,4 +1,9 +0,9 +1,4 +2,7 +4,3 -0,4 -0,1 +0,4 +2,4 +1,2 
ΓΑΛΛΙΑ +5,7 +6,8 +6,0 +7,3 +7,8 +6,2 +5,0 +2,7 +1,8 +1,9 +2,5 +3,4 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -6,4 -6,2 -6,1 -5,6 -4,4 -4,4 -5,7 -6,8 -4,8 -3,9 -3,9 -3,5 
∆ΑΝΙΑ -8,6 -11,6 -11,4 -11,5 -12,9 -12,1 -9,6 -10,4 -9,2 -10,2 -8,7 -10,4 
ΕΛΛΑ∆Α +5,4 +5,9 +7,5 +9,8 +10,2 +10,7 +13,5 +11,8 +10,6 +8,7 +8,2 +8,3 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : -3,6 -4,2 +3,6 +6,2 +5,9 +1,2 +4,8 +2,4 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ -3,8 -5,4 -5,7 -6,2 -6,9 -6,3 -5,6 -5,1 -5,7 -6,0 -6,3 -6,5 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ +3,9 +1,2 -1,5 -3,0 -5,2 -8,1 -10,0 -10,7 -10,9 -10,1 -10,3 -10,3 
ΙΣΠΑΝΙΑ +17,0 +18,4 +16,8 +16,0 +14,0 +11,9 +7,4 +5,5 +4,1 +4,3 +4,2 +3,6 
ΙΤΑΛΙΑ +8,7 +7,3 +9,3 +9,2 +9,6 +10,5 +10,3 +9,6 +6,5 +5,0 +5,1 +5,0 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -5,9 -7,3 -8,4 -7,9 -8,0 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +7,4 +5,2 +4,0 +5,5 +5,8 -0,7 +0,4 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : +6,1 +8,0 +13,2 +13,2 +5,7 +8,3 +1,3 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -16,2 -14,7 -13,8 -13,0 -12,7 -12,5 -11,5 -10,2 -10,3 -9,8 -6,8 -0,5 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : -3,7 +1,4 +0,2 +0,5 -1,9 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -10,8 -10,9 -9,6 -10,1 -11,5 -11,8 -11,6 -11,7 -13,1 -13,1 -12,3 -10,6 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : -2,7 -3,6 -4,4 -5,7 -5,3 -6,5 -6,1 -5,1 -3,8 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : +2,6 +3,1 +11,7 +18,9 +22,2 +23,7 +22,6 +20,9 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -8,6 -6,8 -4,5 -4,5 -5,5 -8,8 -9,3 -8,5 -8,2 -6,5 -4,2 -3,2 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : +15,8 +19,7 +21,4 +19,5 +15,2 +13,7 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ    -3,7 -3,4 -1,6 -0,5 -1,2 -1,6 -2,8 -2,9 -4,3 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ +0,6 +0,2 -1,9 -0,7 0,0 -3,3 -6,1 -6,9 -6,7 -6,2 -5,2 -2,3 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -6,6 -0,7 +0,4 -0,3 -1,2 0 +2,5 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ +12,2 +12,2 +8,7 +6,8 +4,6 +4,1 +3,0 +4,0 +2,2 +2,9 +3,2 +2,1 
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1997 καταγράφουν ποσοστά αρκετά χαµηλότερα από τον µέσο όρο. Στα ποσοστά 

ανεργίας των νέων, αυξηµένα ποσοστά καταγράφονται όµως  και από κράτη µε 

ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά ανεργίας, όπως το Λουξεµβούργο, που σηµειώνει συνεχώς 

ανοδικές τάσεις, µε µεγαλύτερη αυτή της περιόδου 2003-2004, που είναι 6,3%.  

 Η περίπτωση της Γερµανίας, του Βελγίου και της Μάλτας, παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά την διαµόρφωση των ποσοστών της ανεργίας που 

καταγράφουν. Η Γερµανία που όπως διαπιστώθηκε παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια 

αυξητικές τάσεις στα ποσοστά της ανεργίας της, (ιδιαίτερα το 2003 και το 2004 που 

τα ποσοστά της ξεπερνούν τον µέσο όρο), στα ποσοστά ανεργίας των νέων, όλη την 

περίοδο που εξετάζεται βρίσκεται σταθερά κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Παρουσιάζει βέβαια και στα ποσοστά ανεργίας των νέων αύξηση την 

περίοδο από το 2000 και έπειτα. Επόµενα παραδείγµατα κρατών, µε ιδιαιτερότητες 

στα ποσοστά ανεργίας νέων που καταγράφουν, αποτελούν το Βέλγιο και η Μάλτα. Η 

ιδιαιτερότητα τους διακρίνεται στα υψηλά ποσοστά ανεργίας νέων που καταγράφουν 

σε αντίθεση µε τα σχετικά χαµηλά συνολικά ποσοστά ανεργίας τους.  

 Μετά την εξέταση των ποσοστών ανεργίας µε βάση τον δείκτη µέτρησης της 

συνολικής ανεργίας των νέων, προκύπτει ότι υπάρχουν πάλι κάποια κοινά σηµεία σε 

ότι αφορά τα ποσοστά των κρατών αλλά και τις µεταβολές που σηµειώνουν την 

περίοδο 1993-2004.Τις πιο αξιοσηµείωτες µεταβολές όσον αφορά στην µείωση του 

ποσοστού της ανεργίας των νέων παρουσιάζουν η Ισπανία(16,2%) η Ιρλανδία(17%), 

η Φιλανδία(12,9%), η Λετονία(7,8%) και η Λιθουανία(5,6%), ενώ τις πιο 

αξιοσηµείωτες µεταβολές όσον αφορά στην αύξηση του ποσοστού ανεργίας των νέων 

παρουσιάζουν η Ελλάδα(3,1%), η Πολωνία (16,3%), η Τσεχία(8,3%), η Εσθονία(4%) 

και το Λουξεµβούργο(12,9%). 

Παρουσιάζονται όµως και κάποια καινούρια στοιχεία, τα οποία 

προσδιορίζουν περισσότερο την  εικόνα της ανεργίας των κρατών µελών, όπως τα 

αυξηµένα ποσοστά ανεργίας των  νέων του Λουξεµβούργου, της Τσεχίας, του 

Βελγίου και τα χαµηλά ποσοστά ανεργίας των νέων της Γερµανίας. Η αύξηση των 

ποσοστών ανεργίας των νέων δεν χαρακτηρίζει όµως µόνο τα συγκεκριµένα κράτη 

που προαναφέρθηκαν, καθώς αυξητικές τάσεις των ποσοστών ανεργίας των νέων 

σηµειώνουν τα τελευταία χρόνια και άλλα κράτη όπως η Αυστρία και η Πορτογαλία, 

παρόλο που καταγράφουν ποσοστά ανεργίας κάτω από τον µέσο όρο. Τέλος ακόµα 

ένα σηµαντικό συµπέρασµα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, είναι ότι η 

τάση µείωσης που παρατηρήθηκε, στα ποσοστά ανεργίας της Ιταλίας και της 
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Φιλανδίας, διαπιστώθηκε και στα ποσοστά ανεργίας των νέων των κρατών αυτών, 

κανένα όµως από τα δύο κράτη δεν καταφέρνει στην ανεργία των νέων να 

καταγράψει ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

1.4.1.1.ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ 

 

 Αµέσως παρακάτω εξετάζεται η διαµόρφωση των ποσοστών ανεργίας και οι 

µεταβολές που σηµειώνουν τα κράτη µέλη στην ανεργία των νέων κατά φύλο, 

ξεκινώντας µε την ανάλυση των ποσοστών ανεργίας των νέων ανδρών. Απώτερος 

σκοπός της παρακάτω ανάλυσης είναι η διαπίστωση τυχόν ιδιαιτεροτήτων σε ότι 

αφορά τα ποσοστά ανεργίας των νέων στη βάση του φύλου. Εξετάζοντας τον µέσο 

όρο του δείκτη µέτρησης της ανεργίας των ανδρών, διακρίνεται µείωση του 

ποσοστού ανεργίας των νέων ανδρών την περίοδο 1993-2004 κατά 1,7%, 

χαρακτηριστική είναι όµως πάλι η αύξηση των ποσοστών ανεργίας, που 

καταγράφονται την περίοδο από το 2001 και έπειτα. 

 Όπως προκύπτει από τον πίνακα 10, που απεικονίζονται τα ποσοστά ανεργίας 

των νέων ανδρών, τα χαµηλότερα ποσοστά καταγράφουν η Αυστρία, η ∆ανία, η 

Ιρλανδία, η Κύπρος, το Λουξεµβούργο, και η Ολλανδία µε ποσοστό τα τελευταία 

χρόνια τουλάχιστον 9-10% κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετά 

χαµηλότερα ποσοστά από τον µέσο όρο, κατά 3-5% έχουν η Γερµανία, το Ηνωµένο 

Βασίλειο, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σουηδία, καθώς επίσης και η 

Μάλτα, µε  την Λετονία( το 2003 και το 2004), µε ποσοστά όµως πιο κοντά στον 

µέσο όρο. 

 Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους άνδρες έχουν η Πολωνία, η 

Σλοβακία, η Φιλανδία και η Λιθουανία, κυρίως η Πολωνία και η Σλοβακία που 

καταγράφουν τα τελευταία χρόνια περίπου είκοσι µονάδες πάνω από τον µέσο όρο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υψηλά ποσοστά ανεργίας νέων ανδρών τα τελευταία 

χρόνια , µε µικρότερες όµως αποκλίσεις από τον µέσο όρο, έχουν η Ελλάδα, η Ιταλία, 

το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία  η Εσθονία και η Τσεχία.  

Μετά από την εξέταση των µεταβολών (πίνακας 11) που καταγράφουν τα 

κράτη µέλη την περίοδο 1993-2004 στα ποσοστά ανεργίας των νέων ανδρών, 

προκύπτουν πάλι κάποια στοιχεία που προσδιορίζουν την διακύµανση των ποσοστών 

ανεργίας των κρατών µελών. Ορισµένα κράτη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Φιλανδία, 

η Λετονία και η Λιθουανία σηµειώνουν και στα ποσοστά ανεργίας των νέων ανδρών   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ 

 

 
Πηγή:Eurostat Adjusted series: Harmonized unemployment rates 
(:) ∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 17.6 16.8 16.0 16.3 17.3 18.2 18.1
ΕΕ(15 χώρες) 19.8 20.1 18.8 19.2 18.4 17.0 15.2 13.7 13.6 14.7 15.9 16.0
ΑΥΣΤΡΙΑ 5.1 4.6 4.5 5.3 5.6 5.0 4.3 4.8 5.2 6.4 7.4 9.0 
ΒΕΛΓΙΟ 19.6 21.6 20.5 18.6 18.5 20.2 22.0 14.7 16.6 18.9 21.5 17.9
ΓΑΛΛΙΑ 25.0 26.0 23.5 25.7 25.9 23.3 21.5 18.0 17.4 18.9 20.5 20.9
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10.3 11.3 10.9 12.5 13.6 12.3 10.4 9.4 10.9 13.0 14.9 15.3
∆ΑΝΙΑ 13.1 10.3 8.2 8.5 6.8 7.1 8.8 7.0 7.8 9.3 10.7 8.8 
ΕΛΛΑ∆Α 18.9 19.7 19.8 21.5 22.0 21.7 23.2 21.6 21.6 19.9 18.9 19.1
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : 18.9 16.7 21.9 23.0 17.3 15.6 19.8 20.3
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

20.7 19.0 17.4 17.5 15.4 14.7 14.2 13.3 13.3 13.6 13.8 13.4

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 27.1 24.8 20.8 19.0 16.0 11.6 8.3 6.4 6.9 8.7 9.1 8.8 
ΙΣΠΑΝΙΑ 35.1 36.1 32.4 31.7 28.9 25.1 19.9 17.6 16.8 18.5 19.5 18.7
ΙΤΑΛΙΑ 26.3 25.6 26.1 25.8 25.4 25.4 24.7 23.1 20.4 19.4 20.5 20.7
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 7.1 7.6 9.3 10.4 9.5 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 27.4 25.5 21.2 23.5 22.4 14.0 14.3
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 30.1 29.5 32.3 34.1 22.0 22.8 21.6
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4.8 7.1 6.6 8.0 6.5 6.5 6.1 6.6 7.5 6.8 10.8 13.6
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 15.1 21.2 18.5 17.2 16.8
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 11.4 11.6 10.7 10.5 7.9 7.4 5.2 4.9 4.3 5.2 6.3 7.9 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 19.9 18.6 16.6 13.7 13.1 11.7 12.6 13.7 14.8
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 20.4 20.2 28.5 34.6 38.4 40.9 39.9 38.0
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 10.7 13.4 15.0 14.3 11.9 8.3 7.3 6.7 7.3 9.7 12.4 13.6
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : 35.2 39.9 42.1 38.8 35.6 33.7
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 17.1 15.4 16.9 16.7 14.9 15.0 13.8 13.3 11.5
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 25.6 24.9 20.4 21.3 21.1 16.4 12.2 11.0 11.9 12.0 13.0 15.7
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 11.5 17.4 18.5 17.7 16.6 18.4 22.3

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 36.4 37.2 30.7 29.5 25.4 22.8 20.8 21.1 19.6 21.2 21.9 22.0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11:ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 17,6 16,8 16,0 16,3 17,3 18,2 18,1 
ΕΕ(15 χώρες) 19,8 20,1 18,8 19,2 18,4 17,0 15,2 13,7 13,6 14,7 15,9 16,0 
ΑΥΣΤΡΙΑ -14,7 -15,5 -14,3 -13,9 -12,8 -12,6 -12,5 -11,2 -11,1 -10,9 -10,8 -9,1 
ΒΕΛΓΙΟ -0,2 +1,5 +1,7 -0,6 +0,1 +2,6 +5,2 -1,3 +0,3 +1,6 +3,3 -0,2 
ΓΑΛΛΙΑ +5,2 +5,9 +4,7 +6,5 +7,5 +5,7 +4,7 +2,0 +1,1 +1,6 +2,3 +2,8 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -9,5 -8,8 -7,9 -6,7 -4,8 -5,3 -6,4 -6,6 -5,4 -4,3 -3,3 -2,8 
∆ΑΝΙΑ -6,7 -9,8 -10,6 -10,7 -11,6 -10,5 -8,0 -9,0 -8,5 -8,0 -7,5 -9,3 
ΕΛΛΑ∆Α -0,9 -0,4 +1,0 +2,3 +3,6 +4,1 +6,4 +5,6 +5,3 +2,6 +0,7 +1,0 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : +0,5 0,9 +5,1 +7,0 +1,0 -1,7 +1,6 +2,2 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ +0,9 -1,1 -1,4 -1,7 -3,0 -2,9 -2,6 -2,7 -3,0 -3,7 -4,4 -4,7 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ +7,3 +4,7 +2,0 -0,2 -2,4 -6,0 -8,5 -9,6 -9,4 -8,6 -9,1 -9,3 
ΙΣΠΑΝΙΑ +15,3 +16,0 +13,6 +12,5 +10,5 +7,5 +3,1 +1,6 +0,5 +1,2 +1,3 +0,6 
ΙΤΑΛΙΑ +6,5 +5,5 +7,3 +6,6 +7,0 +7,8 +7,9 +7,1 +4,1 +2,1 +2,3 +2,6 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -8,9 -8,7 -8,0 -7,8 -8,6 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +9,8 +8,7 +5,2 +7,2 +5,1 -4,2 -3,8 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : +12,5 +12,7 +16,3 +17,8 +4,7 +4,6 +3,5 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -15,0 -13,0 -12,2 -11,2 -11,9 -11,1 -10,7 -9,4 -8,8 -10,5 -7,4 -4,5 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : -0,9 +4,9 +1,2 -1,0 -1,3 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -8,4 -8,5 -8,1 -8,7 -10,5 -10,2 -11,6 -11,1 -12,0 -12,1 -11,9 -10,2 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : +0,7 +0,2 -1,0 -3,1 -2,9 -4,6 -4,7 -4,5 -3,3 
ΠΟΛΩΝΙΑ     +2,0 +2,6 +11,7 +18,6 +22,1 +23,6 +21,7 +19,9

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -9,1 -6,7 -3,8 -4,9 -6,5 -9,3 -9,5 -9,3 -9,0 -7,6 -5,8 -4,5 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : +18,4 +23,9 +25,8 +21,5 +17,4 +15,6
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : -2,1 -3,0 -0,7 -0,1 -1,1 -1,3 -3,5 -4,9 -6,6 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ +5,8 +4,8 +1,6 +2,1 +2,7 -1,2 -4,6 -5,0 -4,4 -5,3 -5,2 -2,4 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -6,1 +0,6 +2,5 +1,4 -0,7 +0,2 +4,2 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ +16,6 +17,1 +11,9 +10,3 +7,0 +5,2 +4,0 +5,1 +3,3 +3,9 +3,7 +3,9 
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σηµαντικές µειώσεις, όµως µόνο η Λετονία καταγράφει το 2003 και το 2004 ποσοστά 

κάτω από τον µέσο όρο. Εντύπωση όµως προκαλεί και η µείωση των ποσοστών 

ανεργίας των νέων ανδρών, από κράτη που καταγράφουν χαµηλά ποσοστά ανεργίας 

στους νέους άνδρες , όπως η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Σουηδία. 

Αντίστοιχα όµως διακρίνεται και η τάση ορισµένων κρατών να διατηρούν 

υψηλά ποσοστά ανεργίας και στους νέους άνδρες σηµειώνοντας παράλληλα ανοδικές 

τάσεις, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας. Τέλος 

ιδιαίτερα εντυπωσιακή αύξηση στα ποσοστά ανεργίας των νέων ανδρών, σηµειώνει 

το Λουξεµβούργο, µε συνολική αύξηση την περίοδο 1993-2004 κατά 8,8 ποσοστιαίες 

µονάδες, ενώ η µεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται την περίοδο 2002-2004 µε 6,8 

ποσοστιαίες µονάδες. 

 

1.4.1.2.ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ 

 

Για την διευκόλυνση της σύγκρισης των  συνολικών ποσοστών ανεργίας των 

νέων κατά φύλο στα κράτη µέλη, στον Πίνακα 12 δίνεται ο µέσος όρος του δείκτη 

µέτρησης της συνολικής ανεργίας των νέων σε σχέση µε τους µέσους όρους των 

δεικτών µέτρησης της ανεργίας των νέων κατά φύλο. Μετά από την εξέταση των 

στοιχείων αυτών, προκύπτει ότι ο µέσος όρος της ανεργίας των νέων γυναικών 

καταγράφεται σταθερά για όλη την περίοδο που εξετάζεται, ψηλότερος από τον µέσο 

όρο της ανεργίας των νέων ανδρών. Η απόκλιση που χαρακτηρίζει τους µέσους όρους 

των δυο φύλων στην ανεργία των νέων, κυµαίνεται µεταξύ 3-5 ποσοστιαίων µονάδων 

µέχρι και  το 1998, ενώ από το 1998 και έπειτα µειώνεται σταδιακά καταλήγοντας η 

διαφορά το 2004 να διαµορφώνεται στο 1,2%. Εντύπωση όµως προκαλεί και η 

µείωση του µέσου όρου των νέων γυναικών την περίοδο 1993-2004, που 

διαµορφώνεται σε 3,8%, ενώ αντίστοιχα η µείωση των ανδρών διαµορφώνεται την 

περίοδο αυτή στο 1,7%.  

 Τα κράτη που σηµειώνουν τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας στις νέες 

γυναίκες (Πίνακας 13), παρουσιάζοντας απόκλιση από τον µέσο όρο µεγαλύτερη και 

από δέκα µονάδες για ορισµένα έτη της περιόδου 1993-2004, είναι η Ιρλανδία, η 

Αυστρία, η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, το Λουξεµβούργο και η Ολλανδία. Όλα 

αυτά τα κράτη  έχουν σταθερά σχεδόν  κάθε χρόνο πολύ χαµηλότερα ποσοστά από 

τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαίρεση αποτελεί το Λουξεµβούργο, που 

καταγράφει ποσοστά ανεργίας αρκετά χαµηλότερα από τον µέσο όρο µόνο µέχρι το  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΏΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 
ΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Συνολικό Ποσοστό κάτω των 25 ετών 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 19.4 18.4 17.4 17.6 18.1 18.6 18.6
ΕΕ(15 χώρες) 21.4 21.8 21.0 21.2 20.6 19.0 17.1 15.3 15.1 15.6 16.3 16.6
Άνδρες κάτω των 25 ετών 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 17.6 16.8 16.0 16.3 17.3 18.2 18.1 
ΕΕ(15 χώρες) 19.8 20.1 18.8 19.2 18.4 17.0 15.2 13.7 13.6 14.7 15.9 16.0 
Γυναίκες κάτω των 25 ετών 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 21.6 20.3 19.0 19.2 19.1 19.2 19.3 
ΕΕ(15 χώρες) 23.1 23.7 23.5 23.5 23.0 21.3 19.3 17.1 16.8 16.7 16.9 17.2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ  

 

 

Πηγή:Eurostat Adjusted series: Harmonized unemployment rates 
(:) ∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 21.6 20.3 19.0 19.2 19.1 19.2 19.3
ΕΕ (15 χώρες) 23.1 23.7 23.5 23.5 23.0 21.3 19.3 17.1 16.8 16.7 16.9 17.2
ΑΥΣΤΡΙΑ 7.6 7.0 6.8 7.4 8.0 7.9 6.6 6.0 6.5 7.0 9.0 9.8 
ΒΕΛΓΙΟ 22.0 25.0 25.6 26.5 26.4 24.5 23.4 19.8 18.8 18.0 20.4 22.0
ΓΑΛΛΙΑ 29.3 31.3 30.7 31.6 31.2 28.3 25.6 22.5 21.8 21.4 21.9 23.3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20.0 20.2 19.0 18.9 19.0 17.9 15.2 11.9 14.8 15.4 14.4 14.9
∆ΑΝΙΑ 12.5 10.1 11.3 11.0 8.8 7.4 8.8 7.1 8.9 6.3 9.1 7.5 
ΕΛΛΑ∆Α 36.1 37.0 38.3 41.0 40.4 39.7 41.4 38.2 35.9 35.3 36.6 36.3
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : 14.4 13.1 22.1 24.5 31.9 24.8 29.0 22.1
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

13.8 13.2 12.8 12.0 11.7 11.3 11.1 11.1 10.3 10.2 10.6 10.7

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 23.1 20.8 17.9 17.2 14.6 11.0 8.6 7.1 6.4 7.0 7.5 7.8 
ΙΣΠΑΝΙΑ 42.8 45.4 44.4 44.1 41.7 39.1 33.3 29.6 28.2 27.3 27.0 26.5
ΙΤΑΛΙΑ 35.0 33.6 35.6 36.2 36.2 35.5 33.8 31.9 28.7 27.8 27.6 27.2
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 15.3 12.8 10.0 11.0 11.7
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 26.0 20.8 21.6 22.4 25.8 23.5 25.7
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 18.4 22.4 28.3 26.3 26.2 32.2 17.2
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5.6 7.1 7.8 8.4 9.5 7.3 7.9 7.9 6.9 10.1 13.0 23.0
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 12.1 16.4 18.0 21.3 16.5
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 9.7 10.2 12.1 11.8 10.4 7.9 8.5 6.5 4.8 4.8 6.3 8.1 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 16.6 14.8 13.0 11.3 10.7 10.3 11.2 13.1 15.0
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 26.6 25.1 32.0 38.2 41.4 42.9 42.8 41.4
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 15.2 16.9 18.4 19.8 19.0 13.3 11.2 11.7 12.0 13.9 17.0 17.7
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : 33.1 33.9 35.4 36.2 31.7 30.5
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 18.0 19.3 18.8 19.2 18.0 17.4 17.4 19.0 18.0
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 18.2 19.0 17.7 19.8 20.1 15.8 12.4 9.9 9.9 11.8 13.7 16.9
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 14.8 18.1 17.0 16.9 17.2 18.8 19.4

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 30.6 30.5 28.6 26.3 25.0 24.3 22.1 21.6 20.0 20.9 21.6 19.4
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2001. Μετά το 2001 το Λουξεµβούργο παρουσιάζει συνεχόµενη αύξηση στα ποσοστά 

ανεργίας των νέων γυναικών, κάτι το οποίο παρατηρήθηκε και στα συνολικά και στα 

ποσοστά ανεργίας των νέων ανδρών, καταλήγοντας το 2004 να καταγράφει ποσοστά 

ανεργίας στις νέες γυναίκες πάνω από τον µέσο όρο. Η πιο εντυπωσιακή αύξηση που 

σηµειώνει το Λουξεµβούργο, είναι την περίοδο 2001-2004, µε αύξηση 16,1%. 

Εποµένως συµπεραίνεται ότι η αύξηση των ποσοστών ανεργίας των νέων του 

Λουξεµβούργου, που παρατηρήθηκε στην ανάλυση του δείκτη της συνολικής 

ανεργίας των νέων, οφείλεται τελικά στην άνοδο των ποσοστών ανεργίας των νέων 

και στα δυο φύλα, κυρίως την περίοδο 2001-2004. Το πρόβληµα της ανεργίας των 

νέων στο Λουξεµβούργο, διαµορφώνεται όµως πιο έντονα στις γυναίκες σε σχέση µε 

τους άνδρες, εάν ληφθεί υπόψη ότι στις γυναίκες, καταγράφονται υψηλότερα 

ποσοστά, κυρίως το 2004, όπου η απόκλιση των ποσοστών ανεργίας των γυναικών 

παρουσιάζει διαφορά κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες από τα ποσοστά ανεργίας των 

ανδρών.  

Πολύ χαµηλότερα ποσοστά από τον µέσο όρο καταγράφουν και η Γερµανία 

µε την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Σουηδία και την Ουγγαρία, διατηρώντας 

ποσοστά περίπου κατά µέσο όρο όλη την περίοδο 4-7 ποσοστιαίες µονάδες κάτω από 

τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από τον µέσο όρο, µε µικρή όµως 

απόκλιση και τάσεις συνεχόµενης αύξησης τα τελευταία χρόνια των ποσοστών 

ανεργίας των νέων γυναικών έχουν και η Μάλτα µε την Σλοβενία και την Τσεχία. 

Η Ελλάδα, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ιταλία και η Ισπανία καταγράφουν τα 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας νέων γυναικών, ιδιαίτερα η Ελλάδα καταγράφει 

ποσοστό ανεργίας το 2004 36,3%, σηµειώνοντας απόκλιση από τον µέσο όρο 17 κατά 

ποσοστιαίες µονάδες, ενώ η Πολωνία καταγράφει το 2004 ποσοστό 41,4% 

σηµειώνοντας απόκλιση από τον µέσο όρο κατά 22 ποσοστιαίες µονάδες. Σταθερά 

όµως πάνω από τον µέσο όρο κατατάσσονται  και η Εσθονία, η Γαλλία, η Λετονία, η 

Λιθουανία, το Βέλγιο και η Φιλανδία µε µικρότερες όµως αποκλίσεις. 

Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον µε τα ποσοστά ανεργίας των 

νέων γυναικών, δεν είναι µόνο η κατάταξη των κρατών µελών σε σχέση µε τον µέσο 

όρο, όσο το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη εµφανίζουν εντυπωσιακές µεταβολές 

στην διακύµανση των ποσοστών της ανεργίας τους. Αυτό που 

συµπεραίνεται(Πίνακας 14), είναι ότι τα περισσότερα κράτη την περίοδο 1993-2004 

αυξάνουν τα ποσοστά ανεργίας των νέων γυναικών, ενώ υπάρχουν και κράτη που 

σηµειώνουν σηµαντική µείωση, όπως η Ισπανία (12,5%), η Ιρλανδία (11,5%), η  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 21,6 20,3 19,0 19,2 19,1 19,2 19,3 
ΕΕ (15 χώρες) 23,1 23,7 23,5 23,5 23,0 21,3 19,3 17,1 16,8 16,7 16,9 17,2 
ΑΥΣΤΡΙΑ -15,5 -16,7 -16,7 -16,1 -15,0 -13,7 -13,7 -13,0 -12,7 -12,1 -10,2 -9,5 
ΒΕΛΓΙΟ -1,1 +1,3 +2,1 +3,0 +3,4 +2,9 +3,1 +0,8 -0,4 -1,1 +1,2 +2,7 
ΓΑΛΛΙΑ +6,2 +7,6 +7,2 +8,1 +8,2 +6,7 +5,3 +3,5 +2,6 +2,3 +2,7 +4,0 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -3,1 -3,5 -4,5 -4,6 -4,0 -3,7 -5,1 -7,1 -4,4 -3,7 -4,8 -4,4 
∆ΑΝΙΑ -10,6 -13,6 -12,2 -12,5 -14,2 -14,2 -11,5 -11,9 -10,3 -12,8 -10,1 -11,8 
ΕΛΛΑ∆Α +13,0 +13,3 +14,8 +17,5 +17,4 +18,1 +21,1 +19,2 +16,7 +16,2 +17,4 +17,0
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : -8,6 -8,5 +1,8 +5,5 +12,7 +5,7 +9,8 +2,8 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ -9,3 -10,5 -10,7 -11,5 -11,3 -10,3 -9,2 -7,9 -8,9 -8,9 -8,6 -8,6 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 0 -2,9 -5,6 -6,3 -8,4 -10,6 -11,7 -11,9 -12,8 -12,1 -11,7 -11,5 
ΙΣΠΑΝΙΑ +19,7 +21,7 +20,9 +20,6 +18,7 +17,5 +13,0 +10,6 +9,0 +8,2 +7,8 +7,2 
ΙΤΑΛΙΑ +11,9 +9,9 +12,1 +12,7 +13,2 +13,9 +13,5 +12,9 +9,5 +8,7 +8,4 +7,9 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -3,7 -6,4 -9,1 -8,2 -7,6 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +4,4 +0,5 +2,6 +3,2 +6,7 +4,3 +6,4 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : -3,2 +2,1 +9,3 +7,1 +7,1 +13,0 -2,1 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -17,5 -16,6 -15,7 -15,1 -13,5 -14,3 -12,4 -11,1 -12,3 -9,0 -6,2 +3,7 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : -6,9 -2,8 -1,1 +2,1 -2,8 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -13,4 -13,5 -11,4 -11,7 -12,6 -13,7 -11,8 -12,5 -14,4 -14,3 -12,9 -11,2 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : -6,9 -8,2 -8,6 -9,0 -8,3 -8,9 -7,9 -6,1 -4,3 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : +3,6 +3,5 +11,7 +19,2 +22,2 +23,8 +23,6 +22,1

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -7,9 -6,8 -5,1 -3,7 -4,0 -8,3 -9,1 -7,3 -7,2 -5,2 -2,2 -1,6 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : +12,8 +14,9 +16,2 +17,1 +12,5 +11,2
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : -5,5 -3,7 -2,8 -1,1 -1,0 -1,8 -1,7 -0,2 -1,3 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ -4,9 -4,7 -5,8 -3,7 -2,9 -5,8 -7,9 -9,1 -9,3 -7,3 -5,5 -2,4 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -6,8 -2,2 -2,0 -2,3 -1,9 -0,4 +0,1 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ +7,5 +6,8 +5,1 +2,8 +2,0 +2,7 +1,8 +2,6 +0,8 +1,8 +2,4 +0,1 
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Φιλανδία (7,5%) και ακολουθούν η Γαλλία, η ∆ανία, η Ιταλία, η Κύπρος και η 

Σλοβακία µε µείωση από 1-4 µονάδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

περίπτωση της Λιθουανίας που έχει συνεχόµενη αύξηση κάθε χρόνο µέχρι το 2003, 

το 2004 όµως σηµειώνει µείωση κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες καταλήγοντας να 

καταγράφει το έτος αυτό ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο. Την σηµαντικότερη 

αύξηση σηµειώνουν και πάλι η Πολωνία µε 18,5 µονάδες, η Ελλάδα και η Εσθονία 

µε 4 µονάδες, το Λουξεµβούργο µε 17,4 µονάδες και η Τσεχία µε 7 µονάδες, ενώ τα 

υπόλοιπα κράτη παρουσιάζουν µικρότερες αυξήσεις . 

  Σε γενικές γραµµές παρατηρείται ότι τα περισσότερα κράτη από αυτά που 

καταγράφουν αυξηµένα ποσοστά ανεργίας στους νέους, εµφανίζουν τελικά 

υψηλότερα ποσοστά στην ανεργία των γυναικών σε σχέση µε των ανδρών. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν η Ελλάδα, η Πολωνία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, και η 

Λετονία. Τα συγκεκριµένα κράτη, σηµειώνουν ανά έτος σηµαντικές αποκλίσεις στα 

ποσοστά ανεργίας των νέων ανδρών και των νέων γυναικών, κρίνοντας µε βάση τον 

µέσο όρο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα σε αυτό αποτελεί η Ελλάδα που το 1999 

σηµειώνει απόκλιση από τον µέσο όρο στην ανεργία των γυναικών κατά 21,1 %, όταν 

στην ανεργία των ανδρών το ίδιο έτος σηµειώνει απόκλιση από τον µέσο όρο 

κατά6,4% Αντίστοιχες αποκλίσεις σηµειώνονται όµως και από άλλα κράτη το ίδιο 

έτος, όπως για παράδειγµα στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πολωνία και στην 

Σλοβακία. 

 Επιπλέον η Ελλάδα και η Πολωνία στην ανεργία των γυναικών ηλικίας κάτω 

των εικοσιπέντε ετών, εµφανίζουν  κάθε έτος αύξηση των ποσοστών τους, ενώ από 

την άλλη η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία παρουσιάζουν σχεδόν κάθε έτος µείωση 

στα ποσοστά των γυναικών, παραµένοντας όµως σε υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά στη 

Λετονία που παρουσιάζει ποσοστά ανεργίας των νέων το 2003 και το 2004 κάτω του 

µέσου όρου, η µείωση αυτή αντικατοπτρίζει τελικά µείωση στην ανεργία των ανδρών 

καθώς στην ανεργία των γυναικών εµφανίζει συνεχώς ανοδικές τάσεις.   

 Υπάρχουν όµως και κράτη που ανεξάρτητα από την απόκλιση των ποσοστών 

τους από τον µέσο όρο, εµφανίζουν µεγαλύτερο πρόβληµα µε την ανεργία των νέων 

ανδρών σε σχέση µε των γυναικών. Η Τσεχία για παράδειγµα εµφανίζει χαµηλότερα 

ποσοστά ανεργίας νέων γυναικών σε σχέση µε αυτά των ανδρών, όπως επίσης και η 

Λιθουανία. Το ίδιο ισχύει και για την Σουηδία, εάν ληφθεί υπόψη ότι στην ανεργία 

των νέων ανδρών καταγράφει ποσοστά πάνω από τον µέσο όρο µέχρι το 1997, 

αντίθετα στις νέες γυναίκες καταγράφει ποσοστά ανεργίας κάτω από τον µέσο όρο 
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για όλη την περίοδο 1993-2004. Η Σλοβακία που αποτελεί ένα από τα κράτη µε τα 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους, παρουσιάζει τελικά υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας στους άνδρες συγκριτικά µε τις γυναίκες, ενώ το ίδιο περίπου ισχύει και για 

την Φιλανδία µε µικρότερες όµως αποκλίσεις.  

 

1.4.2 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας να συγκριθούν τα συνολικά ποσοστά ανεργίας 

κατά ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απεικονίζονται στον Πίνακα 15 συγκριτικά τα 

συνολικά ποσοστά ανεργίας των κρατών µελών την περίοδο 1993-2004 κατά ηλικία 

καθώς επίσης και κατά φύλο. Μετά από την εξέταση των στοιχείων αυτών, προκύπτει 

ότι παρατηρείται αύξηση της ανεργίας , σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και στα δύο 

φύλα από το 2001 και έπειτα. Τα συνολικά ποσοστά ανεργίας κατά ηλικία, δεν 

διαµορφώνονται όµως εξίσου και στα δυο φύλα, καθώς σε όλες τις ηλικιακές 

κατηγορίες τα συνολικά ποσοστά ανεργίας των γυναικών καταγράφονται πολύ 

υψηλότερα από αυτά των ανδρών. Υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται 

όµως και στα συνολικά ποσοστά ανεργίας κάτω των 25 ετών σε σχέση µε τα 

συνολικά ποσοστά ανεργίας άνω των 25 ετών.  

Από την σύγκριση των παραπάνω συνολικών ποσοστών, όπως αυτά 

διαµορφώνονται από τα κράτη µέλη, προκύπτει ότι η διακύµανση των ποσοστών 

ανεργίας παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές όταν τα ποσοστά αυτά αναλύονται κατά 

φύλο και κατά ηλικία, καταλήγοντας τελικά στο συµπέρασµα ότι η ανεργία πλήττει 

περισσότερο τους νέους και τις γυναίκες, ενώ ακόµα και στην κατηγορία των νέων, οι 

γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. Αµέσως παρακάτω θα εξεταστούν 

τα ποσοστά ανεργίας των άνω των 25 ετών, στο σύνολο και κατά φύλο, µε σκοπό την 

ανάλυση της διαµόρφωσης  των ποσοστών ανεργίας των κρατών µελών την περίοδο 

1993-2004, ενώ επίσης σκοπός της ανάλυσης αυτής, είναι και η σύγκριση µε τα 

αντίστοιχα ποσοστά  ανεργίας που καταγράφουν τα κράτη µέλη στην ηλικία κάτω 

των 25 ετών. 

Σύµφωνα µε  τα στοιχεία του Πίνακα 16, ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα συνολικά ποσοστά ανεργίας άνω των 25 ετών σηµειώνει µείωση την 

περίοδο 1993-2004 µόλις 0,4%. Τα κράτη που καταγράφουν τα χαµηλότερα ποσοστά 

ανεργίας είναι, η Ολλανδία, η ∆ανία, η Κύπρος, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα,  το  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΏΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

 

 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Συνολικό Ποσοστό κάτω των 25 ετών 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 19.4 18.4 17.4 17.6 18.1 18.6 18.6
ΕΕ(15 χώρες) 214 21.8 21.0 21.2 20.6 19.0 17.1 15.3 15.1 15.6 16.3 16.6
Συνολικό Ποσοστό άνω των 25 ετών 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 7.9 7.6 7.3 7.0 7.3 7.6 7.6 
ΕΕ(15 χώρες) 8.0 8.5 8.2 8.3 8.2 7.7 7.2 6.5 6.0 6.4 6.7 6.8 
Άνδρες κάτω των 25 ετών 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 17.6 16.8 16.0 16.3 17.3 18.2 18.1 
ΕΕ(15 χώρες) 19.8 20.1 18.8 19.2 18.4 17.0 15.2 13.7 13.6 14.7 15.9 16.0 
Άνδρες άνω των 25 ετών 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 6.6 6.4 6.1 6.0 6.4 6.6 6.7 
ΕΕ(15 χώρες) 7.0 7.4 7.1 7.2 6.9 6.4 6.0 5.3 5.0 5.4 5.7 5.9 
Γυναίκες κάτω των 25 ετών 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 21.6 20.3 19.0 19.2 19.1 19.2 19.3 
ΕΕ (15 χώρες) 23.1 23.7 23.5 23.5 23.0 21.3 19.3 17.1 16.8 16.7 16.9 17.2 
Γυναίκες άνω των 25 ετών 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 9.6 9.2 8.8 8.4 8.6 8.8 8.8 
ΕΕ(15 χώρες) 9.4 10.0 9.8 9.9 9.8 9.5 8.8 8.0 7.4 7.7 8.0 8.1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 : ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 

ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

 
Πηγή:Eurostat Adjusted series: Harmonized unemployment rates 
(:) ∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 7.9 7.6 7.3 7.0 7.3 7.6 7.6 
ΕΕ(15 χώρες) 8.0 8.5 8.2 8.3 8.2 7.7 7.2 6.5 6.0 6.4 6.7 6.8 
ΑΥΣΤΡΙΑ 3.5 3.5 3.6 4.0 4.0 4.2 3.7 3.4 3.3 3.8 3.7 4.1 
ΒΕΛΓΙΟ 7.1 8.1 8.1 8.1 7.8 8.0 7.1 5.7 5.5 6.1 6.5 6.5 
ΓΑΛΛΙΑ 9.1 9.6 9.2 9.7 9.7 9.5 9.0 7.9 7.2 7.6 8.1 8.2 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6.4 7.0 6.8 7.3 7.9 7.7 7.1 6.6 6.5 7.1 8.1 8.6 
∆ΑΝΙΑ 8.9 7.2 6.1 5.6 4.7 4.4 4.1 4.0 3.7 4.0 4.9 4.9 
ΕΛΛΑ∆Α 5.9 6.2 6.5 6.7 7.0 8.1 9.2 8.8 8.6 8.3 7.9 8.7 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : 8.7 8.4 10.0 11.1 10.4 8.4 8.5 7.8 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

8.4 7.8 7.2 6.6 5.6 4.9 4.7 4.2 3.8 3.9 3.6 3.3 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 13.1 12.2 10.6 10.2 8.6 6.6 4.9 3.7 3.2 3.6 3.8 3.8 
ΙΣΠΑΝΙΑ 14.6 15.9 15.3 14.7 14.0 12.6 10.7 9.6 9.1 9.9 9.9 9.5 
ΙΤΑΛΙΑ 6.6 7.5 8.1 8.2 8.5 8.7 8.6 8.0 7.4 7.0 6.8 6.5 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 4.4 3.7 3.2 3.8 4.3 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 12.5 12.7 12.7 11.5 11.0 9.3 8.6 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 11.4 12.0 14.6 14.8 12.4 11.2 9.9 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.2 2.6 2.3 2.3 2.1 2.2 1.9 1.8 1.6 2.3 3.0 3.8 
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 4.7 4.0 4.5 4.7 4.4 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 5.3 5.9 5.6 5.0 4.1 3.1 2.5 2.3 1.7 2.3 3.2 3.9 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 8.2 7.7 7.2 5.8 5.4 4.8 4.8 4.9 5.0 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 9.3 8.6 11.1 13.6 15.2 16.4 16.0 15.8
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 4.3 5.4 5.7 5.7 5.4 4.1 3.7 3.3 3.2 4.1 5.2 5.6 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : 13.3 15.3 15.8 15.5 14.8 15.9
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 5.1 5.2 5.8 5.7 5.3 4.6 5.1 5.4 5.0 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 7.2 7.6 7.4 8.2 8.6 7.2 6.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5.0 
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 5.2 7.1 7.3 6.8 6.2 6.6 7.0 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 14.1 14.5 13.7 13.0 11.0 9.7 8.6 8.1 7.6 7.4 7.2 7.2 
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Ηνωµένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία 

και η Αυστρία, ενώ χαµηλά ποσοστά καταγράφουν το Βέλγιο και η Τσεχία. Η 

Γερµανία καταγράφει επίσης ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο, παρουσιάζει όµως 

κοινή τάση µε την  διακύµανση των ποσοστών ανεργίας της που έχουν αναλυθεί έως 

τώρα, καταγράφοντας ποσοστά πάνω από τον µέσο όρο το 2003 και το 2004.Τα 

υπόλοιπα κράτη καταγράφουν ποσοστά ανεργίας σχεδόν όλη την περίοδο 1993-2004 

πάνω από τον µέσο όρο, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά τα τελευταία χρόνια 

καταγράφονται από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Γαλλία, την Πολωνία και την 

Σλοβακία.  

Μετά από την εξέταση των µεταβολών των κρατών µελών που απεικονίζονται 

στον Πίνακα 17, προκύπτει ότι ορισµένες τάσεις των κρατών που έχουν παρατηρηθεί 

έως τώρα στα ποσοστά ανεργίας τους µε βάση τους προηγούµενους δείκτες 

µέτρησης, παρατηρούνται και στα ποσοστά ανεργίας άνω των 25 ετών. Για 

παράδειγµα την µεγαλύτερη µείωση στα ποσοστά ανεργίας σηµειώνουν η Ιρλανδία η 

Φιλανδία, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Η Φιλανδία παρουσιάζει µείωση 

περίπου 7 ποσοστιαίες µονάδες από το 1993-2004, καταλήγοντας το 2003 και το 

2004 να βρίσκεται κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επίσης η 

Ιρλανδία σηµειώνει µείωση περίπου 10 ποσοστιαίες µονάδες, καταγράφοντας 3,8% 

ποσοστό ανεργίας το 2004. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Ελλάδας, 

που µέχρι το 1998 βρίσκονταν κάτω από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 

από το 1998 και έπειτα συνεχώς αυξάνει τα ποσοστά ανεργίας της και στα άτοµα 

ηλικίας άνω των εικοσιπέντε ετών. Τέλος σηµειώνεται η τάση µείωσης των ποσοστών 

ανεργίας της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Ιταλίας, όπου η Ιταλία πάλι την 

περίοδο 2002-2004 καταγράφει ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο. 

Μετά από την ανάλυση των συνολικών ποσοστών ανεργίας ηλικίας άνω των 

25 ετών, όπως αυτά διαµορφώνονται από τα κράτη µέλη την περίοδο 1993-2004, 

διαπιστώνεται η καταγραφή πολύ χαµηλότερων ποσοστών ανεργίας σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα συνολικά ποσοστά ανεργίας της ηλικίας κάτω των 25 ετών. Η τάση 

ορισµένων κρατών (π.χ Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο) να καταγράφουν χαµηλά 

ποσοστά ανεργίας, καθώς επίσης και η τάση ορισµένων κρατών (π.χ Πολωνία, 

Σλοβακία) να καταγράφουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, διακρίνεται και στις δυο 

ηλικιακές κατηγορίες. Προκύπτουν όµως και κάποιες ιδιαιτερότητες, που 

χαρακτηρίζουν τα κράτη µέλη, όταν τα ποσοστά ανεργίας αναλύονται κατά ηλικία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα σε αυτό είναι η περίπτωση του Βελγίου, της Μάλτας και  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 7,9 7,6 7,3 7,0 7,3 7,6 7,6 
ΕΕ(15 χώρες) 8,0 8,5 8,2 8,3 8,2 7,7 7,2 6,5 6,0 6,4 6,7 6,8 
ΑΥΣΤΡΙΑ -4,5 -5,0 -4,6 -4,3 -4,2 -3,7 -3,9 -3,9 -3,7 -3,5 -3,9 -3,5 
ΒΕΛΓΙΟ -0,9 -0,4 -0,1 -0,2 -0,4 +0,1 -0,5 -1,6 -1,5 -1,2 -1,1 -1,1 
ΓΑΛΛΙΑ +1,1 +1,1 +1,0 +1,4 +1,5 +1,6 +1,4 +0,6 +0,2 +0,3 +0,5 +0,6 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -1,6 -1,5 -1,4 -1,0 -0,3 -0,2 -0,5 -0,7 -0,5 -0,2 +0,5 +1,0 
∆ΑΝΙΑ +0,9 -1,3 -2,1 -2,7 -3,5 -3,5 -3,5 -3,3 -3,3 -3,3 -2,7 -2,7 
ΕΛΛΑ∆Α -2,1 -2,3 -1,7 -1,6 1,2 +0,2 +1,6 +1,5 +1,6 +1,0 +0,3 +1,1 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : +0,5 +0,5 +2,4 +3,8 +3,4 +1,1 +0,9 +0,2 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ +0,4 -0,7 -1,0 -1,7 -2,6 -3,0 -2,9 -3,1 -3,2 -3,4 -4,0 -4,3 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ +5,1 +3,7 +2,4 +1,9 +0,4 -1,3 -2,7 -3,6 -3,8 -3,7 -3,8 -3,8 
ΙΣΠΑΝΙΑ +6,6 +7,4 +7,1 +6,4 +5,8 +4,7 +3,1 +2,3 +2,1 +2,6 +2,3 +1,9 
ΙΤΑΛΙΑ -1,4 -1,0 -0,1 -0,1 +0,3 +0,8 +1,0 +0,7 +0,4 -0,3 -0,8 -1,1 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -2,9 -3,3 -4,1 -3,8 -3,3 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +4,6 +5,1 +5,4 +4,5 +3,7 +1,7 +1,0 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : +3,5 +4,4 +7,3 +7,8 +5,1 +3,6 +2,3 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -5,8 -5,9 -5,9 -6,0 -6,1 -5,7 -5,7 -5,5 -5,4 -5,0 -4,6 -3,8 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : -2,6 -3,0 -2,8 -2,9 -3,2 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -2,7 -2,6 -2,6 -3,3 -4,1 -4,8 -5,1 -5,0 -5,3 -5,0 -4,4 -3,7 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : -0,1 -0,5 -0,7 -1,8 -1,9 -2,2 -2,5 -2,7 -2,6 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : +1,1 +0,7 +3,5 +6,3 +8,2 +9,1 +8,4 +8,2 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -3,7 -3,1 -2,5 -2,6 -2,8 -3,8 -3,9 -4,0 -3,8 -3,2 -2,4 -2,0 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : +5,7 +8,0 +8,8 +8,2 +7,2 +8,3 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : -3,2 -3,0 -2,1 -1,9 -2,0 -2,4 -2,2 -2,2 -2,6 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ -0,8 -0,9 -0,8 -0,1 +0,4 -0,7 -1,6 -2,3 -3,0 -3,3 -3,1 -2,6 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -2,7 -0,5 -0,0 -0,2 -1,1 -1,0 -0,6 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ +6,1 +6,0 +5,5 +4,7 +2,8 +1,8 +1,0 +0,8 +0,6 +0,1 -0,4 -0,4 
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της Τσεχίας, που παρουσιάζουν ποσοστά πάνω από τον µέσο όρο στους νέους, ενώ το 

αντίθετο ισχύει για την Γερµανία, που παρουσιάζει µεγαλύτερο πρόβληµα στην 

ανεργία των ατόµων άνω των 25 ετών. Τέλος σηµειώνονται ως ξεχωριστές 

περιπτώσεις, η Ελλάδα και η Ιταλία , όπου καταγράφουν συνολικά ποσοστά ανεργίας 

νέων σταθερά πάνω από τον µέσο όρο, όλη την περίοδο 1993-2004, ενώ αντίθετα στα 

ποσοστά ανεργίας άνω των 25 ετών, η Ιταλία τα τελευταία χρόνια σηµειώνει ποσοστά 

κάτω από τον µέσο όρο και η Ελλάδα κατέγραφε ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο 

µέχρι και το 1997.   

 

1.4.2.1.ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 

ΕΤΩΝ 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 18, η µείωση του συνολικού ποσοστού 

ανεργίας των νέων ανδρών, σηµειώνει την περίοδο 1993-2004 µικρή µεταβολή µε 

µείωση κατά 0,3%. Στον Πίνακα 19 µε τις µεταβολές και τις αποκλίσεις των κρατών 

από τον µέσο όρο στα ποσοστά ανεργίας των ανδρών άνω των 25 ετών, παρατηρείται 

ότι κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται το Βέλγιο, η 

Τσεχία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, και η Σλοβενία, µε 

απόκλιση κατά 0,5 έως 2 ποσοστιαίες µονάδες το πολύ. Τα χαµηλότερα ποσοστά 

ανεργίας καταγράφουν η Ολλανδία, το Λουξεµβούργο, η Κύπρος, η ∆ανία  και η 

Αυστρία σηµειώνοντας µεγαλύτερες αποκλίσεις από τον µέσο όρο κατά 2 µε 4 

µονάδες. Η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, µετά από συνεχόµενη µείωση που 

καταγράφουν στα ποσοστά ανεργίας τους, καταγράφουν από το 1996 και έπειτα 

χαµηλότερα ποσοστά από τον µέσο όρο. Τέλος ως ιδιάζουσες περιπτώσεις κρατών 

χαρακτηρίζονται η Ελλάδα και η Ιταλία που στα συνολικά ποσοστά ανεργίας άνω 

των 25 ετών, καταγράφουν ποσοστά υψηλότερα από τον µέσο όρο (κυρίως η 

Ελλάδα), ενώ στα ποσοστά ανεργίας των ανδρών ηλικίας άνω των εικοσιπέντε ετών 

κινούνται σταθερά κάτω από τον µέσο όρο.  

Τα κράτη που καταγράφουν  τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας είναι η 

Εσθονία, η Πολωνία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβακία, σηµειώνοντας µεγάλες 

αποκλίσεις από τον µέσο όρο, κυρίως η Πολωνία και η Σλοβακία, που έχουν τα 

τελευταία χρόνια περισσότερες  από 7 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από τον µέσο όρο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηµειώνοντας παράλληλα σχεδόν κάθε χρόνο αύξηση των 

ποσοστών τους. Σε αντίθεση µε την Πολωνία και την Σλοβακία, η Λετονία και η  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 

25 ΕΤΩΝ 

 
Πηγή:Eurostat Adjusted series: Harmonized unemployment rates 
(:) ∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 ΕΕ(2 χώρες) : : : : : 6.6 6.4 6.1 6.0 6.4 6.6 6.7 
ΕΕ(15 χώρες) 7.0 7.4 7.1 7.2 6.9 6.4 6.0 5.3 5.0 5.4 5.7 5.9 
ΑΥΣΤΡΙΑ 2.8 2.7 2.8 3.4 3.4 3.6 3.2 2.9 2.8 3.6 3.4 3.6 
ΒΕΛΓΙΟ 5.2 6.1 6.2 6.2 6.2 6.4 5.8 4.7 4.9 5.4 6.1 5.9 
ΓΑΛΛΙΑ 7.8 8.3 7.9 8.4 8.5 8.1 7.6 6.4 5.8 6.6 7.1 7.3 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.5 5.0 5.0 5.7 6.3 6.2 5.8 5.4 5.5 6.2 7.1 7.7 
∆ΑΝΙΑ 8.5 6.4 5.1 4.6 4.0 3.4 3.6 3.6 3.2 3.7 4.4 4.6 
ΕΛΛΑ∆Α 4.0 4.4 4.6 4.4 4.6 5.2 6.1 5.7 5.6 5.4 5.0 5.4 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : 9.1 8.9 11.1 12.0 10.7 9.3 9.0 8.8 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

10.1 9.4 8.5 7.8 6.3 5.5 5.2 4.6 4.2 4.2 4.0 3.6 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 12.9 12.0 10.4 10.1 8.6 6.9 5.1 3.8 3.3 3.8 4.1 4.2 
ΙΣΠΑΝΙΑ 12.2 13.0 12.2 11.8 10.8 9.2 7.5 6.6 6.3 6.8 6.9 6.8 
ΙΤΑΛΙΑ 4.7 5.7 6.2 6.4 6.5 6.7 6.5 6.1 5.6 5.4 5.1 5.0 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 2.8 2.4 2.4 3.3 3.4 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 13.0 12.6 13.3 12.8 12.3 9.5 8.5 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 11.9 12.8 16.6 16.4 12.6 11.0 9.0 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.9 2.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2 1.7 2.4 2.6 
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 4.7 3.8 4.1 4.5 4.6 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 4.3 5.1 4.6 3.8 3.0 2.2 1.8 1.7 1.3 2.0 3.0 3.7 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 8.7 8.2 7.5 6.2 5.8 5.3 5.1 5.1 4.9 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 7.6 6.9 9.5 11.7 13.7 15.6 15.3 15.1
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3.6 4.8 5.0 5.1 5.1 3.3 3.3 2.7 2.5 3.3 4.5 4.9 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : 13.0 15.0 15.7 15.0 14.1 14.4
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 5.3 5.3 5.8 5.7 5.2 4.3 4.8 5.1 4.8 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 8.6 8.9 8.3 8.7 8.9 7.4 5.9 5.2 4.3 4.4 5.0 5.3 
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 3.8 5.6 5.7 5.3 4.7 4.9 5.5 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 15.7 15.8 13.9 12.5 10.6 9.3 8.2 7.3 7.1 7.5 7.4 7.0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(2 χώρες) : : : : : 6,6 6,4 6,1 6,0 6,4 6,6 6,7 
ΕΕ(15 χώρες) 7,0 7,4 7,1 7,2 6,9 6,4 6,0 5,3 5,0 5,4 5,7 5,9 
ΑΥΣΤΡΙΑ -4,2 -4,7 -4,3 -3,8 -3,5 -3,0 -3,2 -3,2 -3,2 -2,8 -3,2 -3,1 
ΒΕΛΓΙΟ -1,8 -1,3 -0,9 -1,0 -0,7 -0,2 -0,6 -1,4 -1,1 -1,0 -0,5 -0,8 
ΓΑΛΛΙΑ +0,8 +0,9 +0,8 +1,2 +1,6 +1,5 +1,2 +0,3 -0,2 +0,2 +0,5 +0,6

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -2,5 -2,4 -2,1 -1,5 -0,6 -0,4 -0,6 -0,7 -0,5 -0,2 +0,5 +1,0
∆ΑΝΙΑ +1,5 -1,0 -2,0 -2,6 -2,9 -3,2 -2,8 -2,5 -2,8 -2,7 -2,2 -2,1 
ΕΛΛΑ∆Α -3,0 -3,0 -2,5 -2,8 -2,3 -1,4 -0,3 -0,4 -0,4 -1,0 -1,6 -1,3 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : +2,2 +2,3 +4,7 +5,9 +4,7 +2,9 +2,4 +2,1
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ +3,1 +2,0 +1,4 +0,6 -0,6 -1,1 -1,2 -1,5 -1,8 -2,2 -2,6 -3,1 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ +5,9 +4,6 +3,3 +2,9 +1,7 +0,3 -1,3 -2,3 -2,7 -2,6 -2,5 -2,5 
ΙΣΠΑΝΙΑ +5,2 +5,6 +5,1 +4,6 +3,9 +2,6 +1,1 +0,5 +0,3 +0,4 +0,3 +0,1
ΙΤΑΛΙΑ -2,3 -1,7 -0,9 -0,8 -0,4 +0,1 +0,1 0,0 -0,4 -1,0 -1,5 -1,7 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -3,3 -3,6 -4,0 -3,3 -3,3 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +6,4 +6,2 +7,2 +6,8 +5,9 +2,9 +1,8

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : +5,3 +6,4 +10,5 +10,4 +6,2 +4,4 +2,3
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -5,1 -5,3 -5,6 -5,7 -5,4 -5,1 -5,0 -4,7 -4,8 -4,7 -4,2 -4,1 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : -1,4 -2,2 -2,3 -2,1 -2,1 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -2,7 -2,3 -2,5 -3,4 -3,9 -4,4 -4,6 -4,4 -4,7 -4,4 -3,6 -3,0 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : +1,5 +1,3 +0,9 -0,2 -0,3 -0,7 -1,3 -1,5 -1,8 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : +0,7 +0,3 +3,1 +5,6 +7,7 +9,2 +8,7 +8,4

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -3,4 -2,6 -2,1 -2,1 -1,8 -3,3 -3,1 -3,4 -3,5 -3,1 -2,1 -1,8 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : +6,6 +8,9 +9,7 +8,6 +7,5 +7,7
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : -1,9 -1,6 -0,8 -0,7 -0,9 -1,7 -1,6 -1,5 -1,9 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ +1,6 +1,5 +1,2 +1,5 +2,0 +0,8 -0,5 -0,9 -1,7 -2,0 -1,6 -1,4 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -2,8 -0,8 -0,4 -0,7 -1,7 -1,7 -1,2 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ +8,7 +8,4 +6,8 +5,3 +3,7 +2,7 +1,8 +1,2 +1,1 +1,1 +0,8 +0,3
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Λιθουανία σηµειώνουν  τα τελευταία χρόνια σηµαντική µείωση των ποσοστών της 

ανεργίας, κατά 2,5 µε 4 µονάδες, παραµένοντας όµως σταθερά και αυτές πάνω από 

τον µέσο όρο. Πάνω από τον µέσο όρο σταθερά αλλά µε σηµαντική επίσης µείωση, 

είναι η Φιλανδία και η Ισπανία, ενώ η Γερµανία την περίοδο 1993-2002 καταγράφει 

ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο, καταλήγει όµως το 2003 και το 2004 µετά από 

συνεχόµενη αύξηση να έχει ποσοστά πάνω από τον µέσο όρο. Η Γαλλία σηµειώνει 

και στα ποσοστά ανεργίας των ανδρών άνω των 25 ετών, µικρές αυξοµειώσεις, 

παραµένοντας σταθερά πάνω από τον µέσο όρο.  

Μετά και από την ανάλυση των ποσοστών ανεργίας των ανδρών ηλικίας άνω 

των 25 ετών, προκύπτει ότι καταγράφονται από τα κράτη µέλη χαµηλότερα ποσοστά 

ανεργίας σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά 

ανεργίας ηλικίας κάτω των 25 ετών. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει και στην 

περίπτωση των ανδρών, το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη 

µε την ανεργία των νέων. Τα περισσότερα κράτη που αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε 

την ανεργία των νέων ανδρών, αντιµετωπίζουν πρόβληµα και µε την ανεργία των 

ανδρών ηλικίας άνω των 25 ετών. Σηµειώνονται όµως και κάποιες εξαιρέσεις, όπως η 

περίπτωση της Ελλάδας και της Ιταλίας, που ενώ στα ποσοστά ανεργίας των νέων 

ανδρών καταγράφουν σταθερά υψηλά ποσοστά ανεργίας πάνω από  τον µέσο όρο, 

στα ποσοστά ανεργίας των ανδρών ηλικίας άνω των 25 ετών, καταγράφουν ποσοστά 

σταθερά κάτω από τον µέσο όρο.  

 

1.4.2.2 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ  

Μετά από την εξέταση του Πίνακα 20 µε τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών 

ηλικίας άνω των 25 ετών, προκύπτεί ότι σηµειώνεται όπως και στην περίπτωση των 

ανδρών ηλικίας άνω των 25 ετών µικρή µείωση (0,6%) του µέσου όρου την περίοδο 

1993-2004.  Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφουν η Ελλάδα, η Πολωνία, η 

Ισπανία και η Σλοβακία, µε ποσοστά κατά µέσο όρο, τα τελευταία χρόνια από 4-8 

ποσοστιαίες µονάδες πάνω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αποδεικνύεται εποµένως µετά και από την ανάλυση που έχει προηγηθεί, ότι τα 

συγκεκριµένα κράτη αντιµετωπίζουν σταθερά µεγάλο πρόβληµα µε την ανεργία των 

γυναικών, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, δεδοµένου ότι σταθερά καταγράφουν 

υψηλές αποκλίσεις από τον µέσο όρο. Υψηλά ποσοστά ανεργίας µε µικρότερες 

αποκλίσεις από τον µέσο όρο καταγράφουν η Τσεχία η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ 

περίπου το ίδιο ισχύει και για την Λετονία και την Λιθουανία, µε τη διαφορά ότι η  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ 

ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ  

 

 
Πηγή:Eurostat Adjusted series: Harmonized unemployment rates 
(:) ∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 9.6 9.2 8.8 8.4 8.6 8.8 8.8 
ΕΕ(15 χώρες) 9.4 10.0 9.8 9.9 9.8 9.5 8.8 8.0 7.4 7.7 8.0 8.1 
ΑΥΣΤΡΙΑ 4.5 4.5 4.6 4.8 4.9 4.9 4.4 4.1 3.8 4.0 4.0 4.6 
ΒΕΛΓΙΟ 9.9 10.9 10.9 10.8 10.2 10.2 8.8 7.1 6.3 7.1 7.1 7.3 
ΓΑΛΛΙΑ 10.8 11.3 10.9 11.3 11.3 11.2 10.8 9.6 8.7 8.7 9.2 9.3 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9.0 9.6 9.2 9.4 10.1 9.7 8.8 8.1 7.7 8.2 9.3 9.7 
∆ΑΝΙΑ 9.3 8.1 7.3 6.8 5.6 5.6 4.7 4.4 4.2 4.4 5.4 5.4 
ΕΛΛΑ∆Α 9.3 9.4 9.8 10.7 10.9 12.7 14.0 13.7 13.2 12.9 12.3 13.8
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : 8.3 7.8 8.9 10.2 10.1 7.5 8.0 6.8 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

10.1 9.4 8.5 7.8 6.3 5.5 5.2 4.6 4.2 4.2 4.0 3.6 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 13.6 12.7 10.9 10.3 8.5 6.2 4.6 3.5 3.1 3.2 3.4 3.1 
ΙΣΠΑΝΙΑ 19.3 21.4 20.9 20.0 19.5 18.4 16.0 14.4 13.4 14.6 14.3 13.4
ΙΤΑΛΙΑ 10.1 10.7 11.4 11.4 11.7 12.1 11.9 11.0 10.0 9.5 9.4 8.8 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 6.5 5.4 4.2 4.4 5.6 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 11.9 12.7 12.0 10.3 9.7 9.1 8.6 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 11.0 11.1 12.6 13.1 12.2 11.3 10.9
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.8 3.5 3.7 3.5 3.1 3.5 2.8 2.5 2.2 3.1 3.9 5.4 
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 4.8 4.8 5.4 5.1 4.0 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 6.8 7.2 7.1 6.7 5.7 4.4 3.5 3.0 2.3 2.8 3.3 4.1 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 7.6 7.0 6.8 5.4 4.9 4.3 4.4 4.7 5.2 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 11.2 10.5 13.0 15.7 16.9 17.4 16.8 16.7
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5.1 6.3 6.4 6.4 5.8 5.1 4.2 4.0 4.0 5.0 6.0 6.5 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : 13.6 15.6 15.9 15.9 15.6 17.6
ΣΛΟΒΕΝΙΑ    4.8 5.1 5.7 5.7 5.4 4.9 5.3 5.8 5.1 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 5.7 6.3 6.5 7.6 8.2 7.1 6.1 4.7 3.7 3.5 4.0 4.6 
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 7.0 9.0 9.3 8.7 8.0 8.8 8.9 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 12.3 13.0 13.5 13.5 11.5 10.3 9.0 8.9 8.1 7.3 7.0 7.4 
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Λετονία και η Λιθουανία καταγράφουν τα πρώτα χρόνια λίγο υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας. 

Τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφουν η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η 

Αυστρία, η Σουηδία, το Λουξεµβούργο και το Ηνωµένο Βασίλειο, σηµειώνοντας 

αποκλίσεις από τον µέσο όρο, για αρκετά µεγάλες περιόδους ακόµα και πέντε 

µονάδες κάτω από τον µέσο όρο. Η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Σλοβενία, η 

Πορτογαλία και η ∆ανία έχουν σταθερά πολύ χαµηλά ποσοστά, ενώ ποσοστά κάτω 

από τον µέσο όρο έχει και η Εσθονία σχεδόν για όλη την περίοδο από το 1998-2004. 

Το Βέλγιο βρίσκεται σταθερά κάτω από τον µέσο όρο, την περίοδο µετά το 1999 

κατά 1,5 ποσοστιαία µονάδα, κάτι το οποίο ισχύει και για την Φιλανδία την ίδια 

περίοδο. Ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο µέχρι το 2002 καταγράφει και η Γερµανία, 

µετά το 2002 όµως σηµειώνει αυξητικές τάσεις ξεπερνώντας τον µέσο όρο το 2003 

και το 2004.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του  Πίνακα 21, συγκρίνοντας τις µεταβολές που 

σηµειώνουν τα κράτη µε αυξηµένα ποσοστά ανεργίας γυναικών άνω των 25 ετών 

προκύπτει ότι, µόνο η Ισπανία τα τελευταία χρόνια σηµειώνει µείωση των ποσοστών 

της, ενώ αντιθέτως η Ελλάδα, η Πολωνία και η Σλοβακία σηµειώνουν τα τελευταία 

χρόνια συνεχή αύξηση. Η τάση βέβαια αύξησης  των ποσοστών ανεργίας των 

γυναικών, δεν παρατηρείται µόνο σε αυτά τα κράτη. Τα περισσότερα κράτη 

ανεξάρτητα από τα ποσοστά ανεργίας που καταγράφουν, σηµειώνουν  κάθε χρόνο 

υψηλότερα ποσοστά. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν η Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, 

η Κύπρος, η Λετονία, το Βέλγιο,  η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Φιλανδία και η ∆ανία , 

οι οποίες παρουσιάζουν σταθερά µείωση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, συγκρίνοντας τα ποσοστά ανεργίας των 

γυναικών και των ανδρών άνω των εικοσιπέντε ετών, ότι κάποια κράτη όπως η 

Εσθονία, η Φιλανδία, η Λετονία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Σουηδία, και η Μάλτα, 

φαίνεται να αντιµετωπίζουν µικρότερο πρόβληµα στην ανεργία των γυναικών σε 

σχέση µε των ανδρών αυτής της ηλικίας. Ακριβώς το αντίθετο βέβαια ισχύει για την 

Ελλάδα , την Ιταλία και την Ισπανία που καταγράφουν αρκετά υψηλότερα ποσοστά 

στις γυναίκες  συγκριτικά µε τους άνδρες. Η τάση αυτή διαπιστώθηκε και στα 

ποσοστά ανεργίας των νέων γυναικών, µε την διαφορά ότι τα ποσοστά ανεργίας των 

νέων γυναικών καταγράφονται πολύ υψηλότερα. Στην διαµόρφωση των ποσοστών 

ανεργίας κατά φύλο, ιδιαίτερα στις γυναίκες, παρατηρείται ότι αρκετά κράτη 

παρουσιάζουν αυξηµένα ποσοστά. Σηµειώνεται όµως ότι ορισµένα από τα κράτη  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 9,6 9,2 8,8 8,4 8,6 8,8 8,8 
ΕΕ(15 χώρες) 9,4 10,0 9,8 9,9 9,8 9,5 8,8 8,0 7,4 7,7 8,0 8,1 
ΑΥΣΤΡΙΑ -4,9 -5,5 -5,2 -5,1 -4,9 -4,7 -4,8 -4,7 -4,6 -4,6 -4,8 -4,2 
ΒΕΛΓΙΟ +0,5 +0,9 +1,1 +0,9 +0,4 +0,6 -0,4 -1,7 -2,1 -1,5 -1,7 -1,5 
ΓΑΛΛΙΑ +1,4 +1,3 +1,1 +1,4 +1,5 +1,6 +1,6 +0,8 +0,3 +0,1 +0,4 +0,5

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,4 -0,4 -0,6 -0,5 +0,3 +0,1 -0,4 -0,7 -0,7 -0,4 +0,5 +0,9
∆ΑΝΙΑ -0,1 -1,9 -2,5 -3,1 -4,2 -4,0 -4,5 -4,4 -4,2 -4,2 -3,4 -3,4 
ΕΛΛΑ∆Α -0,1 -0,6 -0,0 +0,8 +1,1 +3,1 +4,8 +4,9 +4,8 +4,3 +3,5 +5,0
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : -1,5 -1,8 -0,3 +1,4 +1,7 -1,1 -0,8 -2,0 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ +0,7 -0,6 -1,3 -2,1 -3,5 -4,1 -4,0 -4,2 -4,2 -4,4 -4,8 -5,2 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ +4,2 +2,7 +1,1 +0,4 -1,3 -3,4 -4,6 -5,3 -5,3 -5,4 -5,4 -5,7 
ΙΣΠΑΝΙΑ +9,9 +11,4 +11,1 +10,1 +9,7 +8,8 +6,8 +5,6 +5,0 +6,0 +5,5 +4,6
ΙΤΑΛΙΑ +0,7 +0,7 +1,6 +1,5 +1,9 +2,5 +2,7 +2,2 +1,6 +0,9 +0,6 0 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -2,3 -3,0 -4,4 -4,4 -3,2 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +2,3 +3,5 +3,2 +1,9 +1,1 +0,3 -0,2 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : +1,4 +1,9 +3,8 +4,7 +3,6 +2,5 +2,1
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -6,6 -6,5 -6,1 -6,4 -6,7 -6,1 -6,4 -6,3 -6,2 -5,5 -4,9 -3,4 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : -4,0 -3,6 -3,2 -3,7 -4,8 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -2,6 -2,8 -2,7 -3,2 -4,1 -5,2 -5,7 -5,8 -6,1 -5,8 -5,5 -4,7 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : -2,3 -2,8 -2,8 -3,8 -3,9 -4,1 -4,2 -4,1 -3,6 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : +1,4 +0,9 +3,8 +6,9 +8,5 +8,8 +8,0 +7,9

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -4,3 -3,7 -3,4 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -4,8 -4,4 -3,6 -2,8 -2,3 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : : +4,4 +6,8 +7,5 +7,3 +6,8 +8,8
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -9,4 -10,0 -9,8 -5,1 -4,7 -3,9 -3,5 -3,4 -3,5 -3,3 -3,0 -3,7 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ -3,7 -3,7 -3,3 -2,3 -1,6 -2,5 -3,1 -4,1 -4,7 -5,1 -4,8 -4,2 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -2,6 -0,2 +0,5 +0,3 -0,6 0 +0,1

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ +2,9 +3,0 +3,7 +3,6 +1,7 +0,7 -0,2 +0,1 -0,3 -1,3 -1,8 -1,4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΏΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Συνολικό Ποσοστό 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 9.5 9.1 8.6 8.4 8.7 9.0 9.0
ΕΕ(15 χώρες) 10.0 10.4 10.0 10.1 9.8 9.3 8.5 7.6 7.2 7.6 8.0 8.1
Συνολικό Ποσοστό κάτω των 25 ετών 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 19.4 18.4 17.4 17.6 18.1 18.6 18.6
ΕΕ(15 χώρες) 21.4 21.8 21.0 21.2 20.6 19.0 17.1 15.3 15.1 15.6 16.3 16.6
Συνολικό Ποσοστό άνω των 25 ετών 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 7.9 7.6 7.3 7.0 7.3 7.6 7.6 
ΕΕ(15 χώρες) 8.0 8.5 8.2 8.3 8.2 7.7 7.2 6.5 6.0 6.4 6.7 6.8 
Άνδρες 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 8.0 7.7 7.3 7.3 7.7 8.0 8.1
ΕΕ(15 χώρες) 8.8 9.1 8.6 8.7 8.4 7.8 7.1 6.4 6.1 6.6 7.0 7.1
Άνδρες κάτω των 25 ετών 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 17.6 16.8 16.0 16.3 17.3 18.2 18.1 
ΕΕ(15 χώρες) 19.8 20.1 18.8 19.2 18.4 17.0 15.2 13.7 13.6 14.7 15.9 16.0 
Άνδρες άνω των 25 ετών 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 6.6 6.4 6.1 6.0 6.4 6.6 6.7 
ΕΕ(15 χώρες) 7.0 7.4 7.1 7.2 6.9 6.4 6.0 5.3 5.0 5.4 5.7 5.9 
Γυναίκες 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 11.3 10.8 10.2 9.9 10.0 10.2 10.2
ΕΕ(15 χώρες) 11.7 12.2 12.0 11.9 11.8 11.2 10.3 9.3 8.7 8.9 9.2 9.3
Γυναίκες κάτω των 25 ετών 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 21.6 20.3 19.0 19.2 19.1 19.2 19.3 
ΕΕ (15 χώρες) 23.1 23.7 23.5 23.5 23.0 21.3 19.3 17.1 16.8 16.7 16.9 17.2 
Γυναίκες άνω των 25 ετών 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 9.6 9.2 8.8 8.4 8.6 8.8 8.8 
ΕΕ(15 χώρες) 9.4 10.0 9.8 9.9 9.8 9.5 8.8 8.0 7.4 7.7 8.0 8.1 
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αυτά, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία και η Σλοβακία, καταγράφουν 

σταθερά τις µεγαλύτερες αποκλίσεις από τον µέσο όρο στα ποσοστά ανεργίας 

γυναικών σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.  

Το πρόβληµα της ανεργίας των γυναικών την περίοδο που εξετάζεται, 

διαπιστώνεται στο σύνολο και µετά από την εξέταση του Πίνακα 22 , όπου 

παρέχονται συνολικά τα ποσοστά ανεργίας ανά έτος, όλων των δεικτών µέτρησης της 

ανεργίας που αναλύθηκαν µέχρι τώρα. Όπως παρατηρείται σε όλες τις ηλικιακές 

κατηγορίες κατά φύλο, αλλά και στα συνολικά ποσοστά ανεργίας κατά φύλο, τα 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας  καταγράφονται στις γυναίκες, ενώ τα ποσοστά 

ανεργίας των νέων γυναικών είναι τα υψηλότερα. Συγκρίνοντας τα συνολικά ποσοστά 

ανεργίας µε τα συνολικά ποσοστά ανεργίας κατά ηλικία, το πρόβληµα της ανεργίας 

απεικονίζεται µε αυξηµένα ποσοστά γενικά στους νέους, εάν ληφθεί υπόψη ότι ο 

µέσος όρος της συνολικής ανεργίας των νέων την περίοδο 1993-2004, διαµορφώνεται 

σταθερά διπλάσιος από τον µέσο όρο της συνολικής ανεργίας και της συνολικής 

ανεργίας άνω των 25 ετών. 
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1.5 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 Για την αποτίµηση του προβλήµατος της ανεργίας, όπως αυτό διαµορφώνεται 

στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από την ιδιαίτερη σηµασία που 

αποδίδεται στην ανάλυση των συνολικών ποσοστών ανεργίας αλλά και στην ανάλυση 

των ποσοστών ανεργίας κατά φύλο και ηλικία, ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται και 

στην  ανάλυση των ποσοστών της µακροχρόνιας ανεργίας. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιµοποιούνται δείκτες µέτρησης της µακροχρόνιας ανεργίας, στο σύνολο αλλά 

και κατά φύλο. Ο  δείκτης µέτρησης της µακροχρόνιας ανεργίας, αντιπροσωπεύει τα 

άτοµα ηλικίας άνω των 15 ετών, τα οποία παραµένουν άνεργα για διάστηµα πάνω 

από δώδεκα µήνες, ως ποσοστό πάντα του εργατικού δυναµικού. Η διάρκεια της 

ανεργίας υπολογίζεται µε βάση το διάστηµα ανεύρεσης εργασίας ή το διάστηµα της 

περιόδου που έχει περάσει από την τελευταία εργασία ( εάν η περίοδος αυτή είναι 

µικρότερης διάρκειας από την περίοδο που τα άτοµα αυτά ψάχνουν για εργασία)5. Η 

εξέταση του δείκτη της µακροχρόνιας ανεργίας, αποτελεί σηµαντικό µέσο για την 

αποτίµηση του προβλήµατος της ανεργίας, καθώς δίνει αφενός την δυνατότητα 

διαπίστωσης των ποσοστών µακροχρόνιας ανεργίας στα κράτη µέλη, αφετέρου όµως 

αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις και την βάση αξιολόγησης των πολιτικών 

απασχόλησης των κρατών µελών για την καταπολέµηση της ανεργίας. Η ανάλυση 

στηρίζεται στα στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 1993-2004(Πίνακες,23, 

24,26,28). 

 Συγκρίνοντας τα συνολικά ποσοστά ανεργίας στη Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Πίνακας23) , µε τα συνολικά ποσοστά της µακροχρόνιας ανεργίας, προκύπτει ότι ο 

δείκτης της συνολικής µακροχρόνιας ανεργίας, διαµορφώνεται σε αρκετά υψηλά 

επίπεδα , όταν σχεδόν για όλη την περίοδο 1993-2004 καταγράφεται περίπου στο 4%, 

σηµειώνοντας την περίοδο αυτή µείωση µόλις 0,3%. Η καταγραφή υψηλότερων 

ποσοστών ανεργίας γυναικών στα κράτη µέλη, καθώς επίσης και η τάση αύξησης των 

ποσοστών ανεργίας την περίοδο 2001-2004, αντανακλάται και στα ποσοστά της 

µακροχρόνιας ανεργίας. Ο δείκτης µέτρησης της µακροχρόνιας ανεργίας των 

γυναικών παρουσιάζει σταθερά την περίοδο 1993-1998 απόκλιση από τον µέσο όρο  

                                                 
5 Ορισµός της µακροχρόνιας ανεργίας  της Eurostat  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΏΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Συνολικό Ποσοστό 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 9.5 9.1 8.6 8.4 8.7 9.0 9.0
ΕΕ(15 χώρες) 10.0 10.4 10.0 10.1 9.8 9.3 8.5 7.6 7.2 7.6 8.0 8.1
Συνολικό Ποσοστό Μακροχρόνιας Ανεργίας 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : 5.0 4.5 4.1 3.9 3.8 3.9 4.0 4.1
ΕΕ(15 χώρες) 4.4 5.0 4.9 4.9 4.8 4.4 3.9 3.4 3.1 3.1 3.3 3.4
Άνδρες 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 8.0 7.7 7.3 7.3 7.7 8.0 8.1
ΕΕ(15 χώρες) 8.8 9.1 8.6 8.7 8.4 7.8 7.1 6.4 6.1 6.6 7.0 7.1
Μακροχρόνια Ανεργία Ανδρών 
Μ.Ο ΕΕ25 : : : : 4.1 3.6 3.4 3.3 3.2 3.3 3.5 3.6
Μ.ΟΕΕ15 3.6 4.1 4.1 4.1 4.0 3.6 3.2 2.8 2.5 2.6 2.8 3.0
Γυναίκες 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 11.3 10.8 10.2 9.9 10.0 10.2 10.2
ΕΕ(15 χώρες) 11.7 12.2 12.0 11.9 11.8 11.2 10.3 9.3 8.7 8.9 9.2 9.3
Μακροχρόνια Ανεργία Γυναικών 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : 6.1 5.5 5.0 4.8 4.6 4.6 4.7 4.7
ΕΕ(15 χώρες) 5.5 6.1 6.1 6.0 5.9 5.4 4.8 4.2 3.8 3.7 3.9 4.0
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των ανδρών κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ η απόκλιση αυτή διαµορφώνεται σε 

περίπου 1,5% µετά το 1998. 

Τα υψηλότερα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας καταγράφουν(Πίνακας 24), η 

Πολωνία και η Σλοβακία κατά 6-7 µονάδες πάνω από τον µέσο όρο, σηµειώνοντας 

άνοδο σχεδόν κάθε χρόνο, ενώ επίσης πάνω από τον µέσο όρο σταθερά είναι και η 

Ελλάδα ιδιαίτερα µετά το 1996, µε πολύ χαµηλότερα όµως ποσοστά από την 

Πολωνία και την Σλοβακία. Στην περίπτωση της Σλοβακίας, παρατηρείται 

πρωτοφανής µείωση την περίοδο 1993-2004, της τάξεως των 39,8 ποσοστιαίων 

µονάδων, καθώς το 1993 καταγράφει ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας 51,5 %, ενώ 

το 2004 11,7%. Σταθερά πάνω από το µέσο όρο είναι και η Εσθονία, η Ισπανία και η 

Ιταλία, µε τη διαφορά όµως ότι η Ισπανία και η Ιταλία παρουσιάζουν µεγάλες 

µειώσεις των ποσοστών τους , καταλήγοντας τελικά και τα δυο κράτη σε ποσοστά 

κάτω του µέσου όρου τα τελευταία χρόνια. Η µείωση των ποσοστών καταγράφεται 

ιδιαίτερα υψηλή κυρίως για την Ισπανία, όπου την περίοδο  1993-2004, παρουσιάζει 

µείωση κατά περίπου 5,5 ποσοστιαίες µονάδες. Πρόβληµα µε την µακροχρόνια 

ανεργία αντιµετωπίζουν και η Λετονία µε την Λιθουανία, το πρόβληµα όµως 

µειώνεται και σε αυτές της χώρες σηµαντικά, καταλήγοντας το 2004 να έχουν 

ποσοστά παρά πολύ κοντά στον µέσο όρο(ιδιαίτερα η Λετονία), όπως ποσοστά πολύ 

κοντά στον µέσο όρο έχει και η Τσεχία. 

Η τάση ορισµένων κρατών να καταγράφουν χαµηλά  ποσοστά ανεργίας, 

αντικατοπτρίζεται και στα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας, όπως στην περίπτωση 

της ∆ανίας, της Ιρλανδίας, της Κύπρου, της Ολλανδίας, του Λουξεµβούργου, της 

Αυστρίας, της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, µε ποσοστά περίπου 2-3 

µονάδες κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Πίνακας 25). Χαµηλά 

ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας έχουν και η Φιλανδία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η 

Πορτογαλία και η Σλοβενία µε µικρότερες αποκλίσεις από τον µέσο όρο κατά 

περίπου 1-2 µονάδες. 

Η Γαλλία στα ποσοστά της µακροχρόνιας ανεργίας, διατηρεί σταθερά 

ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο, µε πολύ µικρή απόκλιση όµως, ενώ το ίδιο ισχύει 

και για το Βέλγιο, την περίοδο από το 2000 και έπειτα. Η τάση ανόδου των ποσοστών 

ανεργίας της Γερµανίας το 2003 και το2004, παρατηρείται και στην µακροχρόνια 

ανεργία, καθώς µόνο τα συγκεκριµένα δύο χρόνια ξεπερνάει τον µέσο όρο, ενώ τα 

προηγούµενα χρόνια είχε σταθερά ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 : ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 ΕΕ(25 χώρες) : : : : 5.0 4.5 4.1 3.9 3.8 3.9 4.0 4.1
ΕΕ(15 χώρες) 4.4 5.0 4.9 4.9 4.8 4.4 3.9 3.4 3.1 3.1 3.3 3.4
ΑΥΣΤΡΙΑ : 1.1 1.0 1.2 1.3 1.3 1.2 1.0 0.9 1.1 1.2 1.2
ΒΕΛΓΙΟ 4.5 5.6 5.8 5.7 5.4 5.6 4.9 3.7 3.2 3.6 3.6 3.8
ΓΑΛΛΙΑ 3.9 4.5 4.4 4.5 4.7 4.5 4.1 3.5 3.0 3.1 3.7 3.9
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3.1 3.7 3.9 4.1 4.6 4.5 4.1 3.7 3.7 3.9 4.5 5.4
∆ΑΝΙΑ 2.6 2.5 2.0 1.8 1.5 1.3 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.2
ΕΛΛΑ∆Α 4.2 4.4 4.6 5.2 5.3 5.8 6.5 6.2 5.5 5.3 5.3 5.6
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 4.2 5.0 5.7 5.7 5.0 4.7 4.8
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4.2 4.1 3.6 3.1 2.5 1.9 1.7 1.4 1.3 1.1 1.1 1.0
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 9.5 9.2 7.6 7.0 5.6 3.9 2.4 1.6 1.3 1.3 1.5 1.6
ΙΣΠΑΝΙΑ 9.2 11.0 10.5 9.6 8.9 7.7 5.9 4.8 3.9 3.9 3.9 3.5
ΙΤΑΛΙΑ 5.7 6.5 7.1 7.3 7.3 6.7 6.7 6.3 5.7 5.1 4.9 4.0
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 1.3 1.0 0.8 1.1 :
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 7.9 7.6 7.9 7.2 5.7 4.3 4.3
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 7.5 5.3 8.0 9.2 7.2 6.1 5.5
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6 0.8 0.9 1.0
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 4.4 3.7 3.4 3.3 3.4
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 3.3 3.3 3.1 3.0 2.3 1.5 1.2 0.8 0.6 0.7 1.0 1.6
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 5.2 4.5 4.2 3.3 3.0 2.5 2.4 2.4 2.6
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 5.0 4.7 5.8 7.6 9.3 10.8 10.8 10.2
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.8 2.6 3.1 3.3 3.2 2.2 1.8 1.7 1.5 1.7 2.2 3.0
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 51.5 8.0 10.2 11.4 12.2 11.4 11.7
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 3.4 3.4 3.3 3.2 4.0 3.5 3.4 3.4 3.1
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 1.4 2.3 2.3 2.7 3.1 2.6 1.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.2
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 2.0 3.2 4.2 4.2 3.7 3.8 4.2
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ : : : : 4.9 4.1 3.0 2.8 2.5 2.3 2.3 2.1
Πηγή:Eurostat: Long term indicators: Population and Social Conditions 
(:) ∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : 5,0 4,5 4,1 3,9 3,8 3,9 4.0 4,1 
ΕΕ(15 χώρες) 4,4 5.0 4,9 4,9 4,8 4,4 3,9 3,4 3,1 3,1 3,3 3,4 

ΑΥΣΤΡΙΑ : -3,9 -3,9 -3,7 -3,7 -3,2 -2,9 -2,9 -2,9 -2,8 -2,8 -2,9 
ΒΕΛΓΙΟ +0,1 +0,6 +0,9 +0,8 +0,4 +1,1 +0,8 -0,2 -0,6 -0,3 -0,4 -0,3 
ΓΑΛΛΙΑ -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 0 0 -0,4 -0,8 -0,8 -0,3 -0,2 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -1,3 -1,3 -1.0 -0,8 -0,4 0 0 -0,2 -0,1 0 +0,5 +1,3 
∆ΑΝΙΑ -1,8 -2,5 -2,9 -3,1 -3,5 -3,2 -3,1 -2,9 -2,9 -3.0 -2,9 -2,9 
ΕΛΛΑ∆Α -0,2 -0,6 -0,3 +0,3 +0,3 +1,3 +2,4 +2,3 +1,7 +1,4 +1,3 +1,5 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 0,3 +0,9 +1,8 +1,9 +1,1 +0,7 +0,7 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ -0,2 -0,9 -1,3 -1,8 -2,5 -2,6 -2,4 -2,5 -2,5 -2,8 -2,9 -3,1 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ +5,1 +4,2 +2,7 +2,1 +0,6 -0,6 -1,7 -2,3 -2,5 -2,6 -2,5 -2,5 
ΙΣΠΑΝΙΑ +4,8 +6,0 +5,6 +4,7 +3,9 +3,2 +1,8 +0,9 +0,1 0 -0,1 -0,6 
ΙΤΑΛΙΑ +1,3 +1,5 +2,2 +2,4 +2,3 +2,2 +2,6 +2,4 +1,9 +1,2 +0,9 -0,1 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -2,6 -2,8 -3,1 -2,9 : 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +3,4 +3,5 +4 +3,4 +1,8 +0,3 +0,2 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : +3,1 +1,2 +4,1 +5,4 +3,3 +2,1 +0,9 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -3,6 -4,1 -4,2 -4,1 -4,1 -3,6 -3,4 -3,3 -3,2 -3,1 -3,1 -3,1 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : +0,5 -0,1 -0,5 -0,7 -0,7 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -1,1 -1,7 -1,8 -1,9 -2,7 -3.0 -2,9 -3,1 -3,2 -3,2 -3.0 -2,5 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : +0,3 -0,5 -0,3 -0,8 -0,9 -1,3 -1,5 -1,6 -1,5 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 0 +0,2 +1,7 +3,7 +5,5 +6,9 +6,8 +6,1 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -2,6 -2,4 -1,8 -1,6 -1,8 -2,3 -2,3 -2,2 -2,3 -2,2 -1,8 -1,1 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : +47 +3,9 +6,3 +7,6 +8,3 +7,4 +7,6 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : -1,5 -1,6 -1,2 -0,9 +0,1 -0,3 -0,5 -0,6 -1,0 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ -3.0 -2,7 -2,6 -2,2 -1,9 -1,9 -2,2 -2,5 -2,8 -2,9 -3,0 -2,9 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -2,5 -0,9 +0,3 +0,4 -0,2 -0,2 +0,1 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ : : : : -0,1 -0,4 -1,1 -1,1 -1,3 -1,6 -1,7 -2,0 
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Στα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας, παρατηρούνται πάλι κάποιες κοινές 

τάσεις στις µεταβολές των ποσοστών ανεργίας  των κρατών, όπως για παράδειγµα η 

συνεχόµενη µείωση των ποσοστών της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Φιλανδίας, της 

Λετονίας και της Λιθουανίας. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα κράτη που 

παρουσιάζουν αυξηµένα ποσοστά ανεργίας και µε τάση συνήθως να µην µειώνουν τα 

ποσοστά τους, όπως για παράδειγµα η Ελλάδα, η Πολωνία και η Σλοβακία.  

Από την διαµόρφωση και τις µεταβολές που σηµειώνουν τα κράτη µέλη στα 

ποσοστά της ανεργίας τους, προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα και ως προς τις 

πολιτικές απασχόλησης τους, αλλά και ως προς την οικονοµική κατάσταση, τις 

συνθήκες εργασίας, τους ρυθµούς ανάπτυξης αλλά και διάφορους παράγοντες που 

επηρεάζουν την απασχόληση και την ανεργία.. Ο δείκτης µέτρησης όµως  της 

µακροχρόνιας ανεργίας συνδέεται ακόµα περισσότερο µε την αποτίµηση των 

πολιτικών απασχόλησης των κρατών, δεδοµένου ότι µέσω του συγκεκριµένου δείκτη 

εξάγονται συµπεράσµατα για το διάστηµα που παραµένει κάποιος άνεργος, ή πιο 

απλά εξάγονται συµπεράσµατα και για τις δυνατότητες που δίνονται σε κάθε άνεργο 

για να ενταχθεί σε µια θέση εργασίας. 

Παρατηρείται ότι ο δείκτης της µακροχρόνιας ανεργίας µπορεί να µην 

σχετίζεται απόλυτα µε την διαµόρφωση των ποσοστών ανεργίας των κρατών, µπορεί 

εποµένως να παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ακόµα και σε κράτη µε χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας. Πιο συγκεκριµένα η Ελλάδα, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Λετονία, και η 

Λιθουανία που καταγράφουν υψηλά ποσοστά ανεργίας σε όλους τους δείκτες, 

καταγράφουν και υψηλά ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας. Από την άλλη όµως η 

Ισπανία και η Φιλανδία που καταγράφουν επίσης υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

παρατηρείται ότι στα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας διατηρούν ποσοστά κάτω από 

τον µέσο όρο, κάτι το οποίο µπορεί να συνδέεται και µε την συνεχόµενη µείωση των 

ποσοστών ανεργίας τους τα τελευταία χρόνια. Επόµενο παράδειγµα αποτελεί η 

Γαλλία που καταγράφει επίσης υψηλά ποσοστά ανεργίας, στα ποσοστά µακροχρόνιας 

όµως ανεργίας καταγράφει ποσοστά σταθερά κάτω από τον µέσο όρο. Ακριβώς το 

αντίθετο ισχύει για το Βέλγιο και την Τσεχία, που καταγράφουν σχετικά χαµηλά 

ποσοστά ανεργίας, στα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας όµως φαίνεται να 

αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο πρόβληµα. Εποµένως η σχέση του δείκτη µέτρησης της 

µακροχρόνιας ανεργίας, µε τους υπόλοιπους δείκτες µέτρησης της ανεργίας , οδηγεί 

σε πολλές περιπτώσεις σε ακόµα πιο ακριβή συµπεράσµατα για το µέγεθος του 
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προβλήµατος της ανεργίας που αντιµετωπίζουν τα κράτη, καθώς και για την 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών απασχόλησης τους. 

 

1.5.1. ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

 

Μετά από την εξέταση της διαµόρφωσης των συνολικών ποσοστών της 

µακροχρόνιας ανεργίας στα κράτη µέλη, αµέσως παρακάτω επιχειρείται η ανάλυση 

των ποσοστών της µακροχρόνιας ανεργίας κατά φύλο, ξεκινώντας µε την εξέταση 

των ποσοστών των ανδρών. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 26, τα κράτη που όπως επισηµάνθηκε 

καταγράφουν τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας ανδρών, καταγράφουν επίσης πολύ 

χαµηλά ποσοστά και στην µακροχρόνια ανεργία των ανδρών. Τα χαµηλότερα 

ποσοστά καταγράφουν η Πορτογαλία, η ∆ανία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, το 

Λουξεµβούργο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο µε 

ποσοστά περίπου 1,5 µε 3 µονάδες το πολύ κάτω από τον µέσο όρο. Η Ιρλανδία και 

το Ηνωµένο Βασίλειο διατηρούν επίσης, τα τελευταία χρόνια όµως, ποσοστά κάτω 

του µέσου όρου, ενώ την περίοδο πριν το 1998 περίπου, είχαν ποσοστά πάνω από τον 

µέσο όρο. Η Γαλλία, η Τσεχία, η Φιλανδία, η Σλοβενία και η Ουγγαρία σταθερά 

καταγράφουν ποσοστά χαµηλότερα από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

επίσης η Ισπανία και η Ελλάδα από το 2000 και µετά, αποδεικνύοντας για ακόµα µια 

φορά ότι το πρόβληµα της ανεργίας των ανδρών στην Ελλάδα και στην Ισπανία 

εµφανίζεται σε µικρότερο βαθµό σε σχέση µε των  γυναικών. 

 Η Πολωνία και η Σλοβακία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά 

µακροχρόνιας ανεργίας ανδρών, κατά 6 περίπου µονάδες τα τελευταία χρόνια πάνω 

από τον µέσο όρο,  ενώ υψηλά ποσοστά έχει και η Εσθονία που καταγράφει 2 µε 3 

µονάδες πάνω από τον µέσο όρο. Λίγο πάνω από τον µέσο όρο είναι η Ιταλία, η 

Λετονία και η Μάλτα, ενώ ίδια τάση παρουσιάζει και η Λιθουανία τα τελευταία 

χρόνια µετά από συνεχή µείωση των ποσοστών της ανεργίας της. Η Γερµανία 

σηµειώνει το 2003 και το 2004 και στα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας ανδρών, 

αυξητική τάση, ξεπερνώντας τα έτη αυτά τον µέσο όρο. Ιδιαιτερότητες 

χαρακτηρίζουν τα κράτη µέλη και στην διαµόρφωση των ποσοστών της 

µακροχρόνιας  ανεργίας τους, όπως στην περίπτωση του Βελγίου που καταγράφει 

σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας, παρόλα αυτά στα ποσοστά της µακροχρόνιας 

ανεργίας ανδρών σηµειώνει ποσοστά πάνω από τον µέσο όρο µέχρι και το 1999.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΑΝ∆ΡΕΣ) 

 

 
Πηγή:Eurostat: Long term indicators: Population and Social Conditions 
(:) ∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Μ.Ο ΕΕ25 : : : : 4.1 3.6 3.4 3.3 3.2 3.3 3.5 3.6
Μ.ΟΕΕ15 3.6 4.1 4.1 4.1 4.0 3.6 3.2 2.8 2.5 2.6 2.8 3.0
ΑΥΣΤΡΙΑ : 0.8 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 1.0 1.2 1.1
ΒΕΛΓΙΟ 3.1 4.1 4.5 4.3 4.2 4.5 4.1 3.1 3.0 3.2 3.3 3.4
ΓΑΛΛΙΑ 3.2 3.8 3.6 3.7 3.9 3.8 3.4 2.9 2.4 2.6 3.4 3.5
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.0 2.5 2.6 3.0 3.4 3.4 3.2 3.0 3.0 3.3 3.9 4.8
∆ΑΝΙΑ 2.3 2.2 1.8 1.5 1.2 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8 1.3 1.1
ΕΛΛΑ∆Α 2.2 2.4 2.5 2.7 2.8 3.1 3.8 3.6 3.3 3.1 3.0 3.0
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 4.4 5.5 6.5 6.0 5.9 5.0 5.6
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 5.6 5.4 4.8 4.2 3.3 2.4 2.2 1.9 1.7 1.4 1.4 1.2
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 9.9 9.7 8.1 7.5 6.2 4.6 3.0 2.0 1.6 1.7 1.9 2.0
ΙΣΠΑΝΙΑ 5.4 6.9 6.6 6.7 6.1 5.0 3.6 2.8 2.3 2.3 2.4 2.3
ΙΤΑΛΙΑ 4.0 4.9 5.3 5.5 5.6 5.2 5.2 4.8 4.4 4.0 3.8 2.9
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 0.5 0.6 0.6 0.8 :
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 8.3 7.6 8.3 8.1 6.5 4.1 4.2
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 7.9 6.1 9.4 10.7 7.3 5.8 5.2
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.7 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 1.0 0.8
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 4.5 4.0 3.6 3.4 3.8
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2.9 3.1 2.9 2.6 1.8 1.3 0.9 0.6 0.5 0.6 1.0 1.5
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 5.8 4.9 4.5 3.6 3.4 2.9 2.7 2.4 2.6
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 3.7 3.5 4.5 6.1 7.9 9.7 10.1 9.5
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2.0 2.8 3.3 3.2 3.0 1.7 1.5 1.4 1.2 1.4 1.8 2.6
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 49.2 7.5 10.2 11.3 11.9 11.1 11.0
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 3.7 3.6 3.3 3.4 4.0 3.4 3.4 3.3 3.0
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 2.6 3.9 3.5 3.8 4.0 3.2 2.2 1.7 1.2 1.2 1.2 1.4
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 1.5 2.4 3.5 3.4 3.0 2.9 3.4
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ : : : : 4.9 4.3 3.2 2.8 2.7 2.5 2.6 2.3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΑΝ∆ΡΕΣ) 

 

` 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Μ.Ο ΕΕ25 : : : : 4,1 3,6 3,4 3,3 3,2 3,3 3,5 3,6 
Μ.ΟΕΕ15 3,6 4,1 4,1 4,1 4,0 3,6 3,2 2,8 2,5 2,6 2,8 3,0 
ΑΥΣΤΡΙΑ  -3,3 -3,4 -3,2 -3,1 -2,6 -2,4 -2,4 -2,5 -2,3 -2,3 -2,5 
ΒΕΛΓΙΟ -0,5 0,0 +0,4 +0,2 +0,1 +0,9 +0,7 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 
ΓΑΛΛΙΑ -0,4 -0,3 -0,5 -0,4 -0,2 +0,2 0,0 -0,4 -0,8 -0,7 -0,1 -0,1 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -1,6 -1,6 -1,5 -1,1 -0,7 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,0 +0,4 +1,2
∆ΑΝΙΑ -1,3 -1,9 -2,3 -2,6 -2,9 -2,7 -2,5 -2,4 -2,5 -2,5 -2,2 -2,5 
ΕΛΛΑ∆Α -1,4 -1,7 -1,6 -1,4 -1,3 -0,5 +0,4 +0,3 +0,1 -0,2 -0,5 -0,6 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : +0,8 +2,1 +3,2 +2,8 +2,6 +1,5 +2,0
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ +2,0 +1,3 +0,7 +0,1 -0,8 -1,2 -1,2 -1,4 -1,5 -1,9 -2,1 -2,4 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ +6,3 +5,6 +4,0 +3,4 +2,1 +1,0 -0,4 -1,3 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 
ΙΣΠΑΝΙΑ +1,8 +2,8 +2,5 +2,6 +2,0 +1,4 +0,2 -0,5 -0,9 -1,0 -1,1 -1,3 
ΙΤΑΛΙΑ +0,4 +0,8 +1,2 +1,4 +1,5 +1,6 +1,8 +1,5 +1,2 +0,7 +0,3 -0,7 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -2,8 -2,6 -2,7 -2,7 : 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +4,7 +4,2 +5,0 +4,9 +3,2 +0,6 +0,6

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : +4,3 +2,7 +6,1 +7,5 +4,0 +2,3 +1,6
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -2,9 -3,2 -3,5 -3,4 -3,4 -2,9 -2,8 -2,8 -2,7 -2,7 -2,5 -2,8 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : +1,2 +0,8 +0,3 -0,1 +0,2
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -0,7 -1,0 -1,2 -1,5 -2,3 -2,3 -2,5 -2,7 -2,7 -2,7 -2,5 -2,1 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : +1,7 +0,8 +0,9 +0,2 +0,1 -0,3 -0,6 -1,1 -1,0 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : -0,4 -0,1 +1,1 +2,8 +4,7 +6,4 +6,6 +5,9

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -1,6 -1,3 -0,8 -0,9 -1,1 -1,9 -1,9 -1,9 -2,0 -1,9 -1,7 -1,0 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : +45,6 +4,1 +6,9 +8,1 +8,6 +7,6 +7,4
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : -0,4 -0,5 -0,3 -0,0 +0,7 +0,2 +0,1 -0,2 -0,6 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ -1,0 -0,2 -0,6 -0,3 -0,1 -0,4 -1,2 -1,6 -2,0 -2,1 -2,3 -2,2 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -2,1 -1,0 +0,2 +0,2 -0,3 -0,6 -0,2 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ : : : : +0,8 +0,7 -0,2 -0,5 -0,5 -0,8 -0,9 -1,3 
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Από τα κράτη µε υψηλά ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας στους άνδρες η 

Λετονία, η Ισπανία και η Λιθουανία παρουσιάζουν τις πιο αξιοσηµείωτες µεταβολές 

(πίνακας 27), µε µείωση των ποσοστών τους κατά  3 µε 4 µονάδες. Μείωση στα 

ποσοστά τους καταγράφουν όµως και η Ιταλία µε την Μάλτα, ειδικά η Ιταλία το 2004 

έχει ποσοστά κάτω του µέσου όρου, όπως επίσης µείωση σηµαντική έχει και το 

Ηνωµένο Βασίλειο µε την Ιρλανδία. Στους µακροχρόνια άνεργους άνδρες, όπως και 

σε όλες τις κατηγορίες ανεργίας που έχουν αναλυθεί, η Πολωνία και η Σλοβακία, 

εξακολουθούν να έχουν την τάση διατήρησης υψηλών ποσοστών ανεργίας.  

Η σχέση της µακροχρόνιας ανεργίας µε τα ποσοστά ανεργίας γενικότερα, 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και στην περίπτωση των ανδρών. Κράτη µε πολύ χαµηλά 

ποσοστά ανεργίας ανδρών, σηµειώνουν αντίστοιχα και χαµηλά ποσοστά 

µακροχρόνιας ανεργίας στους άνδρες. Αντίστροφη τάση παρατηρείται στα κράτη µε 

υψηλά ποσοστά ανεργίας ανδρών, που σηµειώνουν επίσης υψηλά ποσοστά 

µακροχρόνιας ανεργίας ανδρών. Αυτό όµως δεν είναι απόλυτο, εάν ληφθεί υπόψη η 

περίπτωση της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Φιλανδίας, που 

σηµειώνουν υψηλά ποσοστά ανεργίας ανδρών, ενώ στα ποσοστά µακροχρόνιας 

ανεργίας ανδρών καταγράφουν ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αποτελούν επίσης και το Βέλγιο µε την Τσεχία, που σηµειώνουν 

σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας ανδρών, όµως στα ποσοστά µακροχρόνιας 

ανεργίας ανδρών σηµειώνουν µικρές αποκλίσεις από τον µέσο όρο.  

Μετά από τις πιο πάνω διαπιστώσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

αντίστοιχη εξέταση των ποσοστών µακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών στα κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 28, προκύπτει 

ότι τα κράτη που αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε την ανεργία των γυναικών, 

σηµειώνουν αντίστοιχα και υψηλά ποσοστά στην µακροχρόνια ανεργία των 

γυναικών. Η Πολωνία, η Ελλάδα και η Σλοβακία καταγράφουν και στις µακροχρόνια 

άνεργες γυναίκες τα υψηλότερα ποσοστά, κάτι το οποίο ίσχυε και για την Ισπανία και 

την Ιταλία, µέχρι το 1999 όµως , διότι από εκεί και έπειτα µειώνουν τις αποκλίσεις 

τους από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντυπωσιακή προβάλει η 

περίπτωση της  Σλοβακίας, που το έτος 1998 καταγράφει  ποσοστό µακροχρόνιας 

ανεργίας γυναικών 54,2%, ποσοστό υπερβολικά υψηλό που µειώνεται το 1999 σε 

8.5%. 
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Πάνω από τον  µέσο όρο µε µικρότερες αποκλίσεις καταγράφουν ποσοστά 

ανεργίας και η Τσεχία, η Λετονία και η Λιθουανία, ενώ το ίδιο ισχύει και για την 

Γερµανία από το 1997 και µετά. Μια βασική διαφορά που χαρακτηρίζει όµως τα 

κράτη αυτά, είναι η τάση µείωσης τα τελευταία χρόνια των ποσοστών ανεργίας της 

Λετονίας και της Λιθουανίας, σε αντίθεση µε τις αυξητικές τάσεις που παρουσιάζουν 

η Γερµανία και η Τσεχία.  

Τα κράτη που δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε την µακροχρόνια ανεργία των 

γυναικών, καθώς καταγράφουν και τα χαµηλότερα ποσοστά  είναι η ∆ανία, η 

Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, η Κύπρος, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο, διατηρώντας ποσοστά περίπου 3,5% κάτω από τον µέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρείται εποµένως ξανά ότι τα κράτη µε χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας γυναικών, καταγράφουν αντίστοιχα και χαµηλά ποσοστά µακροχρόνιας 

ανεργίας γυναικών. Τα περισσότερα από αυτά τα κράτη, παρουσιάζουν µείωση των 

ποσοστών τους κάθε χρόνο, η µεγαλύτερη µείωση σηµειώνεται πάλι από την 

Ιρλανδία, που το 1993 είχε ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας γυναικών 8.7% και το 

2004 είχε 0.9%, ενώ µεγάλη µείωση παρουσιάζει και η Ολλανδία. 

Μετά από την εξέταση των στοιχείων του Πίνακα 29, που δίνονται οι 

αποκλίσεις των κρατών από τον µέσο όρο στα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας 

γυναικών, προκύπτει ότι ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο καταγράφουν και η 

Φιλανδία, η Ουγγαρία, η Εσθονία και η Μάλτα, σηµειώνοντας παράλληλα 

συνεχόµενη µείωση την περίοδο 1993-2004. Μείωση των ποσοστών σηµειώνει και το 

Βέλγιο , ιδιαίτερα µετά το 2000, διατηρώντας ποσοστά κάτω του µέσου όρου, ενώ 

επίσης σταθερά κάτω από το µέσο όρο είναι η Γαλλία, η Σλοβενία και η Πορτογαλία. 

Χαρακτηριστικό είναι όµως ότι η Πορτογαλία κάθε χρόνο αυξάνει τα ποσοστά της 

µακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών, παραµένοντας βέβαια κάτω από τον µέσο όρο.  

Αυτό το οποίο συµπεραίνεται µελετώντας συγκριτικά τα ποσοστά 

µακροχρόνιας ανεργίας κατά φύλο, είναι ότι η Λετονία και η Εσθονία  που έχουν 

ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο πάνω από το µέσο όρο, αντιµετωπίζουν 

τελικά µεγαλύτερο πρόβληµα µε την µακροχρόνια ανεργία των ανδρών σε σχέση µε 

των γυναικών. Περίπου το ίδιο ισχύει και για την Μάλτα, µε την διαφορά ότι η 

Μάλτα έχει στα συνολικά ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας ποσοστό κάτω από το 

µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Φιλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, φαίνεται 

να αντιµετωπίζουν επίσης σχετικά µικρότερο πρόβληµα µε την ανεργία των 

µακροχρόνια γυναικών, συγκριτικά µε την µακροχρόνια ανεργία των ανδρών, εάν  



 66

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

(ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 

 

 
Πηγή:Eurostat: Long term indicators: Population and Social Conditions  
(:) ∆εν δίνονται στοιχεία για αυτό το έτος 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 ΕΕ(25 χώρες) : : : : 6.1 5.5 5.0 4.8 4.6 4.6 4.7 4.7
ΕΕ(15 χώρες) 5.5 6.1 6.1 6.0 5.9 5.4 4.8 4.2 3.8 3.7 3.9 4.0
ΑΥΣΤΡΙΑ : 1.6 1.5 1.5 1.6 1.8 1.5 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3
ΒΕΛΓΙΟ 6.6 7.6 7.7 7.6 7.1 7.1 5.9 4.6 3.6 4.1 4.0 4.3
ΓΑΛΛΙΑ 4.7 5.3 5.3 5.4 5.5 5.3 4.9 4.3 3.6 3.5 4.1 4.4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.7 5.4 5.5 5.7 6.2 6.0 5.2 4.6 4.6 4.8 5.2 6.1
∆ΑΝΙΑ 3.0 2.8 2.2 2.1 1.9 1.7 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.2
ΕΛΛΑ∆Α 7.6 7.7 8.1 9.3 9.2 10.0 10.7 10.2 9.1 8.6 8.9 9.4
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 4.1 4.5 4.9 5.3 4.1 4.4 4.1
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2.4 2.3 2.0 1.7 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 8.7 8.3 6.7 6.1 4.6 2.8 1.6 1.0 0.8 0.7 1.0 0.9
ΙΣΠΑΝΙΑ 15.7 17.8 16.8 14.4 13.4 12.0 9.4 7.8 6.3 6.2 6.0 5.3
ΙΤΑΛΙΑ 8.4 9.2 10.0 10.2 10.0 9.1 9.0 8.4 7.6 6.9 6.6 5.5
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 2.4 1.3 1.2 1.5 :
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 7.5 7.6 7.5 6.3 4.8 4.5 4.4
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 7.0 4.4 6.5 7.7 7.1 6.4 5.9
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3 1.1 0.8 0.6 0.6 0.9 0.8 1.1
ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 4.2 2.6 2.6 2.8 2.7
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 4.0 3.6 3.4 3.7 3.1 1.8 1.5 1.0 0.7 0.9 1.1 1.6
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 4.5 4.0 3.8 2.9 2.5 2.1 2.1 2.3 2.5
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 6.7 6.3 7.4 9.3 11.0 12.2 11.5 10.9
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.9 2.6 3.2 3.5 3.5 2.9 2.1 2.1 1.9 2.1 2.7 3.4
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 54.2 8.5 10.2 11.4 12.6 11.7 12.5
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 3.1 3.3 3.3 3.0 4.0 3.6 3.4 3.6 3.2
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 0.4 0.8 1.0 1.5 2.0 1.8 1.4 1.0 0.8 0.8 0.8 1.0
ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 2.6 4.2 5.2 5.1 4.6 5.0 5.3
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ : : : : 5.0 3.9 2.8 2.7 2.3 2.0 2.0 2.0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 

 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ(25 χώρες) : : : : 6,1 5,5 5,0 4,8 4,6 4,6 4,7 4,7 
ΕΕ(15 χώρες) 5,5 6,1 6,1 6,0 5,9 5,4 4,8 4,2 3,8 3,7 3,9 4,0 
ΑΥΣΤΡΙΑ : -4,5 -4,6 -4,5 -4,5 -3,7 -3,5 -3,6 -3,5 -3,4 -3,5 -3,4 
ΒΕΛΓΙΟ +1,1 +1,5 +1,6 +1,6 +1,0 +1,6 +0,9 -0,2 -1,0 -0,5 -0,7 -0,4 
ΓΑΛΛΙΑ -0,8 -0,8 -0,8 -0,6 -0,6 -0,2 -0,1 -0,5 -1,0 -1,1 -0,6 -0,3 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,8 -0,7 -0,6 -0,3 +0,1 +0,5 +0,2 -0,2 0 +0,2 +0,5 +1,4
∆ΑΝΙΑ -2,5 -3,3 -3,9 -3,9 -4,2 -3,8 -3,8 -3,7 -3,6 -3,6 -3,7 -3,5 
ΕΛΛΑ∆Α +2,1 +1,6 +2,0 +3,3 +3,1 +4,5 +5,7 +5,4 +4,5 +4,0 +4,2 +4,7
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : -1,4 -0,5 +0,1 +0,7 -0,5 -0,3 -0,6 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ -3,1 -3,8 -4,1 -4,3 -4,6 -4,3 -4,0 -3,9 -3,8 -3,9 -4,0 -4,1 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ +3,2 +2,2 +0,6 +0,1 -1,5 -2,7 -3,4 -3,8 -3,8 -3,9 -3,7 -3,8 
ΙΣΠΑΝΙΑ +10,2 +11,7 +10,7 +8,4 +7,3 +6,5 +4,4 +3,0 +1,7 +1,6 +1,3 +0,6
ΙΤΑΛΙΑ +2,9 +3,1 +3,9 +4,2 +3,9 +3,6 +4,0 +3,6 +3,0 +2,3 +1,9 +0,8
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : -2,4 -3,3 -3,4 -3,2 : 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : +2,0 +2,6 +2,7 +1,7 +0,2 -0,2 -0,3 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : +1,5 -0,6 +1,7 +3,1 +2,5 +1,7 +1,2
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -4,6 -5,1 -5,1 -4,9 -4,8 -4,4 -4,2 -4,2 -4,0 -3,7 -3,9 -3,6 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : -0,6 -2,0 -2,0 -1,9 -2,0 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -1,5 -2,5 -2,7 -2,3 -3,0 -3,7 -3,5 -3,8 -3,9 -3,7 -3,6 -3,1 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : -1,5 -2,1 -1,7 -2,1 -2,3 -2,5 -2,5 -2,4 -2,2 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : +0,6 +0,8 +2,4 +4,5 +6,4 +7,6 +6,8 +5,3

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -3,6 -3,5 -2,9 -2,5 -2,6 -2,6 -2,9 -2,7 -2,7 -2,5 -2,0 -1,3 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : +48,7 +3,5 +5,4 +6,8 +8,0 +7,0 +7,8
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : -2,9 -2,8 2,2 -2,0 -0,8 -1,0 -1,2 -1,1 -1,5 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ -5,1 -5,3 -5,1 -4,5 -4,1 -3,7 -3,6 -3,8 -3,8 -3,8 -3,9 -3,7 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : -2,9 -0,8 +0,4 +0,5 0 +0,3 +0,6

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ : : : : -1,1 -1,6 -2,2 -2,1 -2,3 -2,6 -2,7 -2,7 
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ληφθεί υπόψη ότι στις γυναίκες έχουν σταθερά ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο την 

περίοδο 1993-2004, ενώ στους άνδρες τα πρώτα χρόνια ίσχυε το αντίθετο. Υπάρχουν 

όµως και κράτη που σταθερά έχουν ποσοστά ανεργίας υψηλότερα στις γυναίκες σε 

σχέση µε τους άνδρες, όπως για παράδειγµα η Ελλάδα που στα συνολικά ποσοστά 

µακροχρόνιας ανεργίας έχει ποσοστό πάνω από το µέσο όρο, µετά όµως από την 

ανάλυση που έγινε κατά φύλο προκύπτει ότι το πρόβληµα τελικά υπάρχει στις 

µακροχρόνια άνεργες γυναίκες και όχι στους άνδρες, κάτι το οποίο ισχύει και για την 

Ιταλία και την Ισπανία.  

Μετά και από την ανάλυση των ποσοστών της µακροχρόνιας ανεργίας των 

γυναικών, προκύπτει ότι σε γενικές γραµµές η τάση των κρατών στην διαµόρφωση 

των ποσοστών ανεργίας τους, αντανακλάται µε ορισµένες εξαιρέσεις και στα 

ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας που καταγράφουν. Το πρόβληµα της µακροχρόνιας  

ανεργίας πλήττει και πάλι περισσότερο τις γυναίκες, ενώ σηµαντικές είναι και οι 

αποκλίσεις στα ποσοστά ανεργίας που έχουν τα κράτη µεταξύ τους. Όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τις ιδιαιτερότητες της ανεργίας των κρατών, θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών 

απασχόλησης, ιδιαίτερα το φαινόµενο της µακροχρόνιας ανεργίας που οδηγεί σε 

πολλές περιπτώσεις τους ανέργους σε κοινωνικό αποκλεισµό. 
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1.6 Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

  
 Μετά από την συγκριτική ανάλυση των ποσοστών ανεργίας των κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 1993-2004, αυτό το οποίο προκύπτει 

είναι ότι ο δείκτης της συνολικής ανεργίας παρουσιάζει µείωση την περίοδο αυτή 

µόλις 1%, ενώ παρατηρείται σταθερά αύξηση των ποσοστών ανεργίας, την περίοδο 

από το 2001 και έπειτα, σε όλους τους δείκτες µέτρησης την ανεργίας που 

εξετάστηκαν. Σε όλες τις κατηγορίες της ανεργίας που εξετάστηκαν, ο µέσος όρος 

των εικοσιπέντε κρατών µελών καταγράφεται υψηλότερος από τον µέσο όρο των 

δεκαπέντε κρατών µελών, η διαφορά όµως δεν προκύπτει ιδιαίτερα σηµαντική καθώς 

κυµαίνεται κατά µέσο όρο µεταξύ 0,6%-1% σε όλες τις κατηγορίες της ανεργίας. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο µέσος όρος των εικοσιπέντε κρατών µελών σε σχέση 

µε τον µέσο όρο των δεκαπέντε κρατών µελών σε ότι αφορά την ανεργία των νέων, 

που σηµειώνει απόκλιση κατά 2%-2,5%. 

Μετά από την ανάλυση των συνολικών ποσοστών ανεργίας αλλά και των 

ποσοστών ανεργίας που καταγράφουν τα κράτη µέλη σε επιµέρους οµάδες του 

πληθυσµού, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά την µείωση των 

συνολικών ποσοστών ανεργίας των κρατών µελών. Οι διαφορές αυτές σηµειώνονται 

τόσο στα ποσοστά ανεργίας κατά ηλικία, καθώς παρατηρείται µεγαλύτερη µείωση 

των ποσοστών ανεργίας των νέων, όσο και στα ποσοστά ανεργίας κατά φύλο, καθώς 

σε όλες τις κατηγορίες της ανεργίας την περίοδο 1993-2004, η µείωση των ποσοστών 

ανεργίας των γυναικών είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε την µείωση των ποσοστών 

ανεργίας των ανδρών.  

Οι µεγάλες αποκλίσεις στα ποσοστά ανεργίας που καταγράφουν τα κράτη 

µέλη µεταξύ τους, αλλά και σε σχέση µε τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 

όλες τις κατηγορίες της ανεργίας που εξετάστηκαν, αποδεικνύουν ότι το πρόβληµα 

της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αφενός ένα κοινό πρόβληµα για όλα 

τα κράτη µέλη, αφετέρου όµως το φαινόµενο της ανεργίας παρουσιάζει σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις µεταξύ των κρατών µελών. Αυτό συµπεραίνεται χαρακτηριστικά 

εάν συγκριθούν για παράδειγµα τα συνολικά ποσοστά ανεργίας της Πολωνίας, της 

Σλοβακίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας µε αυτά της Ολλανδίας, της ∆ανίας, του 

Ηνωµένου Βασιλείου και της Σουηδίας(Πίνακας 1). Σηµειώνεται ότι οι αποκλίσεις 

που παρουσιάζουν τα κράτη µέλη στα ποσοστά ανεργίας που καταγράφουν, 

παρατηρούνται σε όλες τις κατηγορίες την ανεργίας που εξετάστηκαν.  
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Η παραπάνω διαπίστωση αποδεικνύει την σπουδαιότητα της ανάλυσης των 

ποσοστών ανεργίας σε κάθε κράτος ξεχωριστά, διότι ο µέσος όρος των κρατών µελών  

διαµορφώνεται όπως είναι φυσικό από όλα τα κράτη µέλη. Αναλύοντας όµως τα 

ποσοστά ανεργίας του κάθε κράτους ξεχωριστά, δίνεται η δυνατότητα να 

διευκρινιστεί ποιο είναι το ποσοστό ανεργίας που καταγράφει το κάθε κράτος 

ξεχωριστά,  µε αποτέλεσµα να προκύπτει τελικά ένα συγκεκριµένο ποσοστό µέσου 

όρου όλων των κρατών. Πιο συγκεκριµένα διαµορφώνεται διαφορετική εικόνα για 

την ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνοντας µε βάση τον µέσο όρο που µπορεί να 

είναι 9% και διαφορετική εικόνα για την ανεργία όταν τελικά παρατηρείται ότι αυτός 

ο µέσος όρος 9%, προκύπτει από κράτη που καταγράφουν ποσοστά ανεργίας 5%, 6% 

και 8% αλλά και από κράτη που καταγράφουν ποσοστά ανεργίας 10%, 14% και 18%. 

Μετά από την εξέταση των συνολικών ποσοστών ανεργίας των κρατών 

µελών, προκύπτει ότι σηµαντικές διαφοροποιήσεις χαρακτηρίζουν τα κράτη µέλη σε 

ότι αφορά τα ποσοστά ανεργίας που καταγράφουν κάθε χρόνο. Παρατηρείται 

εποµένως ότι την περίοδο 1993-2004 ορισµένα κράτη καταγράφουν σταθερά 

συνολικά ποσοστά ανεργίας κάτω από τον µέσο όρό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(Σουηδία, ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Σλοβενία, Αυστρία, 

Βέλγιο, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Τσεχία), ορισµένα 

κράτη καταγράφουν συνολικά ποσοστά ανεργίας πάνω από τον µέσο όρο(Γαλλία, 

Εσθονία, Ισπανία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία), ενώ σε ορισµένα κράτη 

όπως η Γερµανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Φιλανδία οι τιµές του δείκτη 

της συνολικής ανεργίας παρουσιάζουν µεταβολές σε σχέση µε τον µέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ανάλυση των ποσοστών ανεργίας σε κάθε κράτος ξεχωριστά, παρουσιάζει 

ακόµα ένα ενδιαφέρον, διότι δίνει επιπλέον την δυνατότητα να διακριθεί το µέγεθος 

του προβλήµατος της ανεργίας, στα δεκαπέντε παλαιά κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στα δέκα νέα κράτη µετά την πρόσφατη διεύρυνση .Στη Ευρωπαϊκή 

Ένωση των δεκαπέντε κρατών, πρόβληµα µε την ανεργία εξακολουθούν να 

αντιµετωπίζουν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερµανία, η Φιλανδία και η Ισπανία. Ακόµα 

όµως και ανάµεσα στα κράτη αυτά που εξακολουθούν να καταγράφουν υψηλά 

ποσοστά ανεργίας, σηµειώνονται διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά την διακύµανση των 

ποσοστών ανεργίας που καταγράφουν τα τελευταία χρόνια. Η Γαλλία, η Φιλανδία και 

η Ισπανία, τα τελευταία χρόνια σηµειώνουν αξιοσηµείωτες µεταβολές µε µείωση των 

ποσοστών ανεργίας που καταγράφουν(ιδιαίτερα η Ισπανία και η Φιλανδία), ενώ 
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αντιθέτως η Ελλάδα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξητικές τάσεις. 

Μεταβολές στην διακύµανση των ποσοστών ανεργίας, σηµειώνουν όµως και η Ιταλία 

µε την Γερµανία. Η Ιταλία σηµειώνει τα τελευταία χρόνια σηµαντική µείωση των 

ποσοστών ανεργίας που καταγράφει, ιδιαίτερα την περίοδο από το 2001 και µετά 

καταγράφει ποσοστά ανεργίας κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

αντίθετο ισχύει βέβαια για την Γερµανία που τα τελευταία χρόνια καταγράφει 

συνεχώς άνοδο των ποσοστών ανεργίας της, µε αποτέλεσµα µετά το 2002 να 

καταγράφει ποσοστά πάνω από τον µέσο όρο. 

Το Βέλγιο είναι το επόµενο κράτος µε σχετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

καταγράφει όµως ποσοστά ανεργίας σταθερά κάτω από τον µέσο όρο. Όλα τα 

υπόλοιπα κράτη καταγράφουν ποσοστά ανεργίας ιδιαίτερα χαµηλά, σηµειώνοντας 

παράλληλα και σηµαντική µείωση τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα η Σουηδία, η 

Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Παρατηρείται όµως ότι η τάση αύξησης των 

ποσοστών ανεργίας, δεν χαρακτηρίζει µόνο κράτη µε υψηλά ποσοστά, καθώς αύξηση 

των ποσοστών ανεργίας σηµειώνουν τα τελευταία χρόνια και η Αυστρία µε την 

Πορτογαλία.  

Από τα δέκα νέα κράτη µέλη, είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο η Κύπρος 

εντάσσεται στα κράτη που έχουν πολύ χαµηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ δύο από τα 

δέκα νέα κράτη, η Πολωνία και η Σλοβακία, καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβληµα της ανεργίας εντοπίζεται ιδιαίτερα 

έντονο στην Πολωνία και στην Σλοβακία, που παρουσιάζουν συνεχόµενη αύξηση στα 

ποσοστά της ανεργίας τους ιδιαίτερα µετά το 1999. Υψηλά ποσοστά ανεργίας 

καταγράφονται όµως και από την Εσθονία, την Λετονία και την Λιθουανία, βασική 

διαφορά όµως που χαρακτηρίζει την Λιθουανία και την Λετονία από την Πολωνία 

και την Σλοβακία, είναι εκτός από τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας που 

καταγράφουν και η σηµαντική µείωση των ποσοστών ανεργίας που σηµειώνουν τα 

τελευταία χρόνια. Η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Μάλτα και η Ουγγαρία 

συγκαταλέγονται στα κράτη που καταγράφουν σταθερά ποσοστά ανεργίας κάτω από 

τον µέσο όρο. 

Κρίνοντας βάση της κατάταξης των εικοσιπέντε κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε τον µέσο όρο των κρατών στα συνολικά ποσοστά 

ανεργίας που καταγράφουν, συµπεραίνεται εποµένως ότι τα περισσότερα κράτη 

έχουν ποσοστά ανεργίας κάτω από τον µέσο όρο. Ο µέσος όρος της ανεργίας 

διαµορφώνεται όµως σε υψηλά επίπεδα, κάτι το οποίο οφείλεται σίγουρα στα πολύ 
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υψηλά ποσοστά ανεργίας που καταγράφουν ορισµένα κράτη, οφείλεται όµως και στα 

ποσοστά ανεργίας ορισµένων κρατών που διαµορφώνονται σε επίπεδο 7% µε 8%, 

ποσοστό ανεργίας αρκετά υψηλό για την οικονοµική κατάσταση των κρατών. Στην 

διαµόρφωση του µέσου όρου της ανεργίας των κρατών δεν πρέπει να παραβλέπεται 

επίσης και ο µικρός αριθµός κρατών που καταγράφουν πολύ χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας. 

Μετά από την ανάλυση των ποσοστών της ανεργίας των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι µόνο στη βάση του συνολικού δείκτη της ανεργίας αλλά και 

στη βάση των επιµέρους δεικτών µέτρησης της ανεργίας, το σηµαντικό συµπέρασµα 

που προβάλει είναι ότι η ανεργία δεν πλήττει οµοιόµορφα όλες τις οµάδες του 

πληθυσµού. Η ανεργία όπως διαπιστώθηκε στα περισσότερα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και τους νέους, κάτι το οποίο 

διαπιστώθηκε και από την εξέταση των µέσων όρων των κρατών µελών, αλλά και 

από την εξέταση των ποσοστών ανεργίας που καταγράφει το κάθε κράτος µέλος 

ξεχωριστά. Η εξέταση των ποσοστών ανεργίας µε βάση τον δείκτη της συνολικής 

ανεργίας, αλλά και µε βάση τους δείκτες µέτρησης της ανεργίας κατά φύλο και κατά 

ηλικία, οδηγεί σε πιο ακριβή συµπεράσµατα σε ότι αφορά το πρόβληµα της ανεργίας 

σε κάθε κράτος ξεχωριστά, καθώς παρατηρείται ότι ορισµένα κράτη που 

καταγράφουν χαµηλά συνολικά ποσοστά ανεργίας, αντιµετωπίζουν και αυτά 

πρόβληµα µε την ανεργία των νέων και των γυναικών. Η διαπίστωση αυτή είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική διότι απαιτεί ενδεχοµένως την προώθηση εκ µέρους των κρατών 

συγκεκριµένων πολιτικών απασχόλησης, για την καταπολέµηση της ανεργίας των 

οµάδων που πλήττονται περισσότερο.  

Τα περισσότερα κράτη µέλη καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 

γυναικών, εξαίρεση σε αυτό αποτελούν το Ηνωµένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Εσθονία, 

η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, και η Φιλανδία, που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο πρόβληµα 

µε την ανεργία των ανδρών. Μεγαλύτερο πρόβληµα όµως µε την ανεργία των 

γυναικών και αυτό είναι ακόµα πιο σηµαντικό συµπέρασµα, έχουν τα κράτη που 

καταγράφουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία η Ισπανία, η 

Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Σλοβακία(Πίνακας 6). Ιδιαίτερα η Ελλάδα 

και η Ισπανία καταγράφουν πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας γυναικών σε σχέση 

µε των ανδρών, το ίδιο ισχύει όµως και για την Ιταλία παρόλο που στα συνολικά 

ποσοστά ανεργίας καταγράφει τα τελευταία χρόνια ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο. 

Τα συγκεκριµένα τρία κράτη αποτελούν τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
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κρατών, σε ότι αφορά τις αποκλίσεις που καταγράφουν στα ποσοστά ανεργίας 

ανδρών και γυναικών, κάτι το οποίο παρατηρείται και µετά από την ανάλυση των 

ποσοστών ανεργίας κατά ηλικία, όπου η Ελλάδα και η Ιταλία στους άνδρες άνω των 

εικοσιπέντε ετών καταγράφουν σταθερά την περίοδο 1993-2004 ποσοστά ανεργίας 

κάτω από τον µέσο όρο, ενώ στα ποσοστά ανεργίας κάτω των εικοσιπέντε ετών 

καταγράφουν ποσοστά ιδιαίτερα υψηλά.  

Η ανεργία πλήττει όµως ακόµα περισσότερο τις γυναίκες κάτω των 

εικοσιπέντε ετών, κάτι το οποίο διαπιστώνεται ακόµα και από τον µέσο όρο της 

ανεργίας των νέων γυναικών, που διαµορφώνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε 

σχέση µε την ανεργία των γυναικών άνω των εικοσιπέντε ετών. Πρόβληµα µε την 

ανεργία των νέων γυναικών εκτός από τα παραπάνω κράτη αντιµετωπίζουν και η 

Εσθονία, η Φιλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο(Πίνακας 13). Το Βέλγιο και το 

Λουξεµβούργο, αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις κρατών, σε ότι αφορά την 

διαπίστωση ότι µετά από την ανάλυση των ποσοστών ανεργίας στο σύνολο αλλά και 

σε επιµέρους οµάδες πληθυσµού, πολλά κράτη παρουσιάζουν σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις. Τα συγκεκριµένα κράτη καταγράφουν χαµηλά συνολικά ποσοστά 

ανεργίας, ιδιαίτερα το Λουξεµβούργο, όπως αποδεικνύεται όµως στην ανεργία των 

νέων γυναικών αντιµετωπίζουν και αυτά τα κράτη πρόβληµα.  

 Το πρόβληµά της ανεργίας προβάλει πιο έντονο γενικότερα  στους νέους, 

δεδοµένου ότι πολλά κράτη καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, αλλά και 

αυξητικές τάσεις στα ποσοστά ανεργίας των νέων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελούν  η Πολωνία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Λιθουανία, η 

Φιλανδία, η Εσθονία, το Λουξεµβούργο και το Βέλγιο. Η τάση που έχει επισηµανθεί 

σε κάποια κράτη να µειώνουν τα ποσοστά της ανεργίας τους, όπως για παράδειγµα η 

Ισπανία, η Ιταλία, η Φιλανδία, η Λιθουανία και η Λετονία, παρουσιάζεται και στα 

ποσοστά ανεργίας των νέων, κανένα όµως από τα κράτη αυτά δεν καταφέρνει να έχει 

ποσοστά κάτω από τον  µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περίπτωση της 

Γερµανίας σε ότι αφορά τα ποσοστά ανεργίας των νέων που καταγράφει, αποτελεί 

ακόµα ένα παράδειγµα κράτους που παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στα ποσοστά 

ανεργίας που καταγράφει, όταν αυτά αναλύονται στο σύνολο και στη συνέχεια κατά 

ηλικία και κατά φύλο. Η Γερµανία όπως επισηµάνθηκε σε όλες τις κατηγορίες της 

ανεργίας καταγράφει αυξητικές τάσεις, ιδιαίτερα τα έτη 2003 και 2004 καταγράφει 

ποσοστά πάνω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκαλούν όµως 

εντύπωση τα ποσοστά ανεργίας των νέων που καταγράφει η Γερµανία, δεδοµένου ότι 
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καταγράφει τα τελευταία χρόνια ποσοστά κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ιδιαίτερα στα ποσοστά ανεργίας των νέων γυναικών, που πολλά κράτη 

αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβληµα, η Γερµανία παρουσιάζει την περίοδο 1993-2004 

σηµαντική µείωση.   

 Το πρόβληµα µε την ανεργία των νέων, αποδεικνύεται όµως και από τις 

αυξητικές τάσεις των κρατών τα τελευταία χρόνια, εάν ληφθεί υπόψη ότι  στα 

ποσοστά ανεργίας των νέων, τα περισσότερα κράτη µε εξαίρεση την ∆ανία, το 

Ηνωµένο Βασίλειο, την Σουηδία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, και την 

Σλοβενία έχουν κάθε χρόνο αυξηµένα ποσοστά.  

Σε γενικές γραµµές αυτό το οποίο συµπεραίνεται για την ανεργία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι τα κράτη σηµειώνουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην 

διαµόρφωση αλλά και στην διακύµανση των ποσοστών της ανεργίας τους. Το 

πρόβληµα της ανεργίας δεν απασχολεί εποµένως στο ίδιο βαθµό όλα τα κράτη, καθώς 

υπάρχουν ορισµένα κράτη που καταγράφουν ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά ανεργίας. Το 

πρόβληµα εστιάζεται κυρίως στα κράτη µε υψηλά ποσοστά ανεργίας, που όπως 

επισηµάνθηκε σηµειώνουν τελικά σε όλες τις κατηγορίες της ανεργίας υψηλά 

ποσοστά. Το πρόβληµα της ανεργίας εστιάζεται όµως και προβάλει πιο έντονο σε 

ορισµένες οµάδες του πληθυσµού, καθώς στις οµάδες αυτές καταγράφονται και πολύ 

υψηλότερα ποσοστά, ενώ πρόβληµα µε την ανεργία αντιµετωπίζουν στις οµάδες 

αυτές και κράτη µε χαµηλά ποσοστά ανεργίας. Πρόβληµα όµως αποτελούν και τα 

ποσοστά της µακροχρόνιας ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καταγράφονται 

επίσης ιδιαίτερα υψηλά, ενώ επίσης και στα ποσοστά της µακροχρόνιας ανεργίας οι 

γυναίκες καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά από τους άνδρες. Ο δείκτης της 

µακροχρόνιας ανεργίας κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός για την αποτίµηση του 

προβλήµατος της ανεργίας, δεδοµένου ότι η αποχή από την αγορά εργασίας για 

διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους, έχει σηµαντικές επιπτώσεις και στο βιοτικό 

επίπεδο αυτών των ανέργων, ενώ παράλληλα οι άνεργοι αυτοί οδηγούνται σιγά σιγά 

και σε κοινωνικό αποκλεισµό. Η κατάσταση προβάλει ιδιαίτερα ανησυχητική σε ότι 

αφορά τα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας σε κράτη, όπως η Γερµανία, η Ελλάδα, η 

Λιθουανία και κυρίως η κατάσταση της Πολωνίας και της Σλοβακίας, που 

καταγράφουν το 2004 ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας σχεδόν τριπλάσια από τον 

µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(Πίνακας 24) 

Αποδεικνύεται εποµένως απαραίτητη η εξέταση του φαινοµένου της ανεργίας 

στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επιµέρους οµάδες πληθυσµού έτσι ώστε 



 75

να εστιάζεται ακριβώς το πρόβληµα της ανεργίας του κάθε κράτους ξεχωριστά, 

εφόσον στην βάση αυτών θα πρέπει να διαµορφώνονται και οι ανάλογες πολιτικές 

απασχόλησης για την καταπολέµηση της ανεργίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o  
 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  
 
 Η Ευρώπη είχε αρχίσει να αναπτύσσει την πολιτική για την απασχόληση 

µόλις το 1995, όπου αρχή σε αυτό αποτέλεσαν τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια των 

Βρυξελλών(∆εκ. 93) και του Έσσεν (∆εκ. 94), που επιχείρησαν για πρώτη φορά το 

συντονισµό των εθνικών πολιτικών απασχόλησης µε στόχο την υλοποίηση των 

υποδείξεων του Λευκού Βιβλίου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Έσσεν ενέκρινε τις 

συστάσεις της Επιτροπής σε πέντε καίριους τοµείς για εθνικές δράσεις στο πεδίο της 

απασχόλησης6. Πάνω σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούνιο του 1996 

την πρωτοβουλία «∆ράση για την απασχόληση στην Ευρώπη:ένα σύµφωνο 

εµπιστοσύνης»7. Το σύµφωνο αυτό είχε ως στόχο να διαµορφώσει, µε τη συµµετοχή 

των δηµοσίων αρχών και των κοινωνικών εταίρων, µια σφαιρική συντονισµένη και 

πρακτική στρατηγική για την καταπολέµηση της ανεργίας. 

 Στη συνέχεια η συνθήκη του Άµστερνταµ που υπογράφτηκε το 1997 και 

τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 1999 αποτέλεσε µια σηµαντική καµπή για την 

ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική. Στο Άµστερνταµ οι 

αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρόσθεσαν ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την 

απασχόληση και για πρώτη φορά διακήρυξαν ότι η πολιτική απασχόλησης είναι κοινή 

ευρωπαϊκή αποστολή. Η Συνθήκη έδωσε νέές διαστάσεις στην ευρωπαϊκή κοινωνική 

πολιτική όπου πλέον η ΕΕ µπορεί να αναλάβει δράση για την καταπολέµηση των 

διακρίσεων , να βοηθήσει άτοµα να επανενταχθούν, εκφράζοντας έτσι τη δέσµευση 

της για µια κοινωνία της ενσωµάτωσης. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ κατέστησε την 

πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική πραγµατικά πανευρωπαϊκή. 

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ καλεί τα κράτη µέλη και την Κοινότητα να 

εργάζονται για την ανάπτυξη συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση και 

ιδίως για τη δηµιουργία εξειδικευµένου, εκπαιδευµένου και ευπροσάρµοστου 

εργατικού δυναµικού. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεωρούν την προώθηση της 

απασχόλησης ως θέµα κοινού ενδιαφέροντος και να συντονίζουν την δράση τους στα 

πλαίσια του Συµβουλίου. Επίσης θα πρέπει να εκσυγχρονισθούν τα συστήµατα 

κοινωνικής προστασίας, να συντονίσουν τα κράτη µέλη τις οικονοµικές τους 
                                                 
6 COM 94 333 27/07/94 
7 Συµπλήρωµα προγραµµατισµού του δελτίου της Ε.Ε 04/96 
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πολιτικές εστιάζοντας στις πολιτικές απασχόλησης ,δίνοντας µεγαλύτερη προσοχή 

στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ταυτόχρονα τίθεται και ζήτηµα άµεσης 

προσαρµογής των συστηµάτων φορολογίας και κοινωνικής προστασίας στις ανάγκες 

της απασχόλησης. Αρχίζει έτσι σιγά σιγά η απασχόληση να αποτελεί µια από τις 

πρώτες προτεραιότητες της ΕΕ , να αποτελεί κοινό στόχο και ανησυχία των κρατών 

µελών επιδιώκοντας ταυτόχρονα λύσεις και εφαρµογή πολιτικών µέσω 

συντονισµένης δράσης. 

 Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έχει όµως ουσιαστικά την 

αφετηρία της, στον Νοέµβριο του 1997 και συγκεκριµένα στην ειδική σύνοδο για την 

απασχόληση του Λουξεµβούργου. Στην συνοδό του Λουξεµβούργου οι ηγέτες της 

Ευρώπης αποφάσισαν να προωθήσουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την 

απασχόληση που θα στηρίζεται: 

• Σε υγιείς µακροοικονοµικές πολιτικές 

• Σε µια καλώς λειτουργούσα ενιαία εσωτερική αγορά  

• Στον εκσυγχρονισµό της αγοράς εργασίας. 

Επίσης επικύρωσαν τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση του έτους 

1998 που αποτέλεσαν το πλαίσιο ανάπτυξης των εθνικών πολιτικών για την 

απασχόληση του 1998.8 Το κεντρικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής για την 

απασχόληση, είναι ο ετήσιος καθορισµός και η εφαρµογή των κατευθυντήριων 

γραµµών για την απασχόληση που υιοθετούν τα κράτη µέλη  µε βάση σχετική 

πρόταση της επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση σχεδιάστηκε 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί το βασικό εργαλείο οδηγιών στα κράτη µέλη για 

την πολιτική απασχόλησης ,αλλά ταυτόχρονα στόχευε να επιτύχει τον συντονισµό 

των κρατών στην διαµόρφωση και άσκηση της πολιτικής της απασχόλησης9.  

 Οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση του 1998 και 1999 

βασίστηκαν στους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες. 

• Στην επιχειρηµατικότητα( entrepreneurship) 

• Στην απασχολησιµότητα (employability) 

• Στην προσαρµοστικότητα(adaptability) 

• Στις ίσες ευκαιρίες (equal opportunities)10  

                                                 
8 Employment in Europe 1999 
9 www.europa.eu.int: employment and social affairs 
10 Ιωακειµόγλου και Ρωµανίας:(2000:57) 
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Οι τέσσερις βασικοί στόχοι που βασίστηκε εποµένως η Ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την απασχόληση ήταν οι εξής: 

• η παροχή της δυνατότητας σε περισσότερους άνεργους να επιστρέψουν στην 

εργασία  

• η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την πρόληψη της ανεργίας 

• η υποστήριξη των επιχειρήσεων και των ατόµων να προσαρµοστούν στις 

αλλαγές 

• η επιβεβαίωση ότι σε όλους παρέχονται ίσες ευκαιρίες για εργασία και 

πρόοδο. 

Η καινοτοµία στον σχεδιασµό της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

απασχόληση , βασίζεται στην προσπάθεια συστηµατικότερου συντονισµού των 

πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το 

πρότυπο της παρακολούθησης και της πορείας της οικονοµικής 

σύγκλισης11.Βασικό στοιχείο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

απασχόληση αποτελεί η διατύπωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των στόχων 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης και των βασικών σηµείων 

σύγκλισης των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών. Πιο συγκεκριµένα: 

• Τα κράτη µέλη συµφωνούν σε ετήσιες κατευθυντήριες γραµµές για την 

απασχόληση που στην συνέχεια εφαρµόζουν µέσω των εθνικών σχεδίων 

δράσης για την απασχόληση(NAPS) 

• Τα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση εξετάζονται και εκτιµούνται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβαίνει σε συστάσεις για την βελτίωση 

τους (recommendations) 

• Παραλλήλως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εποπτεύει την διαδικασία και το βαθµό 

εφαρµογής και υλοποίησης των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση 

και µετράει την πραγµατική επίπτωση τους στην απασχόληση (joint 

employment report)12  

 

 

                                                 
11 βλ σχ. για µεγαλύτερη ανάλυση της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου του ανοικτού συντονισµού 
στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση σε σχέση µε την οικονοµική σύγκλιση Eduardo 
Crespo and Amprano Serano: The EU consept of activation for young people: towards a new social 
contract σελ 5 
12 www.europa.eu.int: employment and social affairs, EES 
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2.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

 

 Η απασχόληση ήταν επίσης το κεντρικό θέµα του έκτακτου Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου που έγινε το Μάρτιο του 2000 στη Λισσαβόνα, στην οποία τέθηκε 

ένας δεκαετής στρατηγικός στόχος, ώστε να καταστεί η Ένωση η «πλέον 

ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης, παγκοσµίως ικανής να 

δηµιουργήσει βιώσιµη ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.13  Σκοπός του έκτακτου 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβόνα, ήταν η ενδυνάµωση των κοινοτικών 

πολιτικών, ενώ η οικονοµική συγκυρία δεν ήταν ποτέ τόσο ευοίωνη εδώ και µία 

γενεά στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπάθησε συνεπώς να δώσει 

κατευθυντήριες γραµµές για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η νέα 

οικονοµία, µε σκοπό, µεταξύ άλλων, να εξαλειφθεί η ανεργία, που αποτελεί 

κοινωνική µάστιγα. 

 Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβόνα , έγινε σαφές ότι η ευρωπαϊκή 

οικονοµία υφίσταται ριζικές µεταβολές, εποµένως εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση 

επιθυµεί να καταστεί η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία στον κόσµο, 

πράγµα που αποτελεί δεδηλωµένο στόχο της, είναι σηµαντικό να παρατείνει και 

να επισπεύσει αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα να σεβαστεί και να αναπτύξει το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο.14 

Οι κυριότερες αδυναµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην 

απασχόληση  που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, 

οι οποίες αποτέλεσαν και την βάση των νέων στόχων ήταν οι εξής: 

• Το υψηλό ποσοστό ανεργίας (10%), που οφείλεται κυρίως σε ανεκµετάλλευτο 

εργατικό δυναµικό 

• Το ανησυχητικό επίπεδο φτώχιας (65 εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ζουν µε εισόδηµα µικρότερο από το 60% του µέσου εθνικού 

εισοδήµατος) 

• Η γήρανση του πληθυσµού, µε συνέπειες για την κοινωνική προστασία και τις 

συντάξεις 

• Η καθυστέρηση στις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών. 
                                                 
13 COM2005 24 FINAL σελ.19 
14 www.europa.eu.int: κοινοτικές πολιτικές για την απασχόληση 
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Οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση έτσι όπως ορίστηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, ενσωµατώθηκαν σε τέσσερις βασικούς 

τοµείς : 

 
1. Βελτίωση της ικανότητας επαγγελµατικής ένταξης 
 
2. Απόδοση µεγαλύτερης σηµασίας στη δια βίου εκπαίδευση και επαγγελµατική 

κατάρτισης 
 
3. Αύξηση της απασχόλησης στις υπηρεσίες, έναν τοµέα που δηµιουργεί θέσεις 

εργασίας 
 
4. Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών σε όλες τις πτυχές της 
 
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτεί από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης την  διαµόρφωση και άσκηση πολιτικών απασχόλησης δίνοντας κυρίως 

έµφαση στους παρακάτω τοµείς: 

• Στην καταπολέµηση της ανεργίας των νέων και στην πρόληψη της 

µακροχρόνιας ανεργίας. 

• Στην αντιµετώπιση της ανεργίας µέσω ενεργητικών πολιτικών πλέον 

και όχι παθητικών πολιτικών (επιδόµατα) που έχουν αποδειχθεί ως 

αναποτελεσµατικά µέτρα. 

• Στην παροχή της δυνατότητας στους εργαζόµενους για συνεχή 

κατάρτιση και αναβάθµιση των ικανοτήτων τους µε στόχο την 

ασφάλεια στην εργασία και την αποφυγή της διαρθρωτικής ανεργίας. 

• Στην διευκόλυνση της µετάβαση από το σχολείο στην εργασία 

• Στην ενίσχυση των πολιτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας των 

κοινωνικών οµάδων που δυσκολεύονται περισσότερο να ενταχθούν 

στη αγορά εργασίας(άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εθνικές µειονότητες 

κτλ) 

• Στην καταπολέµηση των διακρίσεων µεταξύ των δυο φύλων 

• Στην συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 

 

Οι στόχοι έτσι όπως τέθηκαν στη Λισσαβόνα, αφορούσαν κυρίως την πλήρη 

απασχόληση, τη σταθερή υποστήριξη για την προώθηση της απασχόλησης και την 

βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας της  εργασίας ενισχύοντας ταυτόχρονα 
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την κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση. Συγκεκριµένα όσον αφορά την πλήρη 

απασχόληση, τέθηκαν και ποσοτικοί στόχοι όπως: 

• Αύξηση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης σε 67% το 2005 και 70% το 

2010 

• Αύξηση του γυναικείου ποσοστού απασχόλησης σε 57% το 2005 και 60% το 

2010 

• Αύξηση του  ποσοστού απασχόλησης των ατόµων ηλικίας (55-64 ετών ) σε 

50% το 2010. 

Όσον αφορά στην συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Απασχόλησης των δέκα 

νέων κρατών µελών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινάει το 1999 που η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εγκαινίασε την συνεργασία στους τοµείς της απασχόλησης των υποψηφίων 

τότε προς ένταξη κρατών µελών. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να 

διαβεβαιωθεί ότι οι υποψήφιες χώρες καθορίζουν και διαµορφώνουν τις πολιτικές 

απασχόλησης τους, στα πλαίσια της προετοιµασίας για την ένταξή τους, ενώ 

ταυτόχρονα φροντίζουν την σταδιακή προσαρµογή των θεσµών τους και των 

πολιτικών τους µε στόχο την πλήρη εφαρµογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

απασχόληση. 

Το πρώτο βήµα για την συνεργασία των δέκα νέων κρατών µελών, ήταν η 

υπογραφή µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπουργών εργασίας των 

κρατών µελών, των δεσµεύσεων ( Joint Assessments Papers),15 στα οποία ορίζονταν 

οι προκλήσεις για την πολιτική απασχόλησης και η δέσµευση των κρατών µελών για 

την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απασχόληση. Στα Joint 

Assessments Papers των νέων κρατών µελών, περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση 

στην αγορά εργασίας της κάθε χώρας, οι βασικοί τοµείς απασχόλησης καθώς επίσης 

και οι στόχοι για το µέλλον, ενώ πλέον και οι χώρες αυτές συµµετέχουν στις ετήσιες 

εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχουν σαν στόχο την αποτίµηση της 

κατάστασης όσον αφορά στην απασχόληση των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 

 

 

 
                                                 
15 www.europa.eu.int: employment and labour market analyses 
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2.3 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Μετά την αξιολόγηση της πρώτης πενταετίας εφαρµογής της ΕΣΑ, και µε το 

δεδοµένο της σταθερής προσήλωσης στους στόχους της Λισσαβόνας, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2003 πρόταση για την αναθεώρηση της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Η αναθεώρηση προέβλεπε 

µεγαλύτερη συγκεκριµενοποίηση των στόχων, απλοποίηση των διαδικασιών 

εφαρµογής, επαναπροσδιορισµό των στρατηγικών αξόνων (πυλώνων στην ΕΣΑ1997) 

και βελτίωση της λειτουργίας διακυβέρνησης (governance)16. 

Τρεις νέοι στόχοι αναδείχθηκαν στο πλαίσιο των νέων συνθηκών εξέλιξης των 

αγορών εργασίας: 

• η πλήρης απασχόληση 

• η ποιότητα και η παραγωγικότητα της εργασίας 

• η συνοχή και η καλή διακυβέρνηση ως προς την αγορά εργασίας. 

Οι τέσσερις Πυλώνες της προηγούµενης περιόδου αντικαταστάθηκαν από τρεις 

βασικούς προσανατολισµούς, εφόσον κρίθηκε σκόπιµη µια περαιτέρω 

συγκεκριµενοποίηση του περιεχοµένου των αρχικών Πυλώνων και των αντίστοιχων 

Κατευθυντήριων Γραµµών. Οι βασικοί προσανατολισµοί ή οι Κύριες 

Κατευθυντήριες Γραµµές που αποφασίσθηκαν από το Συµβούλιο17 ήταν οι εξής: 

• Πλήρης Απασχόληση 

• Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία 

• Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωµάτωσης 

Η πλήρης απασχόληση παραπέµπει άµεσα στους στόχους της Λισσαβόνας που 

είναι η επίτευξη συνολικού ποσοστού απασχόλησης 67% το 2005 και 70% το 2010, 

µε ποσοστό απασχόλησης γυναικών 57% το 2005 και 60% το 2010, και ποσοστό 

απασχόλησης 50% για τους εργαζόµενους µµεγαλύτερης ηλικίας (55-64) το 2010. 

 

 

                                                 
16 COM 2005 24 τελικό  02/02/05)  
17 ΕΕ. L 197/13 Απόφαση22/7/2003 
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Οι Ειδικές Κατευθυντήριες Γραµµές ανέρχονται σε δέκα (10) και είναι οι εξής: 

 

1. Ενεργητικά και προληπτικά µέτρα για τους ανέργους και τους άεργους 

2. ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρηµατικό πνεύµα 

3. Αντιµετώπιση των αλλαγών και προώθηση της προσαρµοστικότητας και της 

κινητικότητας στην αγορά εργασίας 

4. Προώθηση της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναµικού και της δια βίου 

µάθησης 

5. Αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναµικού και παράταση του 

επαγγελµατικού βίου 

6. Ισότητα των φύλων 

7. Προώθηση της ένταξης και καταπολέµησης των διακρίσεων έναντι των 

ατόµων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας 

8. Προώθηση της ελαστικότητας της εργασίας µέσω κινήτρων ώστε να καταστεί 

αυτή οικονοµικά συµφέρουσα 

9. Μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονικής µορφής απασχόληση 

10. Αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην απασχόληση. 

Ειδικά για τα ενεργητικά µέτρα, η Κατευθυντήρια Γραµµή 118προέβλεπε ότι τα 

Κράτη µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν ενεργητικά και 

προληπτικά µέτρα για τους ανέργους και τους άεργους, µε σκοπό την αποτροπή του 

κινδύνου της µακροχρόνιας ανεργίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Για 

το σκοπό αυτό τα Κράτη µέλη καλούνται να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται στους 

αιτούντες εργασία, από τα πρώτα στάδια της περιόδου ανεργίας, έγκαιρος 

προσδιορισµός των αναγκών, καθώς και υπηρεσίες συµβουλευτικής και 

προσανατολισµού, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας και εξατοµικευµένα σχέδια 

δράσης .Εποµένως θα πρέπει να διασφαλιστεί στους ανέργους που αναζητούν 

εργασία, πρόσβαση σε αποτελεσµατικά και αποδοτικά µέτρα µε ιδιαίτερη έµφαση σε 

άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. 

Επίσης, τα Κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι σε κάθε άνεργο θα 

προσφέρεται η δυνατότητα νέας αρχής πριν από την πάροδο έξι (6) µηνών ανεργίας, 

αν πρόκειται για νέους, και δώδεκα(12) µηνών ανεργίας αν πρόκειται για ενηλίκους, 

µε την µορφή κατάρτισης, επανεκπαίδευσης,άσκησης στην εργασία, θέσης εργασίας 

                                                 
18Ωρολογά Άννα,(2004:33) 
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ή άλλων µµέτρων απασχόλησης, µε στόχο την επίτευξη τουµέσου όρου των τριών 

περισσότερο προηγµένων κρατών µελών .Καλούνται επίσης, να εκσυγχρονίζουν και 

να ενισχύουν τους θεσµούς της αγοράς εργασίας, και ιδιαίτερα τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και να µεριµνούν για την τακτική αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των προγραµµάτων για την αγορά 

εργασίας, και να τα αναθεωρούν αναλόγως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  
 

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΡΑΤΩΝ 

 
 Η αύξηση της απασχόλησης αποτελεί όπως επισηµάνθηκε ουσιώδη στόχο της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας, για την δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παγκοσµίως ικανής να δηµιουργήσει βιώσιµη ανάπτυξη µε περισσότερες και 

καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική και οικονοµική συνοχή. Η 

αύξηση της απασχόλησης εποµένως, αποτελεί πλέον πρωταρχικό στόχο των κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξέλιξη των ποσοστών της απασχόλησης όµως 

καθώς και των ποσοστών της ανεργίας που καταγράφουν κάθε χρόνο τα κράτη µέλη, 

παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις.  

 Η αύξηση τη απασχόλησης(δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας) συνδέεται 

άµεσα µε την µείωση της ανεργίας, η επίτευξη όµως των στόχων της Λισσαβόνας, 

στηρίζεται στην επίτευξη δύο παραγόντων:πρώτον θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθµός 

των αναζητούντων εργασία, αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την αύξηση της 

συµµετοχής του εργατικού δυναµικού και δεύτερον τα άτοµα τα οποία αναζητούν 

εργασία θα πρέπει να βοηθηθούν αποτελεσµατικά, ώστε να καταφέρουν να ενταχθούν 

σε µια θέση εργασίας.19.Εποµένως θα πρέπει αφενός να αυξηθεί το εργατικό 

δυναµικό, αφετέρου όµως τα άτοµα που αναζητούν εργασία, χωρίς θετικό 

αποτέλεσµα(άνεργοι), θα πρέπει να βοηθηθούν αποτελεσµατικά. Στο σηµείο αυτό 

έγκειται και η συµβολή και σπουδαιότητα των πολιτικών απασχόλησης των κρατών 

µελών στην  προσπάθεια αύξησης της απασχόλησης και µείωσης της ανεργίας. Η 

ανεργία όπως επισηµάνθηκε δεν πλήττει οµοιόµορφα όλες τις κατηγορίες του 

πληθυσµού, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από την εξέταση των δεικτών 

ανεργίας, όσο και της απασχόλησης. Η επίτευξη της αύξησης της απασχόλησης 

ευπαθών κοινωνικών οµάδων, όπως οι γυναίκες, οι νέοι και τα άτοµα ηλικίας 55-64 

ετών, αποδεικνύεται δυσκολότερη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους στόχους 

της Λισσαβόνας. 

 Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εξέταση της εξέλιξης των ποσοστών 

απασχόλησης στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 1993-2004, µε 

απώτερο σκοπό την διαπίστωση της συνάφειας των συνολικών ποσοστών 

απασχόλησης και των συνολικών ποσοστών ανεργίας των κρατών µελών, κυρίως για 

                                                 
19 de Koning, κα (2004:3)   
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τα κράτη εκείνα που όπως διαπιστώθηκε καταγράφουν σταθερά χαµηλά ή υψηλά 

ποσοστά ανεργίας και για τα κράτη που καταγράφουν τις πιο αξιοσηµείωτες 

µεταβολές στην διαµόρφωση των ποσοστών της ανεργίας τους. Η εξέταση της 

απασχόλησης δεν αφορά µόνο τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης, αλλά 

επικεντρώνεται και στην ανάλυση των ποσοστών απασχόλησης κατά φύλο, καθώς 

επίσης και στην ανάλυση των ποσοστών απασχόλησης µια ακόµα ευπαθής 

κοινωνικής οµάδας, των ατόµων ηλικίας 55-64 ετών. Τέλος επιχειρείται εκτός από 

την ανάλυση των  ποσοστών της πλήρης απασχόλησης, η ανάλυση των ποσοστών της 

µερικής απασχόλησης, µε σκοπό την εξέταση της συνάφειας που εµφανίζουν τα 

ποσοστά του ειδικού καθεστώτος της µερικής απασχόλησης µε εκείνα της ανεργίας 

και της πλήρης απασχόλησης. Η ανάλυση στηρίζεται στα στοιχεία της Eurostat για 

την περίοδο 1993-2004. 

 

3.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
 
 

Αµέσως παρακάτω επιχειρείται η ανάλυση της εξέλιξης των ποσοστών 

απασχόλησης των κρατών µελών την περίοδο 1993-2004, εξετάζοντας τα ποσοστά 

απασχόλησης των ατόµων ηλικίας 15-64 ετών στο σύνολο και κατά φύλο. Σύµφωνα 

µε τα στοιχεία του Πίνακα 1, προκύπτει ότι την περίοδο 1993-2004, σηµειώνεται 

αύξηση  των συνολικών ποσοστών απασχόλησης κατά 3%, ο δείκτης όµως  της 

συνολικής απασχόλησης διαµορφώνεται το 2004 στο 63,3%, ποσοστό αρκετά 

χαµηλότερο από τον στόχο της Λισσαβόνας. Σηµειώνεται ότι τα περισσότερα κράτη, 

την περίοδο που εξετάζεται σηµειώνουν αύξηση των συνολικών ποσοστών 

απασχόλησης, ενώ τα µόνα κράτη που σηµειώνουν µείωση των ποσοστών 

απασχόλησης, είναι η Εσθονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Τσεχία.  

Μετά από την εξέταση των στοιχείων του Πίνακα 1, παρατηρείται ότι σε 

πολλές περιπτώσεις κρατών υπάρχει συνάφεια στα ποσοστά απασχόλησης και 

ανεργίας που καταγράφουν. Κράτη που όπως επισηµάνθηκε καταγράφουν χαµηλά 

ποσοστά ανεργίας, όπως η Σουηδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Κύπρος, η 

Ιρλανδία και η ∆ανία, καταγράφουν αντίστοιχα και υψηλά ποσοστά απασχόλησης. 

Αντίστοιχα τα κράτη που καταγράφουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Ελλάδα, η 

Πολωνία, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Λετονία και η Λιθουανία, καταγράφουν χαµηλά 

ποσοστά απασχόλησης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  15-64 ΕΤΩΝ 
 

 

Πηγή :Eurostat: Adjusted Employment Series: Employment indicators: Annual Data 
(:) δεν δίνονται στοιχεία για το συγκεκριµένο έτος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ25 : : : : 60.6 61.2 62.0 62.4 62.8 62.8 62.9 63.3 
ΕΕ15 60.1 59.8 60.1 60.3 60.7 61.4 62.6 63.4 64.0 64.2 64.3 64.7 

ΑΥΣΤΡΙΑ : 68.5 68.8 67.8 67.8 67.9 68.6 68.5 68.5 68.7 69.0 67.8 
ΒΕΛΓΙΟ 55.8 55.7 56.1 56.2 56.8 57.4 59.3 60.5 59.9 59.9 59.6 60.3 
ΓΑΛΛΙΑ 59.3 59.1 59.5 59.5 59.6 60.2 60.9 62.1 62.8 63.0 63.2 63.1 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 65.1 64.7 64.6 64.1 63.7 63.9 65.2 65.6 65.8 65.4 65.0 65.0 
∆ΑΝΙΑ 72.1 72.3 73.4 73.8 74.9 75.1 76.0 76.3 76.2 75.9 75.1 75.7 
ΕΛΛΑ∆Α 53.7 54.2 54.7 55.0 55.1 56.0 55.9 56.5 56.3 57.5 58.7 59.4 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 64.6 61.5 60.4 61.0 62.0 62.9 63.0 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 67.4 67.9 68.5 69.0 69.9 70.5 71.1 71.2 71.4 71.3 71.5 71.6 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 51.7 53.0 54.4 55.4 57.6 60.6 63.3 65.2 65.8 65.5 65.5 66.3 
ΙΣΠΑΝΙΑ 46.6 46.1 46.9 47.9 49.5 51.3 53.8 56.3 57.8 58.5 59.8 61.1 
ΙΤΑΛΙΑ 52.3 51.4 51.0 51.2 51.3 51.9 52.7 53.7 54.8 55.5 56.1 57.6 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 65.7 67.8 68.6 69.2 69.1 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 59.9 58.8 57.5 58.6 60.4 61.8 62.3 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 62.3 61.7 59.1 57.5 59.9 61.1 61.2 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 60.8 59.9 58.7 59.2 59.9 60.5 61.7 62.7 63.1 63.4 62.7 61.6 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 54.2 54.3 54.4 54.2 54.1 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 63.6 64.0 64.7 66.3 68.5 70.2 71.7 72.9 74.1 74.4 73.6 73.1 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 52.1 52.4 53.7 55.6 56.3 56.2 56.2 57.0 56.8 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 58.9 59.0 57.6 55.0 53.4 51.5 51.2 51.7 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 65.1 64.1 63.7 64.1 65.7 66.8 67.4 68.4 69.0 68.8 68.1 67.8 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 60.6 58.1 56.8 56.8 56.8 57.7 57.0 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 61.6 62.6 62.9 62.2 62.8 63.8 63.4 62.6 65.3 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 71.3 70.2 70.9 70.3 69.5 70.3 71.7 73.0 74.0 73.6 72.9 72.1 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 67.3 65.6 65.0 65.0 65.4 64.7 64.2 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 61.0 60.3 61.6 62.4 63.3 64.6 66.4 67.2 68.1 68.1 67.7 67.6 
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∆ιαπιστώνεται όµως ότι σε πολλές περιπτώσεις κρατών, η αντιστοίχηση και η 

συνάφεια των ποσοστών της ανεργίας και της απασχόλησης παρουσιάζει 

διαφοροποιήσεις, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση της Ουγγαρίας, που 

καταγράφει σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ παράλληλα καταγράφει και 

σχετικά χαµηλά ποσοστά απασχόλησης. Επόµενα παραδείγµατα αποτελούν η 

Φιλανδία και η Γερµανία που καταγράφουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης, 

καταγράφοντας παράλληλα και υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα η Γερµανία. Η 

περίπτωση της Φιλανδίας προκύπτει περισσότερο ιδιάζουσα, εάν ληφθεί υπόψη ότι το 

2004 καταγράφει συνολικό ποσοστό απασχόλησης 67,6%-ένα από τα υψηλότερα 

ποσοστά στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ενώ παράλληλα καταγράφει το 

2004 και συνολικό ποσοστό ανεργίας 8,8%, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό. 

Τέλος χαρακτηριστικά παραδείγµατα κρατών, που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στην 

συνάφεια των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας που καταγράφουν, αποτελούν η 

Μάλτα και το Λουξεµβούργο, τα συγκεκριµένα κράτη καταγράφουν χαµηλά ποσοστά 

απασχόλησης, ιδιαίτερα η Μάλτα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφουν και χαµηλά 

ποσοστά ανεργίας. Ιδιαίτερα το Λουξεµβούργο αποτελεί ένα από τα κράτη που 

καταγράφουν τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 

1993-2004. 

Η διακύµανση των συνολικών ποσοστών ανεργίας στα κράτη µέλη, 

αντανακλάται σε πολλές περιπτώσεις και στα ποσοστά απασχόλησης που 

καταγράφουν τα κράτη µέλη, η αύξηση όµως ή η µείωση της απασχόλησης δεν 

ταυτίζεται σε όλες τις περιπτώσεις και µε αντίστοιχη µείωση ή αύξησης της ανεργίας. 

Τα κράτη που όπως διαπιστώθηκε σηµειώνουν τις µεγαλύτερες µεταβολές µε 

µειώσεις των συνολικών ποσοστών ανεργίας τους την περίοδο 1993-2004, όπως η 

Ιρλανδία, η Ισπανία, η Λετονία και η Φιλανδία, καταγράφουν επίσης την ίδια περίοδο 

αξιοσηµείωτες µεταβολές και στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης τους. 

Αντίστοιχα κράτη που καταγράφουν αύξηση των συνολικών ποσοστών ανεργίας, 

όπως η Πολωνία και η Σλοβακία, καταγράφουν µείωση των συνολικών ποσοστών 

απασχόλησης. Παρατηρούνται όµως και εξαιρέσεις, όπως η περίπτωση της 

Λιθουανίας, που επίσης σηµειώνει αξιοσηµείωτες µεταβολές µε µείωση των 

ποσοστών της ανεργίας της, σηµειώνει όµως παράλληλα την ίδια περίοδο µείωση και 

στα ποσοστά απασχόλησης. Επόµενο παράδειγµα αποτελεί η Ελλάδα, που την 

περίοδο 1993-2004 καταγράφει αύξηση των συνολικών ποσοστών απασχόλησης 
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κατά 5,7%, ενώ παράλληλα την ίδια περίοδο καταγράφει άνοδο των συνολικών 

ποσοστών ανεργίας κατά 2%.   

Στην διαµόρφωση των ποσοστών της ανεργίας, εκτός από την αύξηση της 

απασχόλησης συµβάλουν  και άλλες τάσεις, όπως η αύξηση ή η µείωση του 

εργατικού δυναµικού. Αυτό συνέβη για παράδειγµα στην Ελλάδα την περίοδο 1994-

1998, όπου υπήρξε αύξηση της απασχόλησης  από την µία από την άλλη όµως 

υπήρξε και αύξηση του εργατικού δυναµικού που δεν καλύφθηκε προφανώς από την 

αύξηση της απασχόλησης20, µε αποτέλεσµα να καταγράφονται την περίοδο αυτή  και 

υψηλά ποσοστά ανεργίας. 

Συµπεραίνεται εποµένως ότι η µείωση της ανεργίας, δεν αντανακλάται άµεσα 

σε αντίστοιχα αυξηµένα ποσοστά απασχολούµενων. Στην σχέση που προκύπτει 

ανάµεσα στην εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας, ιδιαίτερα όταν εξετάζονται 

τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης των κρατών µε τα αντίστοιχα συνολικά ποσοστά 

ανεργίας, παρεµβαίνουν πολλοί παράγοντες, όπως δηµογραφικοί, η αύξηση ή η 

µείωση του εργατικού δυναµικού, τα αυξηµένα ποσοστά ανεργίας σε συγκεκριµένες 

οµάδες πληθυσµού, αλλά ακόµα και η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών 

απασχόλησης που εφαρµόζουν τα κράτη. 

Η εξέλιξη των παραπάνω παραγόντων, που προφανώς παρουσιάζει 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα κράτη µέλη, επηρεάζει την σχέση και την συνάφεια 

καθώς και την διακύµανση των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας που 

καταγράφουν τα κράτη µέλη. Παρατηρούνται εποµένως περιπτώσεις που ο αριθµός 

των απασχολούµενων µπορεί να αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ανεργία, 

γιατί έχουµε αύξηση του εργατικού δυναµικού, που δεν καλύπτεται από την 

απασχόληση. Αντίστοιχα µπορεί να µειώνεται ο αριθµός των απασχολούµενων και να 

µειώνεται παράλληλα η ανεργία, γιατί µειώνονται οι απασχολούµενοι λόγω 

υπογεννητικότητας ή λόγω συνταξιοδότησης, οπότε η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει 

ιδιαίτερα την διαµόρφωση των ποσοστών  της ανεργίας. Παράλληλα µπορεί να 

υπάρχουν περιπτώσεις που αυξάνονται οι απασχολούµενοι, ενώ παράλληλα 

αυξάνονται και οι άνεργοι, γιατί οι θέσεις που δηµιουργούνται καταλαµβάνονται από 

συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού(π.χ δεν καταλαµβάνονται από γυναίκες και νέους, 

ή από άτοµα ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου, όπως ισχύει στην περίπτωση της 

Ελλάδας), οπότε αυξάνονται  τα ποσοστά ανεργίας νέων και γυναικών κάτι το οποίο 

                                                 
20 Ιωακειµόγλου και Ρωµανίας:(2000:70) 
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έχει αντίκτυπο και στα συνολικά ποσοστά ανεργίας. Τέλος σε πολλές περιπτώσεις 

µπορεί να δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όποτε µιλάµε για αύξηση 

απασχόλησης αλλά οι θέσεις αυτές να µην καλύπτονται από άνεργους, είτε γιατί δεν 

έχουν τα προσόντα είτε γιατί δεν επιθυµούν λόγω εργασιακού καθεστώτος να 

αναλάβουν µια τέτοια θέση εργασίας. Η εξέλιξη εποµένως των παραπάνω 

παραγόντων, σε συνδυασµό µε την οικονοµική ανάπτυξη των κρατών, καθώς και µε 

πολλούς άλλους παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν το κάθε κράτος ξεχωριστά, 

δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο την προσπάθεια σύγκρισης των κρατών µελών, σε 

ότι αφορά την διαµόρφωση των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας που 

καταγράφουν.  

Μετά από την εξέταση της εξέλιξης των συνολικών ποσοστών απασχόλησης, 

καθώς επίσης και της συνάφειας που εµφανίζουν  µε τα αντίστοιχα  συνολικά 

ποσοστά ανεργίας των κρατών µελών, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέταση 

της εξέλιξης των ποσοστών της απασχόλησης κατά φύλο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

των Πινάκων 2 και 3 που απεικονίζονται τα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών και 

των γυναικών ηλικίας 15-64 ετών, προκύπτει ότι ο µέσος όρος απασχόλησης των 

ανδρών την περίοδο 1993-2004, διαµορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε 

τον αντίστοιχο µέσο όρο των γυναικών. Παράλληλα ο µέσος όρος απασχόλησης των 

ανδρών παρουσιάζει την περίοδο που εξετάζεται µείωση κατά 0,1%, αντιθέτως ο 

µέσος όρος απασχόλησης των γυναικών σηµειώνει αύξηση κατά 6,5%. Παρόλα αυτά 

τα αυξηµένα ποσοστά ανεργίας γυναικών που καταγράφονται στα περισσότερα κράτη 

µέλη σε σχέση µε των ανδρών, αντικατοπτρίζονται και στα χαµηλά ποσοστά 

απασχόλησης γυναικών που καταγράφουν τα κράτη µέλη, εάν ληφθεί υπόψη ότι για 

παράδειγµα το 2004, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών διαµορφώνεται στο 

55,7%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης των ανδρών διαµορφώνεται στο 

70,9%.  

Τα περισσότερα κράτη καταγράφουν την περίοδο 1993-2004, αύξηση στα 

ποσοστά απασχόλησης των  ανδρών, εξαίρεση σε αυτό αποτελούν η Αυστρία, η 

Γερµανία, η Εσθονία, η Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η 

Σλοβακία και η Τσεχία, ενώ παράλληλα τα κράτη αυτά(εκτός από την Λιθουανία), 

την περίοδο αυτή καταγράφουν και αύξηση των ποσοστών ανεργίας των ανδρών. Η 

αύξηση των ποσοστών ανεργίας των κρατών, δεν συµβαδίζει όµως απόλυτα και µε 

αντίστοιχη µείωση των ποσοστών απασχόλησης, όπως για παράδειγµα στην 

περίπτωση της Ελλάδας που και στα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών καταγράφει  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15-64 

ΕΤΩΝ  

 
  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ25 : : : : 70.2 70.6 71.0 71.2 71.3 71.0 70.8 70.9 
ΕΕ15 71.0 70.4 70.5 70.4 70.6 71.2 72.1 72.8 73.1 72.8 72.7 72.7 

ΑΥΣΤΡΙΑ : 78.1 78.5 77.3 77.1 77.0 77.6 77.3 76.4 76.4 76.4 74.9 
ΒΕΛΓΙΟ 67.0 66.6 66.9 66.9 67.1 67.1 68.1 69.5 68.8 68.3 67.3 67.9 
ΓΑΛΛΙΑ 67.3 66.8 67.2 67.0 66.9 67.4 68.0 69.2 69.7 69.5 69.4 68.9 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 74.9 74.1 73.7 72.6 71.9 71.9 72.8 72.9 72.8 71.8 70.9 70.8 
∆ΑΝΙΑ 75.8 77.5 79.9 80.0 80.5 79.9 80.8 80.8 80.2 80.0 79.6 79.7 
ΕΛΛΑ∆Α 72.1 72.4 72.5 72.7 72.1 71.7 71.1 71.5 71.4 72.2 73.4 73.7 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 69.6 65.8 64.3 65.0 66.5 67.2 66.4 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 73.9 74.5 75.1 75.5 76.6 77.3 77.8 77.8 78.0 77.6 77.7 77.8 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 64.8 65.9 67.1 67.5 69.1 72.1 74.5 76.3 76.6 75.4 75.2 75.9 
ΙΣΠΑΝΙΑ 63.0 61.8 62.5 62.9 64.5 66.8 69.3 71.2 72.5 72.6 73.2 73.8 
ΙΤΑΛΙΑ 69.3 67.7 66.9 66.7 66.5 66.8 67.3 68.0 68.5 69.1 69.6 70.1 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 78.7 79.3 78.9 78.8 80.0 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 65.1 64.1 61.5 61.9 64.3 66.1 66.4 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 66.2 64.3 60.5 58.9 62.7 64.0 64.7 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 76.4 74.9 74.4 74.3 74.3 74.5 74.5 75.0 75.0 75.1 73.3 72.4 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 75.0 76.2 74.7 74.5 75.2 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 74.6 74.5 75.3 76.5 78.8 80.2 80.9 82.1 82.8 82.4 81.1 80.2 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 59.5 59.7 60.5 62.4 63.1 62.9 62.9 63.5 63.1 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 66.8 66.5 64.2 61.2 59.2 56.9 56.5 57.2 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 75.8 74.5 73.5 73.9 75.5 75.9 75.8 76.5 77.0 76.5 75.0 74.2 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 67.8 64.3 62.2 62.0 62.4 63.3 63.2 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 66.0 67.0 67.2 66.5 67.2 68.6 68.2 67.4 70.0 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 73.0 72.0 73.1 72.6 71.7 72.8 74.0 75.1 75.7 74.9 74.2 73.6 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 76.0 74.0 73.2 73.2 73.9 73.1 72.3 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 62.5 62.0 64.2 65.4 66.2 67.8 69.2 70.1 70.8 70.0 69.7 69.7 
 
Πηγή :Eurostat:  Adjusted Employment Series: Εmployment indicators: Annual Data 
(:) δεν δίνονται στοιχεία για το συγκεκριµένο έτος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3:ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 

15-64 ΕΤΩΝ 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ25 : : : : 51.1 51.8 52.9 53.6 54.3 54.7 55.0 55.7 
ΕΕ15 49.2 49.3 49.7 50.2 50.8 51.6 53.0 54.1 55.0 55.6 56.0 56.8 

ΑΥΣΤΡΙΑ : 58.9 59.0 58.4 58.6 58.8 59.6 59.6 60.7 61.3 61.7 60.7 
ΒΕΛΓΙΟ 44.5 44.6 45.0 45.4 46.5 47.6 50.4 51.5 51.0 51.4 51.8 52.6 
ΓΑΛΛΙΑ 51.5 51.6 52.1 52.2 52.4 53.1 54.0 55.2 56.0 56.7 57.2 57.4 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 55.1 55.1 55.3 55.3 55.3 55.8 57.4 58.1 58.7 58.9 58.9 59.2 
∆ΑΝΙΑ 68.2 66.9 66.7 67.4 69.1 70.2 71.1 71.6 72.0 71.7 70.5 71.6 
ΕΛΛΑ∆Α 36.6 37.3 38.1 38.7 39.3 40.5 41.0 41.7 41.5 42.9 44.3 45.2 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 60.3 57.8 56.9 57.4 57.9 59.0 60.0 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 60.8 61.2 61.7 62.5 63.1 63.6 64.3 64.7 65.0 65.2 65.3 65.6 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 38.5 40.1 41.6 43.2 45.9 49.0 52.0 53.9 54.9 55.4 55.7 56.5 
ΙΣΠΑΝΙΑ 30.7 30.7 31.7 33.1 34.6 35.8 38.5 41.3 43.1 44.4 46.3 48.3 
ΙΤΑΛΙΑ 35.8 35.4 35.4 36.0 36.4 37.3 38.3 39.6 41.1 42.0 42.7 45.2 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 53.5 57.2 59.1 60.4 59.0 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 55.1 53.9 53.8 55.7 56.8 57.9 58.5 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 58.6 59.4 57.7 56.2 57.2 58.4 57.8 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 44.8 44.4 42.6 43.8 45.3 46.2 48.6 50.1 50.9 51.6 52.0 50.6 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 33.1 32.1 33.9 33.6 32.8 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 52.2 53.2 53.8 55.8 58.0 60.1 62.3 63.5 65.2 66.2 66.0 65.8 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 45.2 45.4 47.2 49.0 49.7 49.8 49.8 50.9 50.7 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 51.3 51.7 51.2 48.9 47.7 46.2 46.0 46.2 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 55.0 54.4 54.4 54.9 56.5 58.2 59.4 60.5 61.3 61.4 61.4 61.7 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 53.5 52.1 51.5 51.8 51.4 52.2 50.9 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 57.1 58.0 58.6 57.7 58.4 58.8 58.6 57.6 60.5 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 69.7 68.5 68.8 68.1 67.2 67.9 69.4 70.9 72.3 72.2 71.5 70.5 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 58.7 57.4 56.9 56.9 57.0 56.3 56.0 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 59.5 58.7 59.0 59.4 60.3 61.2 63.4 64.2 65.4 66.2 65.7 65.6 
 
Πηγή :Eurostat:  Adjusted Employment Series: Εmployment indicators: Annual Data 
(:) δεν δίνονται στοιχεία για το συγκεκριµένο έτος 
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αύξηση την περίοδο 1993-2004, ενώ παράλληλα καταγράφει και αύξηση των 

ποσοστών ανεργίας των ανδρών. Όπως επισηµάνθηκε και προηγουµένως στην 

συνάφεια της απασχόλησης και της ανεργίας παρεµβαίνουν και άλλοι παράγοντες. 

Εάν υπήρχε η δυνατότητα εξέτασης των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας σε 

όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, µπορεί για παράδειγµα να προέκυπτε ότι στην 

περίπτωση της Ελλάδας, η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των ανδρών και η 

ταυτόχρονη αύξηση των ποσοστών ανεργίας των  ανδρών, οφείλεται στην αύξηση 

των ποσοστών ανεργίας των νέων ανδρών, αυτό αναφέρεται όµως ενδεικτικά καθώς 

δεν αποτελεί σκοπό της παρούσας ανάλυσης. Όπως επίσης πιο συγκεκριµένα 

συµπεράσµατα θα µπορούσαν να εξαχθούν, εάν υπήρχε η δυνατότητα να εξεταστεί 

ταυτόχρονα και η αύξηση του εργατικού δυναµικού, σε κάθε κράτος µέλος την 

περίοδο που εξετάζεται. 

Εκτός όµως από τις παραπάνω περιπτώσεις, σηµειώνονται και περιπτώσεις 

κρατών που η αύξηση της απασχόλησης των ανδρών συµβαδίζει και µε αντίστοιχη 

µείωση της ανεργίας, όπως για παράδειγµα στις περιπτώσεις της Ιταλίας, της 

Ιρλανδίας, της Ισπανίας ,της Φιλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Τα αυξηµένα ποσοστά ανεργίας γυναικών που καταγράφουν τα κράτη µέλη 

την περίοδο 1993-2004, καθώς επίσης και οι µεγάλες αποκλίσεις των κρατών  στα 

ποσοστά ανεργίας γυναικών και ανδρών που καταγράφουν, αντικατοπτρίζονται και 

στα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αποτελούν η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία που καταγράφουν 

ποσοστά απασχόλησης γυναικών το 2004 45,2%, 48,3% και 45,2%, όταν αντίστοιχα 

το 2004 καταγράφουν ποσοστά απασχόλησης ανδρών η Ελλάδα 73,7%, η Ισπανία 

73,8% και η Ιταλία 70,1%. Τα παραπάνω κράτη σηµειώνουν αύξηση των ποσοστών 

απασχόλησης γυναικών την περίοδο 1993-2004, ενώ παράλληλα καταγράφουν όπως 

διαπιστώθηκε και µείωση των ποσοστών ανεργίας των γυναικών. Εξαίρεση αποτελεί 

για ακόµα µια φορά η Ελλάδα, που καταγράφει αύξηση των ποσοστών απασχόλησης 

των γυναικών, αλλά και αύξηση των ποσοστών ανεργίας των γυναικών την ίδια 

περίοδο, κάτι το οποίο ενδέχεται όµως να σχετίζεται µε την απότοµη αύξηση του 

γυναικείου εργατικού δυναµικού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της 

καθυστερηµένης εισόδου των γυναικών στην Ελλάδα στην αγορά εργασίας. Ένα 

ακόµα παράδειγµα που επιβεβαιώνει την επιρροή των παραγόντων που 

προαναφέρθηκαν, στην συνάφεια των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας, 

αποτελεί η περίπτωση της Μάλτας, που σηµειώνει τα χαµηλότερα ποσοστά 
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απασχόλησης γυναικών, ενώ ταυτόχρονα σηµειώνει σχετικά χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας γυναικών.  

Τέλος σηµειώνεται ότι στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών, πολλά 

κράτη καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, µάλιστα το 2004 κράτη όπως η 

Αυστρία, η ∆ανία, η Εσθονία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η 

Σλοβενία, η Σουηδία και η Τσεχία καταγράφουν ποσοστά απασχόλησης γυναικών 

πάνω από 60% που ορίζει και ο στόχος της Λισσαβόνας. Το πρόβληµα όµως της 

χαµηλής απασχόλησης των γυναικών παραµένει σε πολλά κράτη, ενώ 

χαρακτηριστική είναι και πάλι η περίπτωση της Φιλανδίας που καταγράφει υψηλά 

ποσοστά απασχόλησης γυναικών, ενώ παράλληλα καταγράφει και σχετικά υψηλά 

ποσοστά ανεργίας γυναικών. 

Εκτός όµως από τις γυναίκες, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες και τους 

στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, µια ακόµα οµάδα ατόµων που πλήττεται 

ιδιαίτερα από την ανεργία και χρειάζεται ενίσχυση και αύξηση της απασχόλησης, 

είναι τα άτοµα ηλικίας 55-64 ετών. Μετά από την εξέταση των στοιχειών του Πίνακα 

4, που απεικονίζονται τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης ηλικίας 55-64 ετών, 

προκύπτει ότι ο µέσος όρος των κρατών µελών υπολείπεται κατά αρκετές µονάδες 

από το 50% που ορίζει ο στόχος της Λισσαβόνας, εάν ληφθεί υπόψη ότι ο µέσος όρος  

των κρατών διαµορφώνεται το 2004 στο 41%. Τα κράτη που βρίσκονται το 2004 στο 

στόχο της Λισσαβόνας, είναι η ∆ανία, η Εσθονία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Κύπρος, η 

Πορτογαλία, η Σουηδία και η Φιλανδία. Από τα παραπάνω κράτη εντύπωση προκαλεί 

µόνο η περίπτωση της Εσθονίας, δεδοµένου ότι όλα τα υπόλοιπα κράτη καταγράφουν 

και ιδιαίτερα χαµηλά συνολικά ποσοστά ανεργίας. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα κράτη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν εξαιρεθούν η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Λετονία, η 

Λιθουανία, η Ολλανδία, και η Τσεχία που έχουν ποσοστά απασχόλησης στα άτοµα 

ηλικίας 55-64 ετών  πάνω από 40%-45%, τα υπόλοιπα κράτη καταγράφουν σταθερά 

ποσοστά απασχόλησης πολύ χαµηλότερα από το 50% που είναι ο στόχος της 

Λισσαβόνας. 

 Η Πολωνία και η Σλοβακία(κράτη µε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας) 

διατηρούν τα χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης στα άτοµα ηλικίας 55-64 ετών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ επίσης η Πολωνία είναι το µόνο κράτος που την περίοδο 

1993-2004 δεν παρουσιάζει αύξηση στα ποσοστά απασχόλησης, αντιθέτως 

παρουσιάζει συνεχώς µείωση. Εντύπωση όµως προκαλούν και τα χαµηλά  ποσοστά 

απασχόλησης της Αυστρίας, του Βελγίου, του Λουξεµβούργου και της Μάλτας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-64 

ΕΤΩΝ  

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ25 : : : : 35.7 35.8 36.2 36.6 37.5 38.7 40.2 41.0 
ΕΕ15 35.7 35.7 36.0 36.3 36.4 36.6 37.1 37.8 38.8 40.2 41.7 42.5 

ΑΥΣΤΡΙΑ : 27.2 29.7 29.1 28.3 28.4 29.7 28.8 28.9 29.1 30.1 28.8 
ΒΕΛΓΙΟ 21.9 22.5 22.9 21.9 22.1 22.9 24.6 26.3 25.1 26.6 28.1 30.0 
ΓΑΛΛΙΑ 29.7 29.6 29.6 29.4 29.0 28.3 28.8 29.9 31.9 34.7 36.8 37.3 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 35.8 36.6 37.7 37.9 38.1 37.7 37.8 37.6 37.9 38.9 39.9 41.8 
∆ΑΝΙΑ 52.0 50.9 49.8 49.1 51.7 52.0 54.5 55.7 58.0 57.9 60.2 60.3 
ΕΛΛΑ∆Α 39.5 40.1 41.0 41.2 41.0 39.0 39.3 39.0 38.2 39.2 41.3 39.4 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 50.2 47.5 46.3 48.5 51.6 52.3 52.4 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 46.7 47.4 47.5 47.7 48.3 49.0 49.7 50.7 52.2 53.4 55.4 56.2 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 38.5 38.8 39.2 39.7 40.4 41.7 43.7 45.3 46.8 48.0 49.0 49.5 
ΙΣΠΑΝΙΑ 34.5 32.6 32.3 33.2 34.1 35.1 35.0 37.0 39.2 39.6 40.7 41.3 
ΙΤΑΛΙΑ 30.2 29.3 28.4 28.6 27.9 27.7 27.6 27.7 28.0 28.9 30.3 30.5 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 49.4 49.1 49.4 50.4 50.1 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 36.3 36.6 36.0 36.9 41.7 44.1 47.9 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 39.5 40.9 40.4 38.9 41.6 44.7 47.1 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 25.4 23.5 23.7 22.9 23.9 25.1 26.4 26.7 25.6 28.1 30.0 30.8 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 28.5 29.4 30.1 32.5 30.9 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 28.8 29.1 28.9 30.5 32.0 33.9 36.4 38.2 39.6 42.3 44.3 45.2 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 17.7 17.7 17.3 19.4 22.2 23.5 25.6 28.9 31.1 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 33.9 32.1 31.9 28.4 27.4 26.1 26.9 26.2 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 45.7 46.8 46.0 47.3 48.5 49.6 50.1 50.7 50.2 51.4 51.6 50.3 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 22.8 22.3 21.3 22.4 22.8 24.6 26.8 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 19.1 21.8 23.9 22.0 22.7 25.5 24.5 23.5 29.0 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 63.4 62.0 62.0 63.4 62.6 63.0 63.9 64.9 66.7 68.0 68.6 69.1 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 37.1 37.5 36.3 37.1 40.8 42.3 42.7 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 34.8 33.2 34.4 35.4 35.6 36.2 39.0 41.6 45.7 47.8 49.6 50.9 
 
Πηγή :Eurostat:  Adjusted Employment Series: Εmployment indicators: Annual Data 
(:) δεν δίνονται στοιχεία για το συγκεκριµένο έτος 
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(τα συγκεκριµένα κράτη σηµειώνουν  συνολικά ποσοστά ανεργίας κάτω από τον 

µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και κυρίως εντύπωση προκαλεί επίσης η 

περίπτωση της Αυστρίας, δεδοµένου ότι στα συνολικά ποσοστά απασχόλησης 

καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Κάτι παρόµοιο ισχύει όµως  και για την 

Ολλανδία, εάν συγκρίνουµε τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας που 

καταγράφει, µε τα ποσοστά απασχόλησης των ατόµων ηλικίας 55-64 ετών.  

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Πινάκων 5 και 6, προκύπτουν σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις στην διαµόρφωση των ποσοστών απασχόλησης ηλικίας 55-64, όταν 

αυτά εξετάζονται µε βάση το φύλο. Ο µέσος όρος των κρατών µελών στην 

απασχόληση των γυναικών για όλη την περίοδο 1993-2004, καταγράφει σταθερά 

απόκλιση από τον µέσο όρο των ανδρών, τουλάχιστον κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες. 

Μετά από την εξέταση των στοιχείων των Πινάκων 5 και 6, παρατηρείται ότι η τάση 

αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από την Σουηδία και 

την Φιλανδία, που καταγράφουν  υψηλά ποσοστά απασχόλησης και στα δύο φύλα, 

ενώ ταυτόχρονα σηµειώνουν  και µικρή απόκλιση στα ποσοστά απασχόλησης των 

ανδρών και των γυναικών. 

 Το πρόβληµα της χαµηλής απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 55-64 ετών, 

διαπιστώνεται ιδιαίτερα έντονο σε πολλά κράτη µέλη. ∆ιαπιστώνεται όπως θα ήταν 

ίσως αναµενόµενο στα κράτη που καταγράφουν υψηλά ποσοστά ανεργίας 

γυναικών(Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία), διαπιστώνεται όµως και σε 

κράτη που καταγράφουν ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά ανεργίας γυναικών(Αυστρία, 

Ιρλανδία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σλοβενία). Τέλος 

παρατηρείται ότι πολλά κράτη σηµειώνουν ιδιαίτερα µεγάλες αποκλίσεις στα 

ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών ηλικίας 55-64 ετών, πιο συγκεκριµένα 

οι µεγαλύτερες αποκλίσεις σηµειώνονται στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, 

στην Ιταλία, στην Κύπρο, στην Μάλτα, στην Σλοβακία και στην Τσεχία , ενώ µόνο η 

Κύπρος από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 1993-2004 

παρουσιάζει µείωση στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 55-64 ετών. 

Αντίθετα τις µεγαλύτερες αυξήσεις σηµειώνουν η Φιλανδία και η Ιρλανδία ενώ την 

µικρότερη αύξηση σηµειώνει η Ελλάδα.  

Εποµένως αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ότι τα ποσοστά απασχόλησης και 

αντίστοιχα τα ποσοστά ανεργίας, ως άµεσα συνδεόµενες τάσεις και  µε την 

οικονοµική ανάπτυξη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , παρουσιάζουν  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-64 

ΕΤΩΝ  

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ25 : : : : 46.6 46.6 46.7 46.9 47.7 48.8 50.3 50.7 
ΕΕ15 48.0 47.5 47.2 47.3 47.2 47.3 47.4 48.0 48.9 50.1 51.6 52.2 

ΑΥΣΤΡΙΑ : 38.4 42.2 41.6 40.3 40.5 42.6 41.2 40.1 39.6 40.2 38.9 
ΒΕΛΓΙΟ 32.4 32.7 33.5 31.8 31.7 32.1 33.8 36.4 35.1 36.0 37.8 39.1 
ΓΑΛΛΙΑ 35.1 34.3 33.8 33.6 33.2 32.5 32.3 33.6 36.2 38.7 40.9 41.0 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 47.8 48.1 48.5 47.8 47.5 47.2 46.8 46.4 46.5 47.3 48.2 50.7 
∆ΑΝΙΑ 63.0 62.8 64.7 61.7 62.7 61.3 62.6 64.1 65.5 64.5 67.3 67.3 
ΕΛΛΑ∆Α 57.9 58.9 59.6 59.8 59.1 56.0 55.7 55.2 55.3 55.9 58.7 56.4 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 62.0 58.9 55.9 56.7 58.4 58.9 56.4 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 56.4 56.5 56.2 57.1 58.4 59.1 59.5 60.1 61.7 62.6 64.8 65.7 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 59.5 59.6 59.8 59.2 58.9 60.2 61.7 63.2 64.6 65.0 64.6 65.0 
ΙΣΠΑΝΙΑ 51.9 49.1 48.4 50.0 51.2 52.6 52.2 54.9 57.7 58.4 59.2 58.9 
ΙΤΑΛΙΑ 48.0 46.3 44.6 43.9 42.0 41.4 41.2 40.9 40.4 41.3 42.8 42.2 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 67.3 66.9 67.3 68.9 70.9 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 48.1 49.9 48.4 46.2 50.5 51.3 55.8 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 54.4 54.4 50.6 49.2 51.5 55.3 57.6 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 37.0 34.1 35.1 35.5 35.4 35.2 35.8 37.2 35.9 37.7 39.1 38.5 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 50.8 50.4 50.8 53.8 52.2 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 40.9 40.7 39.7 41.4 44.3 47.5 49.6 50.2 51.1 54.6 56.7 56.9 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 27.2 27.0 27.0 29.7 33.2 34.1 35.5 37.8 38.4 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 43.1 41.5 40.6 36.7 35.6 34.5 35.2 34.1 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 62.6 63.5 61.4 62.7 63.2 62.9 61.4 62.1 61.6 61.9 62.1 59.1 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 39.1 36.8 35.4 37.7 39.1 41.0 43.8 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 27.6 29.4 31.8 31.1 32.3 35.9 35.4 33.2 40.9 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 67.0 65.4 65.2 66.7 65.1 66.1 67.3 67.8 69.4 70.4 70.8 71.2 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 53.2 53.6 51.7 52.6 57.2 57.5 57.2 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 37.0 35.2 35.6 37.8 38.1 38.4 40.1 42.9 46.6 48.5 51.0 51.4 
 
Πηγή :Eurostat: Adjusted Employment Series: employment indicators: Annual Data 
(:) δεν δίνονται στοιχεία για το συγκεκριµένο έτος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 55-64 ΕΤΩΝ  

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ25 : : : : 25.5 25.5 26.4 26.9 27.8 29.2 30.7 31.7 
ΕΕ15 24.2 24.7 25.3 25.8 26.1 26.3 27.2 28.0 29.1 30.7 32.2 33.2 

ΑΥΣΤΡΙΑ : 17.2 18.2 17.3 17.0 17.1 17.6 17.2 18.4 19.3 20.6 19.3 
ΒΕΛΓΙΟ 12.0 12.8 12.9 12.4 12.9 14.0 15.7 16.6 15.5 17.5 18.7 21.1 
ΓΑΛΛΙΑ 24.6 25.2 25.6 25.5 25.0 24.4 25.4 26.3 27.8 30.8 32.9 33.8 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 24.0 25.2 27.1 28.2 28.7 28.3 28.8 29.0 29.4 30.6 31.6 33.0 
∆ΑΝΙΑ 41.4 38.9 35.9 37.1 40.3 42.0 45.8 46.6 49.7 50.4 52.9 53.3 
ΕΛΛΑ∆Α 22.3 23.0 24.1 24.3 24.6 23.5 24.4 24.3 22.9 24.0 25.5 24.0 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 41.6 39.2 39.0 42.1 46.5 47.3 49.4 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 37.3 38.6 39.0 38.7 38.5 39.2 40.1 41.7 43.0 44.5 46.3 47.0 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 17.7 18.2 18.6 20.2 21.6 23.1 25.6 27.2 28.7 30.8 33.1 33.7 
ΙΣΠΑΝΙΑ 18.3 17.5 17.5 17.6 18.0 18.8 18.9 20.2 21.7 21.9 23.3 24.6 
ΙΤΑΛΙΑ 14.1 13.7 13.5 14.5 14.8 15.0 15.0 15.3 16.2 17.3 18.5 19.6 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : 32.1 32.2 32.2 32.7 30.4 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 27.5 26.6 26.7 30.0 35.2 38.8 41.9 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : 28.3 30.6 32.6 31.1 34.1 36.7 39.3 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 14.2 13.3 12.6 10.8 12.9 15.5 17.2 16.4 15.2 18.4 20.9 22.9 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 8.4 10.2 10.9 13.0 11.4 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 17.0 17.7 18.3 19.7 19.9 20.3 23.1 26.1 28.0 29.9 31.8 33.4 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : 10.1 10.3 9.6 11.3 13.3 14.9 17.6 21.8 25.0 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 26.1 24.1 24.5 21.4 20.4 18.9 19.8 19.4 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 32.2 32.9 32.6 34.3 36.1 38.0 40.3 40.6 40.3 42.2 42.4 42.5 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 9.4 10.3 9.8 9.8 9.5 11.2 12.6 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : 11.5 14.6 16.1 13.4 13.8 15.8 14.2 14.6 17.8 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 60.5 59.1 59.2 60.5 60.4 60.0 60.7 62.1 64.0 65.6 66.3 67.0 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 22.9 23.2 22.4 23.1 25.9 28.4 29.4 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 33.0 31.5 33.4 33.3 33.3 34.1 38.0 40.4 45.0 47.2 48.3 50.4 
 

Πηγή :Eurostat:  Adjusted Employment Series: Εmployment indicators: Annual Data 
(:) δεν δίνονται στοιχεία για το συγκεκριµένο έτος 
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κοινά σηµεία και διαφοροποιήσεις στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

αύξηση της απασχόλησης στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο από 

το 2000 και έπειτα δεν έχει επιδείξει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, ενώ σηµαντική 

προτεραιότητα παραµένει η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, των ατόµων 

ηλικίας 55-64 ετών καθώς επίσης των ατόµων που έχουν λίγα προσόντα και 

ανεπαρκή εκπαίδευση για εργασία..21 Όλα αυτά βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση 

βέβαια µε την µείωση του προβλήµατος της ανεργίας που εξακολουθεί να υφίσταται 

έντονα στα περισσότερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Είναι εµφανές εποµένως ότι το πρόβληµα της χαµηλής απασχόλησης και της 

υψηλής ανεργίας στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζει σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα κράτη µέλη, όπως επίσης εµφανές είναι ότι στα κράτη 

που εντοπίζονται τα  µεγαλύτερα προβλήµατα, αυτά σχετίζονται και προκύπτουν 

κυρίως λόγω κάποιων συγκεκριµένων οµάδων ατόµων. ∆εδοµένου ότι για την 

αύξηση της απασχόλησης χρειάζεται και η αύξηση συµµετοχής του εργατικού 

δυναµικού, αλλά και η παροχή των δυνατοτήτων εκείνων που θα βοηθήσουν αυτούς 

που αναζητούν εργασία να ενταχθούν σε µια θέση εργασίας, γίνεται εποµένως 

αντιληπτός ο βαθµός συσχέτισης της αύξησης της απασχόλησης και της µείωσης της 

ανεργίας και κυρίως το πρόβληµα που δηµιουργείται όταν για κάποιες οµάδες 

ατόµων η επίτευξη του στόχου αυτού είναι ακόµα δυσκολότερη. Το θέµα είναι 

εποµένως και αυτό θα εξεταστεί σε επόµενο κεφάλαιο, τι κατάσταση ισχύει στην 

αγορά  εργασίας ορισµένων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιοι 

παράγοντες σχετίζονται εποµένως  µε την δυσκολία ένταξης αυτών των οµάδων 

ατόµων στην αγορά εργασίας, και το κυριότερο τι έµφαση και προσπάθεια δίνεται 

από τα κράτη µέλη στις πολιτικές τους προκειµένου να ανατρέψουν τις δυσκολίες 

αυτές. 

 

3.2 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Στην προσπάθεια αποτίµησης και εξέτασης του δείκτη απασχόλησης των 

κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να λαµβάνονται επίσης υπόψη 

                                                 
21 Employment in Europe  recent trends and prospects σελ. 10 
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εκτός από τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης και τα ποσοστά της µερικής 

απασχόλησης, που καταγράφουν τα κράτη µέλη, ιδιαίτερα για τα κράτη εκείνα που 

καταγράφουν σταθερά υψηλά συνολικά ποσοστά απασχόλησης και χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας και για τα κράτη που καταγράφουν σταθερά χαµηλά ποσοστά απασχόλησης 

και υψηλά ποσοστά ανεργίας. Αµέσως παρακάτω επιχειρείται η ανάλυση των 

ποσοστών της µερικής απασχόλησης, όπως αυτά καταγράφονται από τα κράτη µέλη 

την περίοδο 1993-2004. Απώτερος σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η εξέταση της 

συνάφειας των συνολικών ποσοστών απασχόλησης µε τα ποσοστά της µερικής 

απασχόλησης των κρατών µελών, σε άµεση σχέση πάντα και µε τα αντίστοιχα 

ποσοστά ανεργίας που καταγράφουν τα κράτη µέλη. Η ανάλυση επικεντρώνεται στα 

αντίστοιχα ποσοστά των κρατών στο σύνολο αλλά και κατά φύλο.  

Στον Πίνακα 7, στα πλαίσια της προσπάθειας να διακριθούν οι διαφορές των 

κρατών µελών σε ότι αφορά την ανεργία και την απασχόληση, απεικονίζονται τα 

συνολικά ποσοστά ανεργίας, τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης και τα συνολικά 

ποσοστά της µερικής απασχόλησης των κρατών µελών την περίοδο 1993-2004. Από 

τα στοιχεία του Πίνακα 7 και όπως έχει διαπιστωθεί από την µέχρι τώρα ανάλυση, το 

πρόβληµα της χαµηλής απασχόλησης και της υψηλής ανεργίας των γυναικών, 

εντοπίζεται ιδιαίτερα έντονο στα κράτη µέλη. Το σχήµα της µερικής απασχόλησης 

εµφανίζεται σαν ένα καθεστώς απασχόλησης που προφανώς δεν χρησιµοποιείται από 

αρκετά κράτη, εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2004 το 17,7% των απασχολούµενων 

εργάζονται µε µερική απασχόληση. Αυτό το οποίο όµως επίσης προκύπτει από τα 

στοιχεία του Πίνακα 7, κρίνοντας µε βάση τον µέσο όρο των κρατών µελών, είναι ότι 

η µερική απασχόληση αποτελεί ένα µέτρο πολιτικής που προωθείται πολύ 

περισσότερο στις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες καθώς ο µέσος όρος της µερικής 

απασχόλησης των γυναικών σταθερά για όλη την περίοδο 1993-2004, σηµειώνει 

απόκλιση από τον µέσο όρο των ανδρών κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες.  

Μετά από την εξέταση των στοιχείων του Πίνακα 8, προκύπτει ότι τα κράτη 

που καταγράφουν υψηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης, είναι πολύ λιγότερα 

συγκριτικά µε εκείνα που καταγράφουν χαµηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης. Πιο 

συγκεκριµένα πολύ υψηλά ποσοστά καταγράφουν η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η 

Ολλανδία, η Σουηδία, η Γερµανία, το Βέλγιο και η Αυστρία(από το 1999 και έπειτα), 

ενώ πολύ χαµηλά ποσοστά (κάτω από 10%) καταγράφουν η Ελλάδα, η Εσθονία, η 

Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία και η 

Σλοβενία. Τα υπόλοιπα κράτη(Γαλλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία,  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Συνολικό Ποσοστό Ανεργίας 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 9.5 9.1 8.6 8.4 8.7 9.0 9.0
ΕΕ(15 χώρες) 10.0 10.4 10.0 10.1 9.8 9.3 8.5 7.6 7.2 7.6 8.0 8.1
Άνδρες 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 8.0 7.7 7.3 7.3 7.7 8.0 8.1
ΕΕ(15 χώρες) 8.8 9.1 8.6 8.7 8.4 7.8 7.1 6.4 6.1 6.6 7.0 7.1
Γυναίκες 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : : 11.3 10.8 10.2 9.9 10.0 10.2 10.2
ΕΕ(15 χώρες) 11.7 12.2 12.0 11.9 11.8 11.2 10.3 9.3 8.7 8.9 9.2 9.3

Συνολικό Ποσοστό Απασχόλησης 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : 60.6 61.2 62.0 62.4 62.8 62.8 62.9 63.3 
ΕΕ(15 χώρες) 60.1 59.8 60.1 60.3 60.7 61.4 62.6 63.4 64.0 64.2 64.3 64.7 
Άνδρες 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : 70.2 70.6 71.0 71.2 71.3 71.0 70.8 70.9 
ΕΕ(15 χώρες) 71.0 70.4 70.5 70.4 70.6 71.2 72.1 72.8 73.1 72.8 72.7 72.7 
Γυναίκες 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : 51.1 51.8 52.9 53.6 54.3 54.7 55.0 55.7 
ΕΕ(15 χώρες) 49.2 49.3 49.7 50.2 50.8 51.6 53.0 54.1 55.0 55.6 56.0 56.8 

Συνολικό Ποσοστό Μερικής Απασχόλησης 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : 16.0 15.9 16.1 16.2 16.3 16.6 17.0 17.7 
ΕΕ(15 χώρες) 14.8 15.4 15.8 16.3 16.7 17.3 17.5 17.7 17.9 18.1 18.5 19.4 
Άνδρες 
 ΕΕ(25 χώρες) : : : : 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.5 6.6 7.0 
ΕΕ (15 χώρες) 4.5 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.1 6.1 6.2 6.6 6.7 7.2 

Γυναίκες 
ΕΕ(25 χώρες) : : : : 29.8 29.3 29.5 29.5 29.6 29.7 30.3 31.4 
ΕΕ(15 χώρες) 29.6 30.4 31.0 31.5 32.2 33.0 33.2 33.2 33.3 33.3 33.9 35.1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ25 : : : : 16.0 15.9 16.1 16.2 16.3 16.6 17.0 17.7 
ΕΕ15 14.8 15.4 15.8 16.3 16.7 17.3 17.5 17.7 17.9 18.1 18.5 19.4 

ΑΥΣΤΡΙΑ : 12.6 13.6 14.0 14.7 15.7 16.4 16.3 18.2 19.0 19.0 20.2 
ΒΕΛΓΙΟ 13.1 13.3 14.0 14.5 15.2 16.5 18.4 18.9 18.5 19.1 20.5 21.4 
ΓΑΛΛΙΑ 14.3 15.2 15.8 16.3 17.0 17.3 17.1 16.7 16.3 16.4 16.5 16.7 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 15.2 15.8 16.3 16.7 17.6 18.4 19.0 19.4 20.3 20.8 21.7 22.3 
∆ΑΝΙΑ 23.1 21.7 21.8 21.9 22.5 22.3 21.6 21.3 20.1 20.0 21.3 22.2 
ΕΛΛΑ∆Α 4.3 4.7 4.8 5.0 4.8 5.6 5.8 4.5 4.0 4.4 4.3 4.6 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 8.6 8.1 8.1 8.2 7.7 8.5 8.0 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 23.6 24.0 24.1 24.6 24.6 24.5 24.6 25.2 25.1 25.4 25.8 25.8 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 10.5 11.1 11.6 11.4 13.6 16.5 16.4 16.4 16.5 16.5 16.9 16.8 
ΙΣΠΑΝΙΑ 6.4 6.7 7.5 7.6 7.9 7.8 8.0 7.9 8.0 8.0 8.2 8.7 
ΙΤΑΛΙΑ 5.5 5.9 6.3 6.5 6.8 7.3 7.9 8.4 8.4 8.6 8.5 12.7 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : 6.5 8.4 8.4 7.2 8.9 8.5 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 12.8 12.1 11.3 10.3 9.7 10.3 10.4 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : : : 10.2 9.9 10.8 9.6 8.4 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6.9 8.0 8.5 8.0 8.2 9.1 9.8 10.4 10.4 10.7 13.3 17.8 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 6.8 7.4 8.3 9.2 8.7 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 35.2 36.7 37.4 38.0 37.9 38.9 39.7 41.5 42.2 43.9 45.0 45.5 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : : 3.7 3.8 3.8 3.5 3.6 3.6 4.4 4.7 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 10.6 10.4 10.5 10.5 10.3 10.8 10.5 10.8 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 7.3 7.9 7.9 9.2 10.6 11.0 11.0 10.9 11.1 11.2 11.7 11.3 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 2.3 2.1 2.1 2.3 1.9 2.4 2.7 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : : : : 6.1 6.5 6.1 6.1 6.2 9.3 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 20.5 20.8 20.5 20.2 20.2 19.8 19.7 19.5 21.1 21.5 22.9 23.6 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 5.7 5.6 5.3 4.9 4.9 5.0 4.9 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 11.3 11.5 11.6 11.4 10.9 11.4 12.1 12.3 12.2 12.8 13.0 13.5 
 
Πηγή :Eurostat:  Adjusted Employment Series: Εmployment indicators: Annual Data 
(:) δεν δίνονται στοιχεία για το συγκεκριµένο έτος 
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Πορτογαλία, Φιλανδία), καταγράφουν χαµηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης, πάνω 

από 10% αλλά κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκρίνοντας τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης22 των κρατών µελών της 

περιόδου 1993-2004 µε τα συνολικά ποσοστά ανεργίας23 και τα αντίστοιχα συνολικά 

ποσοστά µερικής απασχόλησης(Πίνακας 8) που καταγράφουν τα κράτη µέλη την 

περίοδο 1993-2004, προκύπτει ότι δεν υπάρχει απόλυτη συνάφεια στα ποσοστά 

ανεργίας, απασχόλησης και µερικής απασχόλησης που καταγράφουν τα κράτη µέλη, 

καθώς η διαµόρφωση χαµηλών ποσοστών ανεργίας και υψηλών ποσοστών 

απασχόλησης δεν συµβαδίζει σε όλες τις περιπτώσεις κρατών και µε αντίστοιχα 

υψηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης και το αντίστροφο. Παρουσιάζονται εποµένως 

κράτη που καταγράφουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης και χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας, όπως η Αυστρία, η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Σουηδία, η 

Ιρλανδία, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Τσεχία, από τα παραπάνω 

κράτη όµως µόνο η Αυστρία(από το 1999 και µετά), η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, 

η Ολλανδία και η Σουηδία καταγράφουν και υψηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης. 

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η περίπτωση της Ολλανδίας, δεδοµένου ότι το 

συγκεκριµένο κράτος σηµειώνει σηµαντικές αποκλίσεις από όλα τα υπόλοιπα κράτη 

µέλη, συγκεκριµένα το 2004 το 45,5% στην Ολλανδία εργάζονται µε µερική 

απασχόληση. 

Η µερική απασχόληση σαν µέτρο πολιτικής για την αντιµετώπιση της 

ανεργίας δεν χρησιµοποιείται εποµένως από όλα τα κράτη που καταγράφουν χαµηλά 

ποσοστά ανεργίας, καθώς υπάρχουν και κράτη µε χαµηλά συνολικά ποσοστά 

ανεργίας που παράλληλα έχουν και χαµηλά  συνολικά ποσοστά απασχόλησης και 

χαµηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κράτη όπως 

το Λουξεµβούργο, η Μάλτα και η Ουγγαρία. Το ίδιο ισχύει και για το Βέλγιο, µε την 

διαφορά ότι το Βέλγιο από το 1999 και έπειτα καταγράφει και υψηλά ποσοστά 

µερικής απασχόλησης.  

Αντίστροφα κράτη που καταγράφουν χαµηλά ποσοστά απασχόλησης και 

υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Γαλλία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ισπανία, η Ιταλία, 

η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Σλοβακία, καταγράφουν και χαµηλά 

ποσοστά µερικής απασχόλησης. Συµπεραίνεται εποµένως ότι η παραπάνω οµάδα 

κρατών µε υψηλά ποσοστά ανεργίας, παρουσιάζει τελικά οµοιότητες και σε ότι 
                                                 
22 βλ.σχετικά Κεφάλαιο 3ο  Πίνακας 1  
23 βλ.σχετικά Κεφάλαιο 1ο  Πίνακας 1 
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αφορά την απασχόληση µε εξαίρεση την Γερµανία και την Φιλανδία. Τα 

συγκεκριµένα κράτη διαφοροποιούνται όµως ούτως η άλλως από τα παραπάνω κράτη 

µε υψηλή ανεργία στα ποσοστά απασχόλησης που καταγράφουν, δεδοµένου ότι η 

Φιλανδία καταγράφει αφενός χαµηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης, καταγράφει 

αφετέρου όµως και υψηλά ποσοστά συνολικής απασχόλησης, ενώ η Γερµανία επίσης 

καταγράφει υψηλά ποσοστά συνολικής απασχόλησης και υψηλά ποσοστά µερικής 

απασχόλησης. 

Μετά από την παραπάνω ανάλυση, παρουσιάζει ενδιαφέρον η αντίστοιχη 

ανάλυση των ποσοστών ανεργίας, απασχόλησης και µερικής απασχόλησης κατά 

φύλο. Μέσα από την εξέταση των στοιχείων των Πινάκων 9 και 10 που 

απεικονίζονται τα ποσοστά µερικής απασχόλησης κατά φύλο, δίνεται η δυνατότητα 

να διακριθούν αναλυτικά για κάθε κράτος οι διαφορές στα ποσοστά µερικής 

απασχόλησης που καταγράφουν τα κράτη µέλη την περίοδο 1993-2004 στη βάση του 

φύλου. Οι αποκλίσεις που σηµειώνουν τα κράτη µέλη στα ποσοστά µερικής 

απασχόλησης ανδρών, προκύπτουν ιδιαίτερα υψηλές, κρίνοντας µε βάση τα ποσοστά 

που καταγράφουν το 2004 η Ολλανδία(22,3%), η Σουηδία(12,0%) και η 

∆ανία(12,1%) µε τα αντίστοιχα ποσοστά που καταγράφουν η Ελλάδα(2,2%), το 

Λουξεµβούργο(2,4%) και η Σλοβακία(1,4%). 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά απασχόλησης ανδρών24 µε τα ποσοστά ανεργίας 

ανδρών25 και τα αντίστοιχα ποσοστά µερικής απασχόλησης ανδρών(Πίνακας 9), 

προκύπτει ότι σε  κράτη µε ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά ανεργίας ανδρών και υψηλά 

ποσοστά απασχόλησης ανδρών όπως η Ολλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η ∆ανία, η 

Σουηδία, και η Πορτογαλία σηµειώνονται αντίστοιχα και υψηλά ποσοστά µερικής 

απασχόλησης. Αυτό όµως δεν ισχύει για όλα τα κράτη που καταγράφουν υψηλά 

ποσοστά απασχόλησης ανδρών και χαµηλά ποσοστά ανεργίας ανδρών, καθώς κράτη 

όπως η Αυστρία, η Γερµανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος, το 

Λουξεµβούργο, η Μάλτα και η Τσεχία, καταγράφουν χαµηλά ποσοστά µερικής 

απασχόλησης ανδρών, κάτι που ισχύει και για την Σλοβενία και την Ουγγαρία, µε την 

διαφορά ότι τα κράτη αυτά καταγράφουν και χαµηλά ποσοστά απασχόλησης ανδρών. 

Αντίστοιχες όµως διαφοροποιήσεις προκύπτουν και σε κράτη µε χαµηλά 

ποσοστά απασχόλησης ανδρών και υψηλά ποσοστά ανεργίας ανδρών, όπως η Γαλλία, 

η Εσθονία, η Σλοβακία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Φιλανδία. Από τα παραπάνω  
                                                 
24 βλ.σχετικά Κεφάλαιο 3ο  Πίνακας 2 
25 βλ.σχετικά Κεφάλαιο 1ο  Πίνακας 4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ  

 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ25 : : : : 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.5 6.6 7.0 
ΕΕ15 4.5 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.1 6.1 6.2 6.6 6.7 7.2 

ΑΥΣΤΡΙΑ : 3.6 3.8 3.7 4.1 4.4 4.2 4.1 4.8 5.1 4.8 5.1 
ΒΕΛΓΙΟ 2.5 2.7 3.0 3.2 3.5 3.9 5.1 5.5 5.2 5.6 6.4 6.8 
ΓΑΛΛΙΑ 4.3 4.8 5.1 5.3 5.5 5.6 5.5 5.3 5.0 5.2 5.4 5.3 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3.0 3.3 3.6 3.8 4.3 4.7 4.9 5.0 5.3 5.8 6.1 6.5 
∆ΑΝΙΑ 11.1 10.5 10.8 11.4 12.2 11.1 10.4 10.2 10.2 11.1 11.6 12.1 
ΕΛΛΑ∆Α 2.5 2.8 2.7 3.0 2.6 3.2 3.4 2.6 2.2 2.3 2.2 2.2 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 5.9 5.9 5.3 5.1 4.8 5.4 5.4 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 7.0 7.5 7.8 8.4 8.5 8.5 8.8 8.9 9.1 9.6 10.2 10.3 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 4.6 4.9 5.1 4.9 6.0 7.5 7.2 6.9 6.6 6.5 6.6 6.1 
ΙΣΠΑΝΙΑ 2.4 2.6 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.6 2.6 2.8 
ΙΤΑΛΙΑ 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.4 3.5 3.7 3.5 3.5 3.2 4.8 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : 3.4 4.5 5.0 4.0 5.5 4.7 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 12.5 11.0 9.7 8.6 7.6 7.9 7.7 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : : : 9.2 8.4 9.4 7.4 6.5 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.9 1.1 1.4 1.1 1.0 1.5 1.5 1.7 1.4 1.8 1.5 2.4 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 3.0 3.2 3.9 3.8 4.1 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 15.3 16.3 16.7 16.9 17.2 18.1 18.0 19.3 20.0 21.2 22.0 22.3 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : : 2.0 2.3 2.4 2.0 2.2 2.3 2.8 3.2 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 8.3 8.1 8.0 8.2 8.3 8.5 8.2 8.2 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 4.3 4.5 4.2 5.1 5.9 6.1 6.4 6.4 6.7 7.0 7.3 7.1 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.3 1.4 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : : : : 5.2 5.3 5.0 4.9 5.2 7.9 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 6.8 7.3 7.3 7.4 7.5 7.4 8.0 8.2 10.8 11.1 11.2 12.0 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 8.0 8.2 8.2 8.0 7.0 7.3 7.7 8.0 7.9 8.3 8.7 9.0 
 

Πηγή :Eurostat: Adjusted Employment Series: Εmployment indicators: Annual Data 
(:) δεν δίνονται στοιχεία για το συγκεκριµένο έτος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΕ25 : : : : 29.8 29.3 29.5 29.5 29.6 29.7 30.3 31.4 
ΕΕ15 29.6 30.4 31.0 31.5 32.2 33.0 33.2 33.2 33.3 33.3 33.9 35.1 

ΑΥΣΤΡΙΑ : 24.5 26.8 27.6 28.5 30.5 32.2 32.2 35.0 35.9 36.2 38.7 
ΒΕΛΓΙΟ 29.2 29.3 30.5 31.4 32.4 34.5 36.9 37.4 36.9 37.4 39.1 40.5 
ΓΑΛΛΙΑ 26.9 28.3 29.1 30.0 31.2 31.6 31.4 30.8 30.1 29.8 29.8 30.1 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 32.1 33.2 33.7 33.9 35.3 36.4 37.2 37.9 39.3 39.5 40.8 41.6 
∆ΑΝΙΑ 37.0 35.0 35.4 34.7 34.9 35.5 34.7 34.1 31.6 30.3 32.7 33.8 
ΕΛΛΑ∆Α 7.7 8.0 8.4 8.7 8.5 10.0 10.0 7.8 7.2 8.0 7.7 8.5 
ΕΣΘΟΝΙΑ : : : : : 11.4 10.4 10.9 11.3 10.7 11.8 10.6 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 44.1 44.4 44.4 44.6 44.6 44.4 44.1 44.3 43.9 43.8 44.0 43.9 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 20.8 21.6 22.4 22.0 25.4 30.0 30.1 30.3 30.7 30.6 31.0 31.5 
ΙΣΠΑΝΙΑ 14.5 15.0 16.4 16.5 17.0 16.8 17.1 16.8 16.8 16.8 17.1 17.9 
ΙΤΑΛΙΑ 11.2 12.0 12.7 12.9 13.4 14.3 15.6 16.5 16.6 16.9 17.3 25.0 
ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : 11.1 13.9 12.9 11.3 13.2 13.4 
ΛΕΤΟΝΙΑ : : : : : 13.1 13.2 12.8 11.9 12.0 12.7 13.2 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : : : : : : : 11.1 11.4 12.3 11.8 10.5 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 17.7 20.5 21.8 20.5 21.0 22.0 24.0 25.1 25.8 25.3 30.3 40.2 

ΜΑΛΤΑ : : : : : : : 15.5 17.5 18.3 21.3 19.3 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 64.6 66.1 67.4 68.1 67.3 67.6 68.9 71.0 71.3 73.1 74.1 74.7 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ : : : : 5.6 5.5 5.5 5.2 5.2 5.1 6.2 6.3 
ΠΟΛΩΝΙΑ : : : : 13.6 13.2 13.6 13.4 12.7 13.4 13.2 14.0 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 11.3 12.3 12.7 14.5 16.6 17.1 16.7 16.4 16.4 16.4 16.9 16.3 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ : : : : : 3.8 3.2 3.1 3.5 2.7 3.8 4.2 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ : : : : : : 7.2 7.8 7.4 7.5 7.5 11.0 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 36.0 36.2 35.8 34.9 34.7 34.3 33.3 32.3 33.0 33.1 35.5 36.3 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : : : : : 9.9 9.9 9.3 8.5 8.3 8.5 8.3 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 14.8 14.9 15.4 15.2 15.3 15.9 16.9 17.0 16.8 17.5 17.7 18.4 
 

Πηγή :Eurostat:  Adjusted Employment Series: Εmployment indicators: Annual Data 
(:) δεν δίνονται στοιχεία για το συγκεκριµένο έτος 
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κράτη µόνο η Λετονία, η Λιθουανία και η Φιλανδία καταγράφουν ποσοστά µερικής 

απασχόλησης πάνω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαίρεση στα κράτη 

που καταγράφουν υψηλά ποσοστά ανεργίας ανδρών, αποτελεί η Ισπανία δεδοµένου 

ότι από το 2000 και µετά καταγράφει ποσοστά απασχόλησης ανδρών πάνω από τον 

µέσο όρο, διατηρώντας όµως και πάλι χαµηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης. 

Το µέτρο της µερικής απασχόλησης σαν µέτρο πολιτικής για την 

καταπολέµηση της ανεργίας, προωθείται από τα κράτη µέλη σε πολύ µεγαλύτερο 

βαθµό(Πίνακας 10) στις γυναίκες, καθώς τα περισσότερα κράτη καταγράφουν πολύ 

υψηλότερα ποσοστά µερικής απασχόλησης γυναικών σε σχέση µε των ανδρών. Πολύ 

υψηλά ποσοστά καταγράφουν κράτη όπως η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η 

Σουηδία και ιδιαίτερα η Ολλανδία, που καταγράφει σταθερά για όλη την περίοδο 

1993-2004 ποσοστό πάνω από 65%. Εντύπωση όµως προκαλεί η περίπτωση των 

κρατών που καταγράφουν όπως έχει διαπιστωθεί υψηλά ποσοστά ανεργίας γυναικών 

(Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία, Λετονία, Λιθουανία), δεδοµένου ότι 

τα κράτη αυτά καταγράφουν ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης. 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά ανεργίας γυναικών26 µε τα ποσοστά απασχόλησης 

γυναικών27 και τα αντίστοιχα ποσοστά µερικής απασχόλησης γυναικών(Πίνακας 10), 

προκύπτει ότι κράτη µε υψηλά ποσοστά απασχόλησης γυναικών και χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας γυναικών(Αυστρία, Γερµανία, ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, 

Ολλανδία, Σουηδία) καταγράφουν και υψηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης 

γυναικών. Εξαίρεση όµως αποτελούν η Φιλανδία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η 

Πορτογαλία, η Κύπρος, και η Εσθονία που καταγράφουν χαµηλά ποσοστά µερικής 

απασχόλησης. Υπάρχουν όµως και κράτη που επίσης καταγράφουν χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας γυναικών, όπως η Μάλτα και η Ουγγαρία, τα κράτη όµως αυτά 

διαφοροποιούνται από τα παραπάνω κράτη σε ότι αφορά την απασχόληση, καθώς 

καταγράφουν και χαµηλά ποσοστά απασχόλησης γυναικών και χαµηλά ποσοστά 

µερικής απασχόλησης γυναικών. ∆ιαφοροποιήσεις παρουσιάζουν όµως και το Βέλγιο 

και το Λουξεµβούργο, που καταγράφουν χαµηλά ποσοστά απασχόλησης γυναικών 

και χαµηλά ποσοστά ανεργίας γυναικών, παράλληλα όµως καταγράφουν και υψηλά 

ποσοστά µερικής απασχόλησης. 

Χαρακτηριστική είναι όµως και στην περίπτωση των γυναικών, η οµάδα 

εκείνη των κρατών(Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία) που καταγράφουν 
                                                 
26 βλ.σχετικά Κεφάλαιο 1ο  Πίνακας 6 
27 βλ.σχετικά Κεφάλαιο 3ο  Πίνακας 3 
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υψηλά ποσοστά ανεργίας γυναικών, τα οποία υψηλά ποσοστά ανεργίας 

αντικατοπτρίζονται και σε χαµηλά ποσοστά απασχόλησης. Ακόµα ένα κοινό 

χαρακτηριστικό των κρατών αυτών, είναι ότι καταγράφουν και πολύ χαµηλά ποσοστά 

µερικής απασχόλησης γυναικών, παρόλο που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας  

γυναικών, οπότε λογικά η προώθηση µέτρων όπως της µερικής απασχόλησης από τα 

κράτη αυτά, θα µπορούσε να αυξήσει την γυναικεία απασχόληση και να µειώσει την 

ανεργία των γυναικών. Όπως έχει επισηµανθεί τα χαµηλά ποσοστά ανεργίας των 

γυναικών σε ορισµένα κράτη δεν αντικατοπτρίζονται σε όλες τις περιπτώσεις και σε 

χαµηλά ποσοστά απασχόλησης γυναικών, όπως στην περίπτωση της Λετονίας, της 

Γαλλίας και της Λιθουανίας, που καταγράφουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης 

γυναικών, παρατηρείται όµως ότι και αυτά τα κράτη σηµειώνουν επίσης χαµηλά 

ποσοστά µερικής απασχόλησης γυναικών.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, συµπεραίνεται εποµένως ότι σταθερά σε 

ορισµένες περιπτώσεις κρατών, τα χαµηλά ποσοστά ανεργίας αντικατοπτρίζονται και 

σε υψηλά ποσοστά απασχόλησης και σε υψηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης και 

το αντίστροφο. Μετά όµως από την παραπάνω ανάλυση και έχοντας σαν σταθερό 

παράγοντα σύγκρισης την ανεργία των κρατών µελών, προκύπτει ότι η τάση αυτή δεν 

ισχύει απόλυτα σε όλα τα κράτη. Υπάρχουν κάποιες οµάδες κρατών που έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την διαµόρφωση των ποσοστών της ανεργίας τους, 

όταν όµως η ανεργία εξετάζεται και σε σχέση µε την απασχόληση, κάποιες οµάδες 

κρατών εξακολουθούν να έχουν κοινά χαρακτηριστικά, προκύπτουν όµως σε 

ορισµένα κράτη και σηµαντικές  διαφοροποιήσεις. Η διαπίστωση αυτή σχετίζεται 

σίγουρα µε πολλούς παράγοντες που αφορούν την απασχόληση σε κάθε κράτος 

ξεχωριστά, σχετίζεται όµως και µε τις ιδιαιτερότητες της ανεργίας, καθώς και µε τα 

είδη της ανεργίας που διαµορφώνονται  σε κάθε κράτος ξεχωριστά.  

 

 3.3 ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΡΑΤΩΝ 

 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα συνολικά ποσοστά ανεργίας, τις τάσεις και τις 

µεταβολές στην διαµόρφωση των ποσοστών ανεργίας των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνάρτηση µε τα ποσοστά ανεργίας των κρατών µελών σε 

συγκεκριµένες οµάδες ατόµων,(που όπως επισηµάνθηκε εστιάζεται και το 

µεγαλύτερο πρόβληµα µε την ανεργία) και τα ποσοστά απασχόλησης και τις 

αντίστοιχες τάσεις και µεταβολές των κρατών στην διαµόρφωση των ποσοστών 
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απασχόλησης, προκύπτει ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαµορφώνονται  

διάφορες οµάδες κρατών σε ότι αφορά την εξέλιξη της ανεργίας και της 

απασχόλησης. Παρατηρείται εποµένως ότι στην διαµόρφωση των ποσοστών της 

ανεργίας και της απασχόλησης των κρατών µελών, διακρίνονται κάποιες οµάδες 

κρατών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κοινές τάσεις και χαρακτηριστικά αλλά 

παράλληλα και διαφοροποιήσεις στην διαµόρφωση των δεικτών της ανεργίας και της 

απασχόλησης. 

 Από την µέχρι τώρα ανάλυση έχει προκύψει ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

αλλά και οµοιότητες µεταξύ των κρατών στην διαµόρφωση των ποσοστών της  

ανεργίας και της απασχόλησης, ακόµα και ανάµεσα στα ίδια τα κράτη, όταν η 

ανεργία και η απασχόληση εξετάζεται στο σύνολο και σε επιµέρους οµάδες ατόµων. 

Προκύπτει εποµένως το ερώτηµα εάν σχηµατίζονται κάποιες οµάδες κρατών σε ότι 

αφορά την ανεργία και την απασχόληση, ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ένταξη 

των κρατών σε µια οµάδα, όταν η ανεργία και η απασχόληση εξετάζονται όχι µόνο µε 

βάση τους συνολικούς δείκτες αλλά και σε επιµέρους δείκτες µέτρησης; Κυρίως 

προκύπτει το ερώτηµα εάν υπάρχουν κάποιες οµάδες κρατών που σταθερά 

ανεξάρτητα από τις µεταβλητές που εξετάζεται η ανεργία και η απασχόληση 

εξακολουθούν να διατηρούν κοινά χαρακτηριστικά. Στην προσπάθεια διάκρισης των 

οµάδων κρατών που σχηµατίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την ανάλυση 

που έχει ήδη προηγηθεί, χρησιµοποιούνται παρακάτω(Πίνακας 11), τα συνολικά 

ποσοστά της ανεργίας, τα συνολικά ποσοστά της απασχόλησης, τα ποσοστά 

απασχόλησης των γυναικών, τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών και των νέων και τα 

ποσοστά της µακροχρόνιας ανεργίας, όπως αυτά καταγράφονται από τα κράτη µέλη 

το έτος 2004. 

Στον Πίνακα 12απεικονίζονται τέσσερις οµάδες κρατών που προκύπτουν µετά 

από την κατάταξη των κρατών µελών µε βάση τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης, στον συνολικό δείκτη της απασχόλησης και της ανεργίας. Έχοντας σαν 

βασικό µέτρο σύγκρισης την ανεργία, στην πρώτη οµάδα εντάσσεται η Γερµανία που 

καταγράφει  ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης πάνω από τον Μ.Ο, ενώ στην 

δεύτερη οµάδα εντάσσονται η Γαλλία, η Ισπανία,η Ελλάδα, η Εσθονία, η Λετονία, η 

Λιθουανία, η Πολωνία και η Σλοβακία, που καταγράφουν  ποσοστά ανεργίας πάνω 

από τον Μ.Ο και ποσοστά απασχόλησης κάτω από τον Μ.Ο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΟΣ 2004) 

  

 

 

 
 

 

 

 

ΕΕ 25 
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
15-24 ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ  
ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΜΟ ΕΕ 25  9.0 10,2 18,6 4,1 63,3 55,7 

ΑΥΣΤΡΙΑ 4.8 5.4 9.4 1.2 67.8 60.7 

ΒΕΛΓΙΟ 7.8 8.8 19.8 3.8 60.3 52.6 

ΓΑΛΛΙΑ 9.7 10.7 22.0 3.9 63.1 57.4 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9.5 10.5 15.1 5.4 65.0 59.2 

∆ΑΝΙΑ 5.4 5.6 8.2 1.2 75.7 71.6 

ΕΛΛΑ∆Α 10.5 16.2 26.9 5.6 59.4 45.2 

ΕΣΘΟΝΙΑ 9.2 8.1 21.0 4.8 63.0 60.0 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4.7 4.2 12.1 1.0 71.6 65.6 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 4.5 3.9 8.3 1.6 66.3 56.5 

ΙΣΠΑΝΙΑ 10.9 14.9 22.2 3.5 61.1 48.3 

ΙΤΑΛΙΑ 8.0 10.5 23.6 4.0 57.6 45.2 

ΚΥΠΡΟΣ 5.0 6.3 10.6 : 69.1 59.0 

ΛΕΤΟΝΙΑ 9.8 10.3 19.0 4.3 62.3 58.5 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 10.8 11.3 19.9 5.5 61.2 57.8 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4.8 6.8 18.1 1.0 61.6 50.6 

ΜΑΛΤΑ 7.3 8.3 16.7 3.4 54.1 32.8 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 4.6 4.8 8.0 1.6 73.1 65.8 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 5.9 6.0 14.8 2.6 56.8 50.7 

ΠΟΛΩΝΙΑ 18.8 19.7 39.5 10.2 51.7 46.2 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6.7 7.6 15.4 3.0 67.8 61.7 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 18.0 19.3 32.3 11.7 57.0 50.9 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 6.0 6.5 14.3 3.1 65.3 60.5 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 6.3 6.1 16.3 1.2 72.1 70.5 

ΤΣΕΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 8.3 9.9 21.1 4.2 64.2 56.0 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 8.8 8.9 20.7 2.1 67.6 65.6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(ΕΤΟΣ 2004) 
 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΤΟΝ Μ.Ο  ΤΗΣ ΕΕ(9%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 

Μ.Ο  ΤΗΣ ΕΕ(9%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Μ.Ο 

ΤΗΣ ΕΕ (63,3%) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ,∆ΑΝΙΑ,ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ,ΚΥΠΡΟΣ,ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ,ΤΣΕΧΙΑ,ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Μ.Ο 

ΤΗΣ ΕΕ (63,3%) 

ΓΑΛΛΙΑ,ΕΛΛΑ∆Α,ΕΣΘΟΝΙΑ, 
ΙΣΠΑΝΙΑ,ΛΕΤΟΝΙΑ, 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ,ΠΟΛΩΝΙΑ, 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

ΒΕΛΓΙΟ,ΙΤΑΛΙΑ, 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 
ΜΑΛΤΑ,ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
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 Αντίστοιχα παίρνοντας πάλι σαν αρχικό παράγοντα σύγκρισης τα ποσοστά 

της ανεργίας των κρατών µελών, στη τρίτη οµάδα εντάσσονται, η Αυστρία, η ∆ανία, 

το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η 

Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φιλανδία ,τα κράτη δηλαδή που σηµειώνουν 

ποσοστά ανεργίας κάτω από τον Μ.Ο και ποσοστά απασχόλησης πάνω από τον Μ.Ο. 

Ενώ στην τέταρτη οµάδα εντάσσονται κράτη που καταγράφουν ποσοστά ανεργίας 

κάτω από τον Μ.Ο όρο και ποσοστά απασχόλησης επίσης κάτω από τον Μ.Ο, όπως η 

Ιταλία, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα, το Βέλγιο και η Ουγγαρία. 

 Όπως έχει επισηµανθεί, µετά από την εξέταση των ποσοστών της ανεργίας 

των κρατών µελών κατά φύλο αλλά και κατά  ηλικία, το πρόβληµα της ανεργίας 

προκύπτει στα περισσότερα κράτη πιο έντονο στις γυναίκες και στους νέους, ενώ 

επίσης έχει διαπιστωθεί ότι η ανάλυση των ποσοστών της ανεργίας σε επιµέρους 

οµάδες ατόµων οδηγεί σε µια πιο πλήρη εικόνα σε ότι αφορά την ανεργία σε κάθε 

κράτος ξεχωριστά. Οι διαπιστώσεις αυτές, καθώς επίσης και οι ιδιαιτερότητες των 

κρατών σε ότι αφορά την ανεργία των γυναικών απεικονίζονται και στον Πίνακα 13, 

καθώς επίσης και οι αλλαγές που προκύπτουν στις παραπάνω οµάδες κρατών όταν 

εξετάζεται η ανεργία και η απασχόληση των γυναικών.  

 Έτσι στην πρώτη οµάδα εντάσσονται πλέον εκτός από την Γερµανία, η 

Γαλλία, η Λετονία, και η Λιθουανία που εντάσσονταν στην δεύτερη οµάδα στα 

συνολικά ποσοστά. ∆ιαφοροποιήσεις προκύπτουν όµως και στην δεύτερη οµάδα, 

όπου εντάσσεται πλέον και  η Ιταλία(λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας γυναικών 

που καταγράφει), ενώ η Εσθονία αποτελεί ένα επιπλέον κράτος της τρίτης οµάδας, 

διότι όπως έχει διαπιστωθεί η Εσθονία αντιµετωπίζει µικρότερο πρόβληµα µε την 

ανεργία των ανδρών σε σχέση µε των γυναικών. Τέλος και στην τέταρτη οµάδα 

προκύπτουν διαφοροποιήσεις, εφόσον πλέον η Ιταλία δεν εντάσσεται σε αυτή την 

οµάδα.  

 Στη συνέχεια συγκρίνοντας τις τέσσερις αρχικές οµάδες κρατών που 

προέκυψαν από την εξέταση των συνολικών ποσοστών ανεργίας και απασχόλησης, 

µε τα αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας των νέων και  τα συνολικά ποσοστά 

απασχόλησης28(Πίνακας 14)προκύπτει ότι εξαιτίας των αυξηµένων ποσοστών 

                                                 
28 Η σύγκριση γίνεται µε βάση τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης, δεδοµένου ότι δεν παρέχονται τα 
αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης των νέων. 
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ανεργίας των νέων σχηµατίζονται και πάλι διαφοροποιήσεις στις αρχικές οµάδες 

κρατών.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13:ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΕΤΟΣ 2004) 
 

  

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Μ.Ο  ΤΗΣ 

ΕΕ(10,2%) 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Μ.Ο  

ΤΗΣ ΕΕ(10,2%) 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΤΟΝ Μ.Ο ΤΗΣ 
ΕΕ(55,7%) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΓΑΛΛΙΑ, 
ΛΕΤΟΝΙΑ,ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ,∆ΑΝΙΑ,ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ,ΚΥΠΡΟΣ,ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ,ΤΣΕΧΙΑ,ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ, 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

 ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΟΝ Μ.Ο ΤΗΣ 
ΕΕ(55,7%) 

ΕΛΛΑ∆Α,ΙΣΠΑΝΙΑ, 
ΙΤΑΛΙΑ,ΠΟΛΩΝΙΑ, 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

ΒΕΛΓΙΟ,ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 
ΜΑΛΤΑ,ΟΥΓΓΑΡΙΑ 



 114

 

 

 

 Στην πρώτη οµάδα εντάσσεται πλέον η Τσεχία και η Φιλανδία (που 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε την ανεργία των νέων, ενώ η Γερµανία εξαιτίας των 

χαµηλών ποσοστών ανεργίας νέων που καταγράφει εντάσσεται πλέον στην τρίτη 

οµάδα. ∆εδοµένου ότι πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα µε την ανεργία των νέων, δεν προκαλεί εντύπωση η αύξηση του αριθµού 

των κρατών που εντάσσονται πλέον στην  δεύτερη οµάδας, όπου πλέον εντάσσονται 

εκεί και το Βέλγιο µε την Ιταλία, ενώ στην τέταρτη οµάδα παραµένουν σταθερά το 

Λουξεµβούργο η Μάλτα και η Ουγγαρία.  

Τέλος διαφοροποιήσεις στις οµάδες κρατών προκύπτουν και µετά από την 

εξέταση των ποσοστών απασχόλησης µε τα αντίστοιχα ποσοστά της µακροχρόνιας 

ανεργίας(Πίνακας 15), καθώς όπως αποδεικνύεται κράτη µε υψηλά ποσοστά ανεργίας 

δεν έχουν απόλυτα και υψηλά ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας. Έτσι στην πρώτη 

οµάδα εντάσσεται πλέον εκτός από την Γερµανία και η Τσεχία, ενώ διαφοροποιήσεις 

υπάρχουν και στην δεύτερη οµάδα, καθώς δεν εντάσσονται στην οµάδα αυτή πλέον η 

Γαλλία και η Ισπανία.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 14:ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ  
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΤΟΣ 2004) 
 

  
 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΝΕΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 
Μ.Ο  ΤΗΣ ΕΕ(18,6%) 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ  
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Μ.Ο  ΤΗΣ 

ΕΕ(18,6%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Μ.Ο 
ΤΗΣ ΕΕ(63,3%) 

ΤΣΕΧΙΑ,ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ,∆ΑΝΙΑ,ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ,ΚΥΠΡΟΣ,ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Μ.Ο 
ΤΗΣ ΕΕ(63,3%) 

ΓΑΛΛΙΑ,ΕΛΛΑ∆Α,ΕΣΘΟΝΙΑ, 
ΙΣΠΑΝΙΑ,ΛΕΤΟΝΙΑ, 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ,ΠΟΛΩΝΙΑ, 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ,ΙΤΑΛΙΑ,ΒΕΛΓΙΟ 

 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 
ΜΑΛΤΑ,ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15:ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΤΟΣ 2004) 
 

  
 ΠΟΣΟΣΤΑΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 

Μ.Ο  ΤΗΣ ΕΕ(4,1%) 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ   ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 

Μ.Ο  ΤΗΣ ΕΕ(4,1%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 

Μ.Ο ΤΗΣ ΕΕ(63,3%) 

ΤΣΕΧΙΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ,∆ΑΝΙΑ,ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ,,ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ,ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 

Μ.Ο ΤΗΣ ΕΕ(63,3%) 

ΕΛΛΑ∆Α,ΕΣΘΟΝΙΑ,ΛΕΤΟΝΙΑ, 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ,ΠΟΛΩΝΙΑ, 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 
ΜΑΛΤΑ,ΟΥΓΓΑΡΙΑ, 

ΒΕΛΓΙΟ,ΓΑΛΛΙΑ,ΙΣΠΑΝΙΑ,ΙΤΑΛΙΑ 
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 Εντύπωση προκαλεί εξαίροντας την Κύπρο(που δεν δίνονται στοιχεία 

µακροχρόνιας ανεργίας για το 2004) και την Τσεχία, ότι όλα τα υπόλοιπα κράτη της 

πρώτης οµάδας, χαρακτηρίζονται και από χαµηλά ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας. 

Ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καταγράφουν όµως και κράτη µε υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Γαλλία και η 

Ισπανία που εντάσσονται πλέον  σε ότι αφορά την µακροχρόνια ανεργία στην τέταρτη 

οµάδα, δηλαδή στην οµάδα κρατών µε ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας κάτω από 

τον Μ.Ο και ποσοστά απασχόλησης επίσης κάτω από τον Μ.Ο. 

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, συµπεραίνεται ότι εξετάζοντας τα συνολικά 

ποσοστά απασχόλησης και τα συνολικά ποσοστά ανεργίας των κρατών µελών, όπως 

αυτά διαµορφώνονται το 2004, συγκρίνοντας µε βάση την κατάταξη των κρατών σε 

σχέση µε τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτουν αρχικά τέσσερις οµάδες 

κρατών. Μετά όµως από την αντίστοιχη εξέταση των ποσοστών απασχόλησης µε τα 

ποσοστά ανεργίας ευπαθών κοινωνικών οµάδων, όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι και 

οι µακροχρόνια άνεργοι προκύπτει ότι δηµιουργούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

σε αυτές τις οµάδες κρατών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές, προκύπτουν εξαιτίας των 

ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα κράτη µέλη στην διαµόρφωση των ποσοστών 

της ανεργίας τους, κάτι το οποίο δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση καθώς όπως 

διαπιστώθηκε, διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στα ιδία τα κράτη µεµονωµένα, όταν η 

ανεργία εξετάζεται αναλυτικά  και σε επιµέρους οµάδες ατόµων εκτός από το 

σύνολο. Όπως για παράδειγµα η περίπτωση της Τσεχίας, της Ελλάδας, του 

Λουξεµβούργου, της Γερµανίας κ.τ.λ 

 Αυτό που προκαλεί όµως εντύπωση είναι ότι ορισµένα κράτη σταθερά, 

ανεξάρτητα δηλαδή από τις µεταβλητές που εξετάζεται η ανεργία και η απασχόληση, 

εξακολουθούν να αποτελούν µια οµάδα κρατών που διατηρεί κοινά χαρακτηριστικά 

στην διαµόρφωση της ανεργίας και της απασχόλησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

σαν οµάδα κρατών η Ελλάδα, η Πολωνία και η Σλοβακία, που χαρακτηρίζονται από 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας και  χαµηλά ποσοστά απασχόλησης, ενώ 

παράλληλα παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια και συνεχόµενη αύξηση των 

ποσοστών ανεργίας τους.  

 Επόµενη οµάδα κρατών αποτελούν η Ουγγαρία, η Μάλτα και το 

Λουξεµβούργο, τα κράτη αυτά χαρακτηρίζονται σταθερά από χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας και χαµηλά ποσοστά απασχόλησης. Ενώ τελευταία οµάδα κρατών µε κοινά 

χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την διαµόρφωση των ποσοστών ανεργίας και 
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απασχόλησης, αποτελούν η Αυστρία, η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η 

Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Σλοβενία, τα παραπάνω κράτη 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά απασχόλησης. Στην κατηγορία αυτή µπορεί µε επιφύλαξη να συµπεριληφθεί 

και η Κύπρος, κρίνοντας από τα ποσοστά της µακροχρόνιας ανεργίας προηγούµενων 

ετών, δεδοµένου ότι δεν δίνονται στοιχεία για το 2004. 

 Αυτό που συµπεραίνεται εποµένως είναι ότι οµάδες κρατών στην διαµόρφωση 

των ποσοστών της ανεργίας και της απασχόλησης που χαρακτηρίζονται σταθερά από 

κοινά χαρακτηριστικά, αποτελούν στην πλειοψηφία τελικά δύο ακραίες περιπτώσεις 

κρατών, από την µία τα κράτη µε τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας και από την άλλη 

τα κράτη µε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 Το επίπεδο της χαµηλής απασχόλησης και της υψηλής ανεργίας παραµένει 

ένα επίµονο πρόβληµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβληµα αυτό δεν αποτελεί ένα 

γενικό πρόβληµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν ληφθεί υπόψη ότι τα ποσοστά 

απασχόλησης των άντρων ηλικίας 25-54 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντίστοιχα µε 

αυτά των Ηνωµένων Πολιτειών, δηλαδή ποσοστά αρκετά χαµηλά. Τα κενά στην 

απασχόληση και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας εστιάζονται κυρίως στους νέους, και 

στις γυναίκες, ενώ αποτελεί πλέον διαπίστωση ότι το πρόβληµα αυτό δεν αποτελεί 

ένα καθολικό φαινόµενο σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης29. 

 Αµέσως παρακάτω εξετάζονται τα βασικά σηµεία σχεδιασµού και εφαρµογής 

των πολιτικών απασχόλησης στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την 

αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων και των γυναικών. Συγκεκριµένα εξετάζεται η 

διαµόρφωση των πολιτικών απασχόλησης στα δεκαπέντε παλαιά κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεδοµένου ότι χαρακτηρίζονται από κοινή στρατηγική για την 

απασχόληση µεγαλύτερης διάρκειας), ενώ επίσης εξετάζονται τα κοινά στοιχεία και 

οι διαφορές σε σχέση µε τους παράγοντες που δυσκολεύουν την ένταξη των νέων και 

των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

 

4.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
 
 Τα χαµηλά  ποσοστά της απασχόλησης των νέων, συνδέονται όπως 

αποδεικνύεται κατά ένα µεγάλο µέρος µε την παρατεταµένη διάρκεια σπουδών στην 

Ευρώπη και κατ επέκταση την καθυστερηµένη είσοδο στη αγορά εργασίας, ενώ τα 

υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων αποδεικνύουν ότι υπάρχει πρόβληµα στην 

αντιστοίχηση του επιπέδου γνώσεων και των προσόντων των νέων σε ανάλογες 

θέσεις εργασίας.30 . 

 Το πρόβληµα της ανεργίας των νέων όπως επισηµάνθηκε παρουσιάζει 

διαφορές ανάµεσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η µετάβαση από την 

                                                 
29 Report of the high level group on the future of social policy in an enlarged European Union, 2004, 
σελ.41 
30 Report of the high level group on the future of social policy in an enlarged European Union, 2004, 
σελ.43 
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ανεργία στην απασχόληση, φαίνεται να επηρεάζεται από διάφορους 

µακροοικονοµικούς παράγοντες: όπως η συνολική ζήτηση στη αγορά  εργασίας, οι 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, τα θεσµικά χαρακτηριστικά της αγοράς 

εργασίας, τα διάφορα επιδόµατα και θέµατα κοινωνικής προστασίας και η σύνδεση 

της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, που ισχύουν σε κάθε κράτος. Η µετάβαση 

όµως από την απασχόληση στην ανεργία, εξαρτάται και από µικροοικονοµικούς 

παράγοντες, όπως είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ανέργων, η εκπαίδευση, 

το φύλο, η εργασιακή εµπειρία, η διάρκεια της ανεργίας31. κτλ. Αµέσως παρακάτω 

παρουσιάζονται ορισµένοι από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν το 

βαθµό επιτυχούς ή µη ένταξης των νέων ανέργων στη αγορά εργασίας, όπως αυτοί 

εξελίσσονται στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης εξετάζονται 

και οι βασικές πολιτικές των κρατών µελών για την αντιµετώπιση της ανεργίας των 

νέων. 

 

 Επιδόµατα και παροχές κοινωνικής προστασίας  

Το ύψος των επιδοµάτων σε συνδυασµό µε την διάρκεια παροχής τους, καθώς 

και οι διαφορές που υπάρχουν  στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, που 

εφαρµόζονται στην Ευρώπη προβάλουν σαν δύο σηµαντικοί παράγοντες στην εξέλιξη 

των ποσοστών της ανεργίας και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Τα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζονται από σηµαντικές διαφορές στην παροχή 

επιδοµάτων, που φαίνεται να επηρεάζουν την εξέλιξη της ανεργίας και την 

αποτελεσµατικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Ενδεικτικά 

αναφέρεται σαν παράδειγµα  η διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στις Σκανδιναβικές 

χώρες και στις νότιες χώρες σε ότι αφορά την παροχή επιδοµάτων ανεργίας και 

επιδοµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 32 

Σύµφωνα  µε έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανισότητες στην 

Ευρώπη υπάρχουν τρία µοντέλα στρατηγικών σε θέµατα κοινωνικής προστασίας33: 

• Το βόρειο ή Σκανδιναβικό µοντέλο που χαρακτηρίζεται από ένα 

ενισχυµένο κράτος πρόνοιας  

                                                 
31 Russel and .O’ Connell,(2001:4)  
32 OECD,Labour market policies and the public employment service, 2001 
33 Vogel, (1997)  
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• Το νότιο µοντέλο (Ιταλία, Ισπανία) κράτους πρόνοιας που βασίζεται 

αρκετά στο θεσµό της οικογένειας και στην υποστήριξη της 

οικογένειας µε την ευρεία έννοια. 

• Το κεντρικό Ευρωπαϊκό µοντέλο που αποτελεί ένα µετριοπαθές 

κράτος πρόνοιας σε συνδυασµό µε την υποστήριξη της 

οικογένειας(Γαλλία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο). 

Ανάλογα οι άνεργοι νέοι στην Ευρώπη, λαµβάνουν βοήθεια µέσω των 

δηµοσιών πολιτικών, κυρίως µέσα από τέσσερα βασικά συστήµατα κοινωνικής 

προστασίας. Υπάρχουν εποµένως τέσσερα µοντέλα συστηµάτων κοινωνικής 

προστασίας και επιδότησης των ανέργων στην Ευρώπη34, το µοντέλο των νοτίων 

χωρών που παρέχει ελάχιστη έως καθόλου προστασία και επιδόµατα στους νέους 

άνεργους, το πιο φιλελεύθερο µοντέλο που ισχύει στο Ηνωµένο Βασίλειο µε βασικές 

παροχές και βασική κάλυψη των ανέργων, το µοντέλο που ισχύει στη Γαλλία και την 

Γερµανία που περεχεί πολύ µεγαλύτερη κοινωνική προστασία από το προηγούµενο 

µοντέλο και τέλος το µοντέλο των Σκανδιναβικών χωρών που προσφέρει υψηλά 

επίπεδα κοινωνικής προστασίας στους νέους άνεργους και περισσότερα µέτρα 

ενεργητικών πολιτικών. 

 Το µοντέλο κοινωνικής προστασίας της κάθε χώρας φαίνεται να επιδρά στα 

ποσοστά ανεργίας των νέων, καθώς ορισµένες χώρες παροτρύνουν περισσότερο µε το 

σύστηµα τους, τους νέους να ανεξαρτητοποιηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

πιο γρήγορα σε σχέση µε κάποιες άλλες χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα σε αυτό 

αποτελεί η ∆ανία, εάν ληφθεί υπόψη ότι στην ∆ανία δίνεται πιο εύκολα η δυνατότητα 

στους νέους να ζουν µόνοι τους ακόµα και αν είναι άνεργοι, ενώ στην Ισπανία δεν 

υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε µεγάλο βαθµό και αυτό κατ΄ επέκταση επηρεάζει και 

την δυνατότητα των νέων να µετακινηθούν σε άλλες περιοχές προκειµένου να 

εργαστούν. Έρευνα αποδεικνύει ότι οι άνεργοι νέοι των νοτίων χωρών της Ευρώπης, 

που υποστηρίζονται ελάχιστα από επιδόµατα, έχουν λιγότερες πιθανότητες να 

µεταβούν από την ανεργία στην απασχόληση, σε σχέση µε τους άνεργους νέους για 

παράδειγµα στην ∆ανία. Έτσι οι άνεργοι νέοι των νοτίων χωρών της Ευρώπης δίνουν 

µεγαλύτερη βαρύτητα και παρατείνουν την διάρκεια υποστήριξης από την οικογένεια. 

35  

 
                                                 
34 Gallie and Paugams,(2000) 
35 Hammer,(2003:11) 
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 Μοντέλα πολιτικών απασχόλησης 

Η παραπάνω αναφορά στα συγκεκριµένα µοντέλα κοινωνικής προστασίας 

κρίνεται απαραίτητη διότι θεωρείται ότι συσχετίζεται και έχει αντίκτυπο και στην 

διαµόρφωση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών για τους νέους, διότι πολύ 

απλά υπάρχουν αντίστοιχα και Ευρωπαϊκά µοντέλα διαµόρφωσης πολιτικών 

απασχόλησης για τους νέους.36. Στις Σκανδιναβικές χώρες για παράδειγµα δίνεται 

µεγάλη αξία στους νέους ως αξία , οι νέοι έχουν την τάση να αποκτούν την 

ανεξαρτησία τους σχετικά γρήγορα, ενώ οι πολιτικές των κρατών στοχεύουν σε όλες 

τις κατηγορίες των νέων. Χαρακτηριστικό των κρατών αυτών είναι ότι αποδίδουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις πολιτικές απασχόλησης για τους νέους, ενώ υπάρχει στενή 

συνεργασία της πολιτείας και της κοινωνίας στον σχεδιασµό και στην εφαρµογή των 

πολιτικών απασχόλησης για τους νέους.  

Στο κεντρικό Ευρωπαϊκό µοντέλο όµως ( π.χ Γαλλία, Γερµανία), εξαρχής οι 

νέοι καθώς και οι γυναίκες αντιµετωπίζονται ως µια ευπαθής και ευαίσθητη οµάδα 

ατόµων , που έχει ανάγκη από προστασία. Η πολιτική απασχόλησης αυτών των 

κρατών χαρακτηρίζεται ως περισσότερο παραδοσιακή και όχι τόσο ως µια δυναµική 

πολιτική, όπως αυτή των Σκανδιναβικών κρατών παρόλο που στηρίζεται και αυτή 

αρκετά στην συνεργασία της πολιτείας και της κοινωνίας. Λιγότερη συνεργασία 

µεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας σε σχέση µε τα προηγούµενα µοντέλα, έχει το 

µοντέλο του Ηνωµένου Βασιλείου παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί 

αρκετά η τάση αυτή και υπάρχει στενότερη συνεργασία κράτους και δηµοσιών 

οργανισµών. Οι πολιτικές απασχόλησης εδώ στοχεύουν στους νέους , στη βάση ότι οι 

νέοι αποτελούν ένα πρόβληµα, , δίνοντας έµφαση κυρίως σε οµάδες που µειονεκτούν 

για να αποτρέψουν έτσι περαιτέρω κοινωνικά προβλήµατα. 

Σε αντίθεση µε όλα τα προηγούµενα µοντέλα, στις νότιες χώρες οι νέοι µέχρι 

πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ως µια οµάδα ατόµων που την κύρια ευθύνη είχε η 

οικογένεια τους. Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι πολιτικές απασχόλησης των νέων 

παρουσιάζουν µια µεταστροφή, δίνοντας µεγαλύτερη σηµασία στην προώθηση της 

απασχόλησης των νέων, και στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους.. Ο διαχωρισµός 

αυτός σε Ευρωπαϊκά  µοντέλα πολιτικών απασχόλησης, κατέχει ιδιαίτερη βαρύτητα, 

                                                 
36Walther κα,(2002:30) 
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δεδοµένου ότι επηρεάζει και καθορίζει τόσο την διαµόρφωση των πολιτικών 

απασχόλησης των κρατών, όσο και την τάση των νέων για απασχόληση37. 

 

 Ζήτηση στην αγορά εργασίας 

Εκτός όµως από τα επιδόµατα και τα µοντέλα κοινωνικής προστασίας των 

κρατών, το διάστηµα ανεργίας των νέων επηρεάζεται και από την ζήτηση της αγοράς 

εργασίας καθώς επίσης και από όλους  τους οικονοµικούς παράγοντες που 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη της χώρας που κατοικεί κάποιος . Η µετάβαση από την 

ανεργία στην απασχόληση έχει άµεση σχέση εποµένως και µε την ζήτηση στην αγορά 

εργασίας, ή πιο απλά µε τις πιθανότητες που έχει ένας άνεργος να του προσφερθεί 

κάποια θέση εργασίας, ανάλογη των τυπικών προσόντων και της εργασιακής 

εµπειρίας που διαθέτει, κάτι το οποίο εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα σε χώρες 

µε χαµηλά ποσοστά ανεργίας νέων όπως για παράδειγµα στην ∆ανία και στο 

Ηνωµένο Βασίλειο σε αντίθεση µε τους νέους στην Ελλάδα , στην Ισπανία και στην 

Ιταλία38. 

 

 Εκπαίδευση 

Η αποτελεσµατικότητα επίσης του εκπαιδευτικού συστήµατος της κάθε 

χώρας, εξηγεί και οφείλεται σε ένα µεγάλο βαθµό για την ανεργία και το ποσοστό 

απασχόλησης των νέων. Ένα χαµηλού επιπέδου εκπαιδευτικό σύστηµα συνεισφέρει 

σε µεγάλο βαθµό στην αύξηση του αριθµού των ατόµων µε ανεπαρκή προσόντα, τα 

οποία άτοµα όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας έχουν πολύ λίγες πιθανότητες να 

βρουν µια θέση εργασίας, ενώ πιθανότητα θα εργαστούν σε θέσεις εργασίας της 

«µαύρης» οικονοµίας. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα των περισσοτέρων χωρών στην 

Ευρώπη, υποστηρίζουν την συνεχόµενη και διαδοχική εκπαίδευση και µάθηση, εκτός 

από το εκπαιδευτικό σύστηµα της Γερµανίας που συνδυάζει υποχρεωτικά την 

πρακτική εκπαίδευση και την σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης. Το 

εκπαιδευτικό σύστηµα της Γερµανίας θεωρείται ένα σύστηµα ιδιαίτερα επιτυχηµένο, 

και αυτό ανταποκρίνεται και στα σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας νέων που έχει, 

ενώ αντίθετα  τα εκπαιδευτικά συστήµατα των νοτίων χωρών της Ευρώπης 

                                                 
37Walther κα,(2002:32) 
38 Russel and .O’ Connell, (2001:26) 
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θεωρούνται ως πιο δύσκαµπτα περίπλοκα και µη αποτελεσµατικά εκπαιδευτικά 

συστήµατα39. 

 

 Προσωπικά χαρακτηριστικά 

 Η δυνατότητα απασχόλησης των νέων επηρεάζεται όµως και από διάφορα 

προσωπικά χαρακτηριστικά τους , όπως είναι το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, το 

διάστηµα ανεργίας, και η ύπαρξη ή όχι εργασιακής εµπειρίας. ΄Όπως διαπιστώθηκε 

σε προηγούµενο κεφαλαίο η ανεργία πλήττει ακόµα περισσότερο τις νέες γυναίκες σε 

σχέση µε τους νέους άνδρες, ενώ η ανεργία πλήττει ακόµα περισσότερο τις νέες 

γυναίκες που έχουν παιδιά . Η διάρκεια του διαστήµατος ανεργίας φαίνεται να 

αποτελεί έναν ακόµα παράγοντα που επηρεάζει την µετάβαση των νέων από την 

ανεργία στην απασχόληση, ενώ αυτό έχει µεγαλύτερη αρνητική επίδραση σε κράτη 

που έχουν χαµηλά ποσοστά ανεργίας νέων (∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο) σε σχέση µε 

τα κράτη που έχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας νέων ( Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία).40  

Αυτό ενδεχοµένως να εξηγείται σε ένα βαθµό, δεδοµένου ότι είναι τελείως 

διαφορετική η αντιµετώπιση και η ψυχολογία ενός µακροχρόνια νέου ανέργου στην 

Ελλάδα, που υπάρχουν ούτως ή άλλως αυξηµένα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας 

στους νέους , σε σχέση για παράδειγµα µε την ∆ανία που δεν είναι τόσο συνηθισµένο 

το φαινόµενο αυτό. 

Ακόµα όµως και η ηλικία των νέων ανέργων επηρεάζει τις πιθανότητες των 

νέων για απασχόληση, εάν ληφθεί υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων ηλικίας 

15-19 ετών είναι χαµηλότερα(ενδεχοµένως λόγω της συµµετοχής στην εκπαίδευση) 

από τα ποσοστά ανεργίας των νέων ηλικίας 20-25 ετών. Επίσης στους νέους ηλικίας 

20-25 ετών, είναι χαρακτηριστικό ότι εµφανίζονται και υψηλότερα ποσοστά 

µακροχρόνιας ανεργίας, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας στην 

ηλικία αυτή σηµειώνονται από τα κράτη που καταγράφουν υψηλά ποσοστά ανεργίας 

νέων, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία41. 

Οι παράγοντες που δυσκολεύουν την ένταξη των νέων είναι σαφώς ακόµα 

περισσότεροι από αυτούς που προαναφέρθηκαν και σίγουρα σχετίζονται και µε 

πολλά άλλα θέµατα που αφορούν το σύστηµα και την ευελιξία της αγοράς εργασίας, 

καθώς και τις εργασιακές σχέσεις ή το επίπεδο µισθών του κάθε κράτους . 

                                                 
39 Hammer,(2003:112) 
40  Russel and .O’ Connell,(2001:19) 
41 OECD Employment Outlook,2002 
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Όλοι οι παραπάνω παράγοντες που αναλύθηκαν, επιβεβαιώνουν απλά και 

αποσαφηνίζουν τους σηµαντικότερους παράγοντες που συντελούν στην ανεργία των 

νέων, αυτό που έχει όµως ακόµα µεγαλύτερη σηµασία είναι ότι σίγουρα οι 

παράγοντες αυτοί δεν εντοπίζονται και εξελίσσονται σε κάθε κράτος το ίδιο. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι όπως παρατηρήθηκε υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες 

που χαρακτηρίζουν το κάθε κράτος, οπότε θεωρητικά διαφορετικά θα πρέπει να είναι 

και τα µέτρα που λαµβάνει το κάθε κράτος για την αντιµετώπιση αυτών των 

προβληµάτων. 

 

 4.2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

  

 Η αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό αποτελεί 

µια τάση που παρατηρείται σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις 

τελευταίες δεκαετίες. Η αύξηση των ποσοστών  αυτών  παρουσιάζει όµως 

αξιοσηµείωτες διαφορές στα κράτη µέλη ενώ δεν αποτελεί ένα φαινόµενο που 

εξελίχθηκε ταυτόχρονα παντού. . Στις Σκανδιναβικές χώρες για παράδειγµα η τάση 

αυτή σηµειώθηκε αρκετά νωρίτερα σε σχέση µε τα άλλα κράτη, ενώ τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες οι µεγαλύτερες αυξήσεις συµµετοχής των γυναικών στο 

εργατικό δυναµικό σηµειώθηκαν στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την 

Ιταλία και την Ιρλανδία, ενώ σηµαντική αύξηση έχουν σηµειώσει και η Γερµανία, το 

Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεµβούργο42. 

 Η τάση αυτή αύξησης των ποσοστών συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό 

δυναµικό, δεν συνδυάζεται όµως και µε αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης, καθώς 

όπως διαπιστώθηκε ένας πολύ υψηλός αριθµός γυναικών, στα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυµεί να εργαστεί αλλά βρίσκεται εκτός απασχόλησης. Οι 

γυναίκες φαίνεται να αντιµετωπίζουν διαφορετικά προβλήµατα σε σχέση µε τους 

άνδρες σε ότι αφορά την δυνατότητα να απασχοληθούν και αυτό αντανακλάται σε 

πολλά κράτη που όπως διαπιστώθηκε καταγράφουν πολύ υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας γυναικών σε σύγκριση µε των ανδρών. 

Οι κυριότεροι λόγοι αδυναµίας και δυσκολίας ένταξης των γυναικών στην 

απασχόληση είναι: οι ατοµικές ή οι οικογενειακές ευθύνες (σχεδόν το 20% των 

συνολικά ανέργων), προσωπική ασθένεια ή ανικανότητα (9%), εκπαίδευση και 

                                                 
42 OECD Employment Outlook, 2002,σελ 2 
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κατάρτιση (27%, σχεδόν 90% στην ηλικιακή οµάδα 15-24 ετών) και συνταξιοδότηση 

(16%, σχεδόν 90% στην ηλικιακή οµάδα 55-64ετών). Υπάρχουν µεγάλες διαφορές 

µεταξύ των φύλων σε ό,τι αφορά τους λόγους αυτής της µη δραστηριότητας. οι 

άνδρες είναι άνεργοι κυρίως λόγω εκπαίδευσης ή για λόγους σύνταξης, ενώ σχεδόν 

το ήµισυ της ανεργίας των γυναικών ηλικίας 25-54 ετών οφείλεται σε οικογενειακούς 

λόγους και σε ευθύνες που έχουν σχέση µε την οικιακή φροντίδα43 

 Η συµµετοχή των γυναικών όµως στην απασχόληση εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό και από ορισµένα φορολογικά αντικίνητρα για εργασία που µπορεί να ισχύουν 

σε κάθε κράτος, ενώ επίσης εξαρτάται και από την ανισότητα αµοιβών στην εργασία 

µεταξύ γυναικών και ανδρών και γενικότερα µε όλα τα θέµατα που αφορούν την 

άνιση µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. Όλες αυτές όµως οι 

δυσκολίες και οι αδυναµίες απασχόλησης των γυναικών φαίνεται να αποκτούν ακόµα 

µεγαλύτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις που οι γυναίκες δυσκολεύονται να 

συνδυάσουν την εργασία µε την οικογενειακή τους ζωή, µέσα από ευέλικτα ωράρια 

εργασίας και παροχές κοινωνικής προστασίας.. 

Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια έχουν 

συνειδητοποιήσει την ανάγκη ενίσχυσης και ανάπτυξης των κοινωνικών πολιτικών 

τους. Το θέµα της απασχόλησης των γυναικών , και κατ’ επέκταση της ενσωµάτωσης 

της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, αποτελεί βασικό στόχο στην 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση. Παρόλη όµως την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες µεταξύ των 

δύο φύλων στην εργασία και παράγοντες που δυσκολεύουν την συµµετοχή των 

γυναικών στην απασχόληση. 

Οι βασικότεροι προσανατολισµοί των πολιτικών απασχόλησης σε ότι αφορά 

την αύξηση της απασχόλησης και κατ΄ επέκταση την µείωση της ανεργίας των 

γυναικών είναι οι εξής: 

• Η εξοµάλυνση των διακρίσεων σε ότι αφορά την συµµετοχή των 

γυναικών στην απασχόληση και ειδικότερα στα θέµατα που αφορούν 

τους µισθούς, τα επιδόµατα, και την φορολογία. 

• Η αύξηση της διαθεσιµότητας , παροχής και ποιότητας των παροχών 

παιδικής µέριµνας και µέριµνας για τους ηλικιωµένους που πολλές 

φορές οι γυναίκες επιφορτίζονται στους ρόλους τους 

                                                 
43 COM (2004) 114 τελικό,Έκθεση περί της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών,σελ.10 
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• Η προώθηση ευέλικτων µορφών εργασίας ( µερική απασχόληση), µε 

στόχο την εξάλειψη των εµποδίων και την αύξηση της δυνατότητας 

των γυναικών να συνδυάσουν ευκολότερα την επαγγελµατική µε την 

οικογενειακή ζωή44.  

Αµέσως παρακάτω θα εξεταστεί ποιες είναι οι πολιτικές που επηρεάζουν την 

απασχόληση των γυναικών και πως αυτές διαµορφώνονται και αναπτύσσονται στα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

4.2.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 

 Ένα µεγάλο µέρος των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και αντίστοιχα 

την µείωση της ανεργίας, εστιάζεται και αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, στην 

συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Στα πλαίσια αυτής της 

προσπάθειας αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην προσφορά διευκολύνσεων και 

δικαιωµάτων στις γυναίκες ώστε να µπορούν πιο εύκολα να συνδυάσουν την εργασία 

µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις που είναι επιφορτισµένες. Οι διευκολύνσεις και τα 

δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνουν κυρίως διάφορα δικαιώµατα στην εργασία, όπως 

γονικές άδειες, άδειες µητρότητας, ίση µεταχείριση στην εργασία, παροχές και 

διευκολύνσεις από το κράτος για παιδική µέριµνα και την φροντίδα ηλικιωµένων , 

ενώ τέλος σε άµεση συνάρτηση µε όλα αυτά είναι η διαµόρφωση ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης45. 

 Οι πολιτικές των κρατών µελών παρουσιάζουν κάποιες αξιοσηµείωτες 

διαφορές αλλά και κάποια κοινά σηµεία. Ακόµα όµως και διάφορες αξίες όπως ο 

θεσµός της οικογένειας, η βαρύτητα που αποδίδεται στην δηµιουργία οικογένειας και 

ο ρόλος που κατέχει η γυναίκα σε αυτό , παρουσιάζουν επίσης διαφορές ανάµεσα στα 

κράτη, µε αποτέλεσµα πολλές φορές αυτά να έχουν αντίκτυπο και στην διαµόρφωση 

αλλά και στην εφαρµογή των πολιτικών αυτών. Υπάρχουν διάφορα γεγονότα τα 

τελευταία χρόνια στην Ευρώπη τα οποία συντέλεσαν στην ακόµα µεγαλύτερη ανάγκη 

διαµόρφωσης φιλικών πολιτικών προς την οικογένεια, όπως δηµογραφικές τάσεις και 
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η αύξηση της υπογεννητικότητας, η αύξηση των .νοικοκυριών µε ανύπαντρες µητέρες 

µε ένα παιδί46 , η αύξηση του γυναικείου εργατικού δυναµικού, και τα εµπόδια της 

γυναικείας απασχόλησης λόγω της φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωµένων. 

 Βασικές διαφορές όµως φαίνεται να χαρακτηρίζουν τα κράτη µέλη ως προς 

την διαµόρφωση φιλικών πολιτικών προς την οικογένεια, καθώς χαρακτηρίζονται 

από βασικές διαφορές ως προς τα δικαιώµατα των εργαζόµενων γυναικών και τις 

διευκολύνσεις και τις παροχές παιδικής µέριµνας. Οι Σκανδιναβικές χώρες για 

παράδειγµα δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στο ρόλο της οικογένειας, παρέχουν σε αρκετά 

µεγάλο βαθµό προνόµια παιδικής µέριµνας και δικαιώµατα στην εργασία.47 Οι 

συγκεκριµένες χώρες διατηρούν παράδοση στην αύξηση της συµµετοχής των 

γυναικών  στο εργατικό δυναµικό, έχουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης και χαµηλά 

ποσοστά ανεργίας γυναικών, ενώ η επιτυχία τους σε αυτά οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες σχετίζονται µε διάφορα 

οικονοµικά και θεσµικά χαρακτηριστικά των χωρών, που δεν είναι της παρούσης να 

αναλυθούν, ενώ επίσης µεγάλο µέρος αυτής της επιτυχίας τους στηρίζεται και στις 

παροχές και διευκολύνσεις που παρέχουν στις γυναίκες για να εργαστούν καθώς 

επίσης και στην εκτεταµένη προώθησης της µερικής απασχόλησης, σε όλα αυτά τα 

κράτη, εκτός βέβαια από την Φιλανδία48. 

 Οι Σκανδιναβικές χώρες εφαρµόζουν και προωθούν εκτεταµένα προνόµια στις 

γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα δικαιώµατα στη εργασία 

και θεωρούνται επίσης χώρες πρότυπα στις γονικές άδειες µε επέκταση δικαιωµάτων 

και στους πατέρες στην προσπάθεια τους να ενισχύσουν περισσότερο την συµµετοχή 

του πατέρα στην οικογένεια.49 Φιλικές πολιτικές για την οικογένεια εφαρµόζονται και 

από την Ολλανδία, που έχει επίσης υψηλά ποσοστά απασχόλησης και χαµηλά 

ποσοστά ανεργίας γυναικών, ενώ η Ολλανδία έχει και τα υψηλότερα ποσοστά 

µερικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση50.  

 Οι φιλικές πολιτικές για την οικογένεια δεν αποτελούν τον µόνο παράγοντα 

που µπορεί να εξηγήσει τα αυξηµένα ποσοστά απασχόλησης και χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας των γυναικών σε ορισµένα κράτη.. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε 

να εξηγηθεί τότε σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση σε ότι αφορά την ανεργία και 

                                                 
46 Sarfati , (2003:270) 
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48 Ellingsaeter ,(2000:338)  
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την απασχόληση στην Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο (που έχουν επίσης χαµηλά 

ποσοστά ανεργίας γυναικών), δεδοµένου ότι τα κράτη αυτά δεν έχουν ιδιαίτερα 

φιλικές πολιτικές για την οικογένεια, έχουν όµως αυξηµένα ποσοστά µερικής 

απασχόλησης στις γυναίκες. 

 Στην ακριβώς αντίθετη πλευρά όµως από τις παραπάνω χώρες, βρίσκονται οι 

Μεσογειακές χώρες, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία µε 

περιορισµένα προνόµια για την µέριµνα των παιδιών και περιορισµένα δικαιώµατα 

και διευκολύνσεις σε ότι  αφορά την εργασία των γυναικών51 . Ιδιαίτερα στην  

Ισπανία και στην Ελλάδα, η προτεραιότητα δηµιουργίας οικογένειας βρίσκεται σε 

υψηλή προτεραιότητα, ενώ επίσης οι γυναίκες είναι επιφορτισµένες κατά το 

µεγαλύτερο µέρος µε την φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωµένων µελών της 

οικογένειας τους.52 Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις χώρες αυτές, διότι εάν η 

κατάσταση αυτή συνδυαστεί και µε την απουσία φιλικών πολιτικών για την 

οικογένεια δυσχεραίνεται  ακόµα περισσότερο η δυνατότητα των γυναικών να 

εργαστούν. Οι συγκεκριµένες χώρες, που όπως επισηµάνθηκε έχουν ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας γυναικών και χαµηλά αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης, δεν 

προωθούν και µορφές µερικής απασχόλησης που θα διευκόλυναν περισσότερο την 

είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Μόνο η Ισπανία έχει υψηλότερες 

αναλογίες µερικής απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα έχει και αρκετά υψηλό ποσοστό 

προσωρινής απασχόλησης γυναικών. 

 Οι φιλικές πολιτικές για την οικογένεια, µε παροχή δυνατοτήτων όπως αυτές 

που αναφέρθηκαν  δεν αρκούν σίγουρα από µόνες τους. Το Βέλγιο και η Γαλλία που 

είναι επίσης αρκετά έντονη η παρουσία του κράτους πρόνοιας, έχουν πρόβληµα µε 

την ανεργία των γυναικών παρόλο που έχουν και υψηλά ποσοστά  µερικής 

απασχόλησης, ενώ αντίθετα η Αυστρία που δεν περεχεί ιδιαίτερα προνόµια για την 

απασχόληση των γυναικών έχει χαµηλά ποσοστά ανεργίας γυναικών. 

 Η επιτυχία ορισµένων κρατών στην διαµόρφωση πολιτικών για να µειώσουν 

την ανεργία των γυναικών σίγουρα αποτελεί έναν συνδυασµό πολλών παραγόντων, 

ορισµένοι από τους οποίους δεν θα αναλυθούν εδώ. Αυτό που µε πρώτη µάτια θα 

φαίνονταν λογικό είναι ότι οι χώρες που δεν  χαρακτηρίζονται όπως είδαµε  από 

ισχυρή προστασία κοινωνικού κράτους, θα έπρεπε λογικά να προωθούν σχήµατα 

µερικής απασχόλησης . Βλέπουµε όµως ότι ισχύει το αντίθετο, ότι κράτη µε ισχυρή 
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παρουσία κράτους πρόνοιας προωθούν και σχήµατα µερικής απασχόλησης, το οποίο 

ενδεχοµένως να συντελεί σε µεγάλο βαθµό στα χαµηλά ποσοστά ανεργίας που έχουν. 

 Η εργασιακή µορφή της µερικής απασχόλησης όπως είναι επίσης λογικό θα 

έπρεπε να είναι ιδιαίτερα ελκυστική στις γυναίκες των κρατών που δεν µπορούν 

εύκολα να συνδυάσουν την επαγγελµατική µε την οικογενειακή ζωή, δεδοµένου ότι 

το ωράριο µερικής απασχόλησης εξυπηρετεί ιδιαίτερα άτοµα µε αυξηµένες 

οικογενειακές υποχρεώσεις. Η µερική απασχόληση εξυπηρετεί πολύ περισσότερο δε 

στους τοµείς όπου υπάρχει ελαστικό ωράριο εργασίας( λιανικό εµπόριο) , κυρίως στα 

κράτη που δεν παρέχονται προνόµια για την φροντίδα των παιδιών53. Παρόλα αυτά 

όµως σε πολλές περιπτώσεις η µερική απασχόληση δεν προτιµάται από τους 

εργαζόµενους 54 ενώ υπάρχει µειωµένη προτίµηση κυρίως από κράτη όπως η Ελλάδα, 

η Ιταλία και η Ισπανία. Αυτό βέβαια µπορεί να συνδέεται µε διάφορους λόγους, όπως 

οι χαµηλοί µισθοί µερικής απασχόλησης  ή οι άνισες ευκαιρίες εξέλιξης της µερικής 

απασχόλησης σε σχέση µε την πλήρη απασχόληση.55 

 Εκτός όµως από τις πολιτικές που ενισχύουν την δυνατότητα των γυναικών να 

εργαστούν, µέσω διαφόρων κοινωνικών προνοµιών και ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης συνδυαστικά µε όλα αυτά επιδρούν και άλλοι παράγοντες. Πρώτα από 

όλα η άνιση αµοιβή των γυναικών στην εργασία σε σχέση µε τους άνδρες, οι γυναίκες 

κατά µέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν µόνο το 84% των αποδοχών των 

ανδρών56. Οι µικρότερες αµοιβές στις γυναίκες , προφανώς λειτουργούν  πολύ 

περισσότερο ανασταλτικά στην απασχόληση τους , ειδικότερα για τις γυναίκες µε 

οικογενειακές υποχρεώσεις που δεν τους παρέχονται και προνόµια παιδικής µέριµνας, 

ή ευέλικτές µορφές απασχόλησης. Σαν παράδειγµα µπορούµε να δούµε την Γερµανία 

και την Πορτογαλία που δεν παρέχουν ιδιαίτερα προνόµια παιδικής µέριµνας στις 

γυναίκες ενώ ταυτόχρονα έχουν και διαφορές στην αµοιβή των γυναικών σε σχέση µε 

των ανδρών. Άλλα κράτη που επίσης παρουσιάζουν διαφορές στην αµοιβή των 

γυναικών και των ανδρών, είναι και η Αυστρία, η Ολλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο 

και η Ιρλανδία, µε βάση όµως αυτά που διαπιστώθηκαν προηγουµένως το κάθε 

κράτος µπορεί και συνδυάζει τελικά παράλληλα και άλλες πολιτικές που 

διευκολύνουν την εργασία των γυναικών, όπως  για παράδειγµα το Ηνωµένο 

Βασίλειο µε εκτεταµένα σχήµατα µερικής απασχόλησης. 
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 Άλλος ένας παράγοντας που σχετίζεται και αυτός µε όλα τα παραπάνω είναι 

τα µειωµένα κίνητρα µέσω φορολογίας, για να εργαστούν οι γυναίκες. Πιστεύεται ότι 

εάν θα υπήρχε πιο ευνοϊκή φορολόγηση στις παντρεµένες γυναίκες , αυτό θα 

συντελούσε στην αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στη αγορά εργασίας.. Αυτό 

αφορά κυρίως την ευνοϊκότερη φορολόγηση του δεύτερου εισοδήµατος στην 

οικογένεια, δεδοµένου ότι λίγες χώρες, όπως η Ελλάδα, το Λουξεµβούργο, η Σουηδία 

και η Φιλανδία φορολογούν ισότιµα το δεύτερο εισόδηµα στην οικογένεια, µε το 

εισόδηµα κάποιου που δεν είναι παντρεµένος, ενώ η Ιρλανδία για παράδειγµα 

επιβαρύνει µε πολύ µεγαλύτερη φορολογία το δεύτερο εισόδηµα στην οικογένεια.57. 

 Όπως παρατηρείται µετά από την ανάλυση όλων των παραπάνω παραγόντων, 

οι πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παρουσιάζουν σίγουρα ανάµεσα στα κράτη κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως και 

βασικές µεταξύ τους διαφορές. Ενδεχοµένως οι πολιτικές ορισµένων κρατών να 

θεωρούνται πιο αποτελεσµατικές σε σχέση µε άλλες πολιτικές, σίγουρα όµως 

υπάρχουν και παράγοντες που σχετίζονται µε αυτές, όπως η οικονοµία, η 

νοµισµατική πολιτική, η ανταγωνιστικότητα και διάφορες συγκυρίες , που δεν 

αναλύθηκαν εδώ. 

Αυτό που φαίνεται όµως να έχει ιδιαίτερη σηµασία, είναι οι πολιτικές για την 

συµφιλίωση οικογένειας και της εργασίας, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες 

γυναίκες δεν µπορούν να εργαστούν λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων . Ακόµα 

όµως και αυτές δεν αρκούν και δεν έχουν αποτέλεσµα όπως είδαµε από µόνες τους., 

χρειάζεται ίσως ένας συνδυασµός πολιτικών για την αύξηση της απασχόλησης των 

γυναικών. Οι διαφορές και οι οµοιότητες των κρατών µεταξύ τους σε ότι αφορά τα 

ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας τους, αντανακλούν τελικά  και σε ανάλογες 

διαφορές και οµοιότητες ως προς τις πολιτικές που ακολουθούν, οι σχέσεις αυτές 

όµως δεν είναι απόλυτες.. Χαρακτηριστικό παράδειγµα σε αυτό αποτελεί η Φιλανδία 

που όπως προαναφέρθηκε έχει κοινά χαρακτηριστικά και ποσοστά απασχόλησης 

αρκετά υψηλά όπως και τα υπόλοιπα Σκανδιναβικά κράτη, έχει όµως υψηλότερα 

ποσοστά ανεργίας γυναικών και χαµηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης. Τέλος σαν 

ιδιαίτερος παράγοντας αναφέρεται και η σηµασία και οι διαφορές των κρατών σε ότι 

αφορά το πώς αντιλαµβάνονται και θεωρούν κάποιες αξίες, όπως για παράδειγµα τον 
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ρόλο και την αξία της γυναίκας στην οικογένεια, που παρουσιάζει τελικά διαφορές 

ανάµεσα στα κράτη µέλη. 

 

4.3 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 
Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούν τα τελευταία χρόνια 

µέτρα που ενισχύουν την προσπάθεια µεταστροφής των παθητικών πολιτικών 

απασχόλησης που εφαρµόζονταν παλαιότερα, σε ενεργητικές πλέον πολιτικές, 

δίνοντας έτσι περισσότερη έµφαση στην προσπάθεια που καταβάλουν για να 

υποστηρίξουν και να βοηθήσουν τους άνεργους να µείνουν κοντά στην αγορά 

εργασίας, µε απώτερο στόχο την άµεση ένταξή τους σε θέσεις εργασίας. 

 Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης φαίνεται να παρουσιάζουν πιο άµεσα 

πλεονεκτήµατα για τους άνεργους σε σχέση µε τις παθητικές πολιτικές απασχόλησης 

(τα επιδόµατα ανεργίας), για τον λόγο ότι βοηθούν τους άνεργους να έχουν µια επαφή 

µε την αγορά εργασίας, παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες και κατάρτιση, ενώ 

τέλος βοηθούν στην µείωση της αδήλωτης εργασίας παρέχοντας ταυτόχρονα την 

δυνατότητα ένταξης των ανέργων σε θέσεις εργασίας , σε προγράµµατα εργασιακής 

εµπειρίας και σε προγράµµατα προσωρινής απασχόλησης58 . 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, το Ηνωµένο Βασίλειο, η ∆ανία, η 

Σουηδία και η Ολλανδία έχουν σηµειώσει σηµαντικές αλλαγές και πρόοδο στις 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που εφαρµόζουν, στα πλαίσια της προσπάθειας 

τους για την πρόληψη της µακροχρόνιας ανεργίας αλλά και στα πλαίσια της 

προσπάθειας τους να βοηθήσουν τους νέους να κάνουν µια νέα αρχή59.. Τα ίδια 

ακριβώς µέτρα και πολιτικές προωθούν και τα υπόλοιπα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, δεδοµένου ότι η ανάγκη µεταστροφής των παθητικών πολιτικών 

απασχόλησης σε ενεργητικές πολιτικές αποτελεί µια από τις κατευθυντήριες γραµµές 

της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απασχόληση.  

 

 

 

 

                                                 
58 Barr, (1994:61) 
59 de Koning, κα ,(2004:30)   
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4.3.1ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 Τα βασικότερα µέτρα  που εφαρµόζουν και προωθούν τα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης για την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων και των 

γυναικών, , εστιάζονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στην προώθηση µέτρων για 

να επιστρέψουν στην εκπαίδευση οι νέοι που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, στην 

προώθηση προγραµµάτων προσωρινής και µερικής απασχόλησης καθώς και στην 

προώθηση προγραµµάτων για να αποκτήσουν οι άνεργοι νέοι εργασιακή εµπειρία και 

απασχόληση .Όλα αυτά τα προγράµµατα εφαρµόζονται στα πλαίσια της προσπάθειας 

ενίσχυσης των ενεργητικών πολιτικών τους, ενώ παράλληλα τα περισσότερα κράτη 

δίνουν έµφαση στην εξατοµικευµένη υποστήριξη και στην βοήθεια των νέων 

ανέργων για να βρουν εργασία ή τουλάχιστον να καταρτιστούν  εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Οι νέοι και οι 

γυναίκες αποτελούν τις δύο κυριότερες προτεραιότητες των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαιτέρως αυτών των κρατών που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο 

πρόβληµα µε την ανεργία των νέων και των γυναικών.60. 

 Η ενίσχυση τέτοιων µέτρων θεωρείται ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους 

άνεργους και κυρίως τους νέους και τις γυναίκες , γιατί τους δίνει κίνητρα για 

εργασία και κυρίως προσφέρει βοήθεια σε αυτούς που είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι 

και όντως αναζητούν εργασία. Ενδεικτικά αναφέρεται το πρόγραµµα New deal για 

τους νέους, που εφαρµόστηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο το 1998 , το οποίο έχει σαν 

βασική αρχή ότι οι νέοι άνεργοι θα πρέπει πριν την συµπλήρωση εξάµηνης ανεργίας 

είτε να εργαστούν είτε να ενταχθούν σε πρόγραµµα κατάρτισης61. Το πρόγραµµα 

αυτό θεωρείται ότι επέφερε θετικά αποτελέσµατα στην ανεργία των νέων, και ήταν 

µια αρχή για την προώθησης της φιλοσοφίας «δεν γίνεται κάποιος να επιδοτείται ως 

άνεργος εφόσον µπορεί να εργαστεί» Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί εδώ, είναι ότι το 

Ηνωµένο Βασίλειο θεωρείται ως ένα από τα λίγα κράτη που έχουν συνεισφέρει  

θετικά στην απασχόληση των ανέργων, µέσα από την προσπάθεια που κάνει να 

προσφέρει βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας. »62. 

                                                 
60 Εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας ,2003 
61 Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση του Ηνωµένου Βασιλείου, 1998 
62 de Koning, κα,(2004:17)  
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 Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν το βασικότερο 

µέτρο για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των γυναικών, µε απώτερο 

στόχο την βελτίωση των προσόντων τους και την εξοικείωση τους µε τα νέα 

δεδοµένα της αγοράς εργασίας. Τα προγράµµατα κατάρτισης που υλοποιούνται 

παρουσιάζουν διαφορές ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως 

προς την διάρκεια εκπαίδευσης και ως προς τα αντικείµενα εκπαίδευσης. Η 

αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων αυτών, καθώς και η επίδραση που έχουν 

στην απασχόληση δεν είναι απόλυτα θετική για τα περισσότερα κράτη, ενώ πολλές 

φορές εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από την διάρκεια των  προγραµµάτων, αλλά 

κυρίως από το αντικείµενο κατάρτισης63.  

 Παρόµοια αποτελέσµατα ισχύουν και για τα προγράµµατα απόκτησης 

εργασιακής εµπειρίας, όπως επίσης και για την τοποθέτηση νέων ανέργων σε θέσεις 

εργασίας προσωρινής απασχόλησης. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις θέσεις εργασίας 

προσωρινής απασχόλησης, παρουσιάζονται για λίγες χώρες θετικά αποτελέσµατα 

στην απασχόληση, ενώ οι πιθανότητες µετάβασης σε θέσεις µόνιµης απασχόλησης 

είναι επίσης περιορισµένες64. 

 Τα περισσότερα προγράµµατα  που προωθούνται από τα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσουν την ζήτηση της αγοράς εργασίας, βασίζονται 

σε προγράµµατα επιδότησης για την δηµιουργία θέσεων εργασίας, µε επιδοτήσεις σε 

εργοδότες για να προσλάβουν άνεργους κατά προτεραιότητα νέους και γυναίκες και 

παρόµοια προγράµµατα για αυτούς που δεν διαθέτουν εργασιακή εµπειρία. Τα 

προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας για τους νέους, παρουσιάζουν σε ορισµένες 

περιπτώσεις θετικά αποτελέσµατα, κυρίως σε χώρες της νότιας Ευρώπης, που η 

έλλειψη εργασιακής εµπειρίας αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο για την είσοδο των νέων 

στην αγορά εργασίας65. 

 Τα παραπάνω προγράµµατα αποτελούν τα βασικότερα προγράµµατα που 

υλοποιούνται για την προώθηση της απασχόλησης και την µείωση της ανεργίας των 

νέων, και κυρίως των νέων γυναικών, που όπως είδαµε προηγουµένως 

αντιµετωπίζουν σε πολλές χώρες µεγαλύτερο πρόβληµα µε την ανεργία σε σχέση µε 

τους νέους άνδρες. Όπως διαπιστώθηκε τα προγράµµατα αυτά δεν δίνουν µέχρι 

στιγµής ξεκάθαρα στοιχεία ως προς την αποτελεσµατικότητά τους, αποτελούν 

                                                 
63 Whitland ,(2002:60) 
64 Whitland,(2002:85) 
65Walther κα, (2002:21) 
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σίγουρα όµως µια προσπάθεια που στοχεύει να φέρει τους άνεργους πιο κοντά στην 

αγορά εργασίας, µε απώτερη ελπίδα και στόχο την ένταξη τους σε θέσεις εργασίας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  

 Το πρόβληµα της ανεργίας, όπως διαπιστώθηκε µετά από όσα αναφέρθηκαν, 

εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόβληµα που απασχολεί έντονα τα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο µέσος όρος των δεικτών της ανεργίας των κρατών µελών, 

εξακολουθεί να διαµορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας την 

περίοδο1993-2004 που εξετάστηκε µικρή µείωση, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται 

αύξηση των ποσοστών της ανεργίας που καταγράφουν τα κράτη µέλη από το 2001 

και έπειτα, σε όλους τους δείκτες µέτρησης της ανεργίας που εξετάστηκαν. Ο µέσος 

όρος της ανεργίας όπως διαπιστώθηκε διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, τόσο εξαιτίας 

των ιδιαίτερα υψηλά ποσοστών ανεργίας που καταγράφουν αρκετά κράτη µέλη, όσο 

και εξαιτίας των ποσοστών ανεργίας που καταγράφονται από ορισµένα κράτη µέλη 

σε επίπεδο 7% και 8%, ποσοστά ιδιαίτερα υψηλά για την οικονοµία των κρατών. Σε 

ότι αφορά την διαµόρφωση του µέσου όρου της ανεργίας των κρατών µελών δεν 

πρέπει να παραβλέπεται βέβαια και ο µικρός αριθµός των κρατών µε πολύ χαµηλά 

ποσοστά ανεργίας, καθώς επίσης και οι πολύ µεγάλες αποκλίσεις που σηµειώνουν τα 

κράτη µέλη στα ποσοστά ανεργίας που καταγράφουν, διότι τα στοιχεία αυτά 

αποδεικνύουν ότι το πρόβληµα της ανεργίας παρουσιάζει σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

 Ο µέσος όρος της ανεργίας των 15 κρατών µελών, καταγράφεται σταθερά 

χαµηλότερος σε όλους τους δείκτες της ανεργίας που εξετάστηκαν από τον µέσο όρο 

της ανεργίας των 25 πλέον κρατών µελών µετά την τελευταία διεύρυνση. Η εξέλιξη 

αυτή όπως διαπιστώθηκε όµως, δεν οφείλεται µόνο στα ποσοστά ανεργίας των 10 

νέων κρατών µελών, καθώς αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 κρατών 

εξακολουθούν να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ παράλληλα 

τα περισσότερα από τα δέκα νέα κράτη καταγράφουν αρκετά χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας. Η κατάσταση της ανεργίας προβάλει ίσως ακόµα πιο ανησυχητική για 

εκείνα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 κρατών που εξακολουθούν να 

καταγράφουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, δεδοµένου ότι τα κράτη αυτά εδώ και αρκετά 

χρόνια έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την αντιµετώπιση της ανεργίας, τόσο 

µέσω εθνικών πολιτικών απασχόλησης όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παρόλα αυτά αρκετά κράτη έχουν σηµειώσει τα τελευταία χρόνια σηµαντική πρόοδο 

µε µείωση των ποσοστών της ανεργίας τους(Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Σουηδία, 
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Ηνωµένο Βασίλειο, Φιλανδία), ενώ κράτη όπως η Ελλάδα και η Γερµανία 

παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια αύξηση των ποσοστών της ανεργίας τους. 

 Μετά από την ανάλυση των συνολικών ποσοστών ανεργίας των κρατών 

µελών, αλλά και την ανάλυση των επιµέρους δεικτών της ανεργίας σε ειδικές οµάδες 

του πληθυσµού, προκύπτει ότι η ανάλυση των συνολικών ποσοστών ανεργίας των 

κρατών µελών, δεν διαµορφώνει πλήρης εικόνα για το µέγεθος του προβλήµατος της 

ανεργίας του κάθε κράτους. Η ανεργία πλήττει περισσότερο ορισµένες οµάδες του 

πληθυσµού, όπως τις γυναίκες και τους νέους, ενώ εξαιρετικά υψηλά παραµένουν και 

τα ποσοστά ανεργίας των ανέργων που παραµένουν χωρίς εργασία για διάστηµα 

µεγαλύτερο των δώδεκα µηνών.  

∆ιαπιστώνεται ότι τα κράτη που καταγράφουν πολύ χαµηλά συνολικά 

ποσοστά ανεργίας, καταγράφουν επίσης χαµηλά ποσοστά ανεργίας σε όλες τις οµάδες 

του πληθυσµού. Προκύπτουν όµως και κράτη που καταγράφουν χαµηλά συνολικά 

ποσοστά ανεργίας, ενώ παράλληλα αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβληµα µε την 

ανεργία των νέων ή των γυναικών. Ακόµα όµως και τα κράτη που καταγράφουν 

υψηλά συνολικά ποσοστά ανεργίας, όταν η ανεργία αναλύεται σε ειδικές οµάδες του 

πληθυσµού, όπως οι νέοι και οι γυναίκες καταγράφουν στις οµάδες αυτές ιδιαίτερα 

υψηλά ποσοστά ανεργίας και σηµαντικές αποκλίσεις από τα αντίστοιχα ποσοστά 

ανεργίας των ανδρών και των ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών. Η διαπίστωση αυτή 

ισχύει βέβαια για τα περισσότερα κράτη µέλη, καθώς µετά από την ανάλυση των 

ποσοστών ανεργίας των κρατών µελών όχι µόνο στο σύνολο αλλά και κατά φύλο και 

κατά ηλικία προκύπτει ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων και των γυναικών 

καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλά. 

Το πρόβληµα της απασχόλησης και της ανεργίας απασχολεί τα τελευταία 

χρόνια έντονα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

και από τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, σε ότι αφορά την αύξηση της 

απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών οµάδων, που πλήττονται περισσότερο από την 

ανεργία, όπως οι γυναίκες και τα άτοµα ηλικίας 55-64 ετών. Τα ποσοστά 

απασχόλησης που καταγράφουν τα κράτη µέλη τα τελευταία χρόνια, απέχουν αρκετά 

από τους φιλόδοξους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, ενώ ιδιαίτερα 

χαµηλά παραµένουν τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και των ατόµων ηλικίας 

55-64 ετών. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα ποσοστά απασχόλησης των ατόµων ηλικίας 

55-64ετών, συµπεραίνεται σε αρκετές περιπτώσεις κρατών ότι προκύπτουν 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά απασχόλησης που καταγράφουν, 
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δεδοµένου ότι κράτη µε υψηλά συνολικά ποσοστά απασχόλησης καταγράφουν 

χαµηλά ποσοστά απασχόλησης στα άτοµα ηλικίας 55-64 ετών, γεγονός που 

αποδεικνύει την δυσκολία επανένταξης των ατόµων αυτών στην αγορά εργασίας. 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις χαρακτηρίζουν όµως τα κράτη µέλη και στην 

εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης την περίοδο 1993-2004. Παρατηρείται 

εποµένως ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις κρατών παρουσιάζεται απόλυτη συνάφεια 

των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας που καταγράφουν, καθώς κράτη που 

καταγράφουν χαµηλά ποσοστά ανεργίας καταγράφουν αντίστοιχα και υψηλά 

ποσοστά απασχόλησης. Αντίστροφα παρουσιάζεται απόλυτη συνάφεια απασχόλησης 

και ανεργίας σε ορισµένες περιπτώσεις κρατών, που καταγράφουν υψηλά ποσοστά 

ανεργίας, ενώ καταγράφουν αντίστοιχα και χαµηλά ποσοστά απασχόλησης. Η 

παραπάνω συνάφεια ανάµεσα στα ποσοστά ανεργίας και στα ποσοστά απασχόλησης 

δεν ισχύει απόλυτα για όλα τα κράτη µέλη, γεγονός που ισχύει και για την εξέλιξη της 

απασχόλησης και της ανεργίας, καθώς δεν παρατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις 

κρατών η αύξηση της απασχόλησης να συµβαδίζει και µε µείωση της ανεργίας και το 

αντίστροφο. Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποδεικνύουν ότι στην συνάφεια και την 

εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας, παρεµβαίνουν διάφοροι παράγοντες, 

όπως δηµογραφικοί, οι πολιτικές απασχόλησης των κρατών, η συµµετοχή του 

εργατικού δυναµικού, οι ρυθµοί ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, το πρόβληµα 

της ανεργίας και της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού σε ορισµένες οµάδες του 

πληθυσµού, η οικονοµική κατάσταση του κάθε κράτους καθώς επίσης και το 

εργασιακό καθεστώς του κάθε κράτους. Όλα τα παραπάνω συνιστούν σίγουρα 

παράγοντες που διαµορφώνονται και εξελίσσονται διαφορετικά σε κάθε κράτος 

µέλος, ενώ ως σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξης της ανεργίας και 

της απασχόλησης στα κράτη µέλη αποτελούν και τα είδη της ανεργίας που 

παρουσιάζονται στα κράτη µέλη.  

Ανάλογες διαπιστώσεις προκύπτουν µετά από την ανάλυση των ποσοστών 

ανεργίας, των ποσοστών απασχόλησης και των ποσοστών της µερικής απασχόλησης 

που καταγράφουν τα κράτη µέλη την περίοδο 1993-2004. Η µερική απασχόληση σαν 

µέτρο πολιτικής για την αντιµετώπιση της ανεργίας, αλλά και για την διευκόλυνση 

ορισµένων οµάδων του πληθυσµού για εργασία, όπως οι γυναίκες, δεν προωθείται 

στο ίδιο βαθµό από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισµένα από τα κράτη 

που καταγράφουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης και χαµηλά ποσοστά ανεργίας, 

καταγράφουν αντίστοιχα και υψηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης. Αυτό δεν ισχύει 
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όµως για όλα τα κράτη που καταγράφουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης και χαµηλά 

ποσοστά ανεργίας, ενώ όπως θα ήταν ίσως αναµενόµενο το σχήµα της µερικής 

απασχόλησης προωθείται πολύ περισσότερο στις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες. 

Αυτό που συµπεραίνεται και προκαλεί εντύπωση από την ανάλυση που προηγήθηκε, 

είναι ότι κανένα από τα κράτη µε υψηλά ποσοστά ανεργίας γυναικών, δεν καταγράφει 

και υψηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης, αντιθέτως τα κράτη αυτά καταγράφουν 

ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης. Το συµπέρασµα αυτό προκαλεί 

ιδιαίτερη εντύπωση δεδοµένου ότι το σχήµα της µερικής απασχόλησης, σαν µέτρο 

πολιτικής για την αντιµετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, θα 

βοηθούσε αρκετά τα κράτη αυτά που αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε την ανεργία και 

την απασχόληση των γυναικών. Αντιθέτως αυτό που παρατηρείται, είναι ότι αρκετά 

από τα κράτη που καταγράφουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης και χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας γυναικών, χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό το καθεστώς της µερικής 

απασχόλησης στις γυναίκες, κάτι που προφανώς αντικατοπτρίζεται και στα ποσοστά 

απασχόλησης και ανεργίας που καταγράφουν τα κράτη αυτά.  

Εξετάζοντας τα ποσοστά της συνολικής ανεργίας και της συνολικής 

απασχόλησης, µε βάση την κατάταξη των κρατών µελών σύµφωνα µε τον µέσο όρο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαµορφώνονται 

κάποιες οµάδες κρατών, που χαρακτηρίζονται από κοινά χαρακτηριστικά σε ότι 

αφορά την διαµόρφωση των ποσοστών της ανεργίας και της απασχόλησης που 

καταγράφουν. Αυτές οι οµάδες κρατών παρουσιάζουν όµως διαφοροποιήσεις όταν 

εξετάζεται η ανεργία και η απασχόληση σε επιµέρους οµάδες του πληθυσµού, όπως 

στις γυναίκες, στους νέους και στους µακροχρόνια άνεργους. Οι διαφοροποιήσεις 

αυτές προκύπτουν, διότι όπως διαπιστώθηκε η ανεργία πλήττει ιδιαίτερα αυτές τις 

οµάδες του πληθυσµού, ενώ επίσης αρκετά κράτη που καταγράφουν χαµηλά 

συνολικά ποσοστά ανεργίας, αντιµετωπίζουν τελικά και αυτά πρόβληµα µε την 

ανεργία των οµάδων αυτών.  

Υπάρχουν όµως και ορισµένα κράτη, που σταθερά ανεξάρτητα από τις 

µεταβλητές που εξετάζεται η ανεργία και η απασχόληση, παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την διαµόρφωση των ποσοστών της ανεργίας και της 

απασχόλησης που καταγράφουν. Στα κράτη αυτά ανήκουν σαν οµάδα κρατών, από τη 

µια τρία από τα κράτη µε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας(Ελλάδα, Πολωνία, 

Σλοβακία) και από την άλλη οκτώ από τα κράτη µε τα χαµηλότερα ποσοστά 

ανεργίας(Αυστρία, ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, 
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Σουηδία, και Σλοβενία), ενώ σαν τρίτη ξεχωριστή οµάδα προκύπτει το 

Λουξεµβούργο, η Μάλτα και η Ουγγαρία.   

Εποµένως αυτό το οποίο συµπεραίνεται είναι ότι το πρόβληµα της ανεργίας 

διαµορφώνεται µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις, αλλά και κοινά χαρακτηριστικά στα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλήρης εικόνα της ανεργίας των κρατών 

µελών, διαµορφώνεται κυρίως µέσα από την ανάλυση των ποσοστών ανεργίας σε 

επιµέρους οµάδες ατόµων, διότι για παράδειγµα τα ποσοστά της ανεργίας των 

γυναικών και των νέων, είναι αυτά που τελικά στα περισσότερα κράτη διαµορφώνουν 

και το µέγεθος του προβλήµατος της ανεργίας. Τα κράτη µέλη παρουσιάζουν κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ τους, ακολουθούν κάποιες κοινές τάσεις ως προς την 

ανεργία. Αντίστοιχα κοινές τάσεις όµως και κοινά χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν τα 

κράτη µέλη και ως προς την διαµόρφωση των πολιτικών τους για την απασχόληση. 

Η ύπαρξη και εξέλιξη ορισµένων παραγόντων που δυσχεραίνουν την ένταξη 

των νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας, παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά σε ορισµένα κράτη, τα οποία κοινά χαρακτηριστικά αποτυπώνονται 

και στις πολιτικές τους και στα ποσοστά ανεργίας τους. Η προώθηση για παράδειγµα 

της µερικής απασχόλησης στα κράτη µέλη ως µέτρο για την προώθηση ευέλικτων 

µορφών  εργασίας που εξυπηρετεί άτοµα µε αυξηµένες υποχρεώσεις, αποτελεί κοινό 

χαρακτηριστικό σε αρκετά από τα κράτη που καταγράφουν χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας γυναικών. Κοινό χαρακτηριστικό των κρατών µε χαµηλά ποσοστά ανεργίας 

αποτελούν και οι κοινές πολιτικές κοινωνικής προστασίας για τους άνεργους, οι 

οποίες πολιτικές παρουσιάζουν επίσης αξιοσηµείωτες διαφορές και οµοιότητες στα 

κράτη µέλη. 

Ακόµα όµως και τα συστήµατα εκπαίδευσης αλλά και η σηµασία που 

αποδίδεται σε κάθε κράτος για τους νέους ως αξία, αλλά και τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των νέων και οι ευκαιρίες απασχόλησης που τους δίνονται διαφέρουν 

και ταυτόχρονα παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα στα κράτη µέλη. Το 

ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις γυναίκες, ενώ ακόµα κι η εξέλιξη ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης σε ορισµένα κράτη µέλη είναι περισσότερο ανεπτυγµένη και 

σε κάποια άλλα όχι. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι που εξηγούν τελικά και 

σχετίζονται και µε τις ιδιαιτερότητες των κρατών µελών ως προς τα ποσοστά 

ανεργίας τους. Παρατηρείται εποµένως ότι οι παράγοντες που δυσκολεύουν την 

ένταξη των νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας και οι αντίστοιχες πολιτικές 

για την καταπολέµηση τους, παρουσιάζουν διαφορές ανάµεσα στα κράτη µέλη. 
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Παρουσιάζουν όµως και οµοιότητες όπως οµοιότητες αλλά και διαφορές που 

σχετίζονται τελικά και µε αυτούς τους παράγοντες παρουσιάζουν και τα κράτη µέλη 

στα ποσοστά ανεργίας τους. Τα κοινά στοιχεία των κρατών µελών ως προς τα 

ποσοστά ανεργίας τους, σχετίζονται τελικά και µε ανάλογους παράγοντες δυσκολίας 

ένταξης στην αγορά εργασίας, αλλά και ανάλογες πολιτικές απασχόλησης. 
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