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Έλαο άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα εξγαζηεί θαη δελ κπνξεί λα βξεη
δνπιεηά είλαη ίζσο ε πην ζιηβεξή όςε ηεο αληζόηεηαο ηεο ηύρεο
ζηνλ θόζκν.
Thomas Carlyle

ΕΙΑΓΩΓΗ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ην 1980 θαη έπεηηα ε αλεξγία έρεη παξνπζηάζεη
αχμεζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ φιν θαη κεγαιψλεη. Ζ αχμεζε απηή θαζηζηά
ηελ αλεξγία έλα κείδνλνο ζεκαζίαο πξφβιεκα γηα ηελ νηθνλνκία θαη, γεληθφηεξα, γηα
ηελ θνηλσλία. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε αλεξγία ηηο δεθαεηίεο απφ ην
1980 θαη έπεηηα ζεκείσζε άλνδν δεκηνπξγψληαο, επίζεο, έλα κεγάιν πξφβιεκα γηα
ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Ζ παξνχζα εξγαζία δηαρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ
δηάξζξσζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Αξρηθά,
γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε απφ ην 1960. Οκνίσο, αθνινπζεί ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ ην 1960 γηα ηελ
εμέιημε ηεο αλεξγίαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
ηα επφκελα θεθάιαηα, παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία
ρξφληα έσο ζήκεξα, ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ αλεξγία, ηφζν γηα ηε Διιάδα, φζν θαη
γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπηπιένλ, αθνινπζεί εθηελή αλαθνξά –αιιά θαη
ζπγθξίζεηο– γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλεξγία ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, αλά νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, φπσο είλαη νη νκάδεο αλά θχιν, αλά ειηθία θαη
αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο.
ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη αλαθνξά ζην λφκν ηνπ Okun θαη ηε
ζρέζε ηεο αλεξγίαο κε ην ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ Αθαζάξηζην Δγρψξηνπ
Πξντφληνο. Αξρηθά, νξίδεηαη θαη αλαιχεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο. Αθνινπζεί
ζπλνπηηθή αλαθνξά θάπνησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ην λφκν ηνπ Okun
θαη παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη
εκπεηξηθή έξεπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ησλ 15 ρσξψλ θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα απφ απηή.
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Α.ΜΕΡΟ: ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΟΝ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΑΠΟ ΣΟ 1960
Ζ αλεξγία κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 δελ απνηεινχζε ζεκαληηθφ
πξφβιεκα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ. Απφ ην ζεκείν φκσο εθείλν
θαη έπεηηα, ε πνξεία ηεο ήηαλ αλνδηθή θαη έπιεμε ηφζν ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο φζν
θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ηελ Ηαπσλία. Σφζν ζηηο κεγάιεο
επεηξσηηθέο Δπξσπατθέο ρψξεο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
Δπξσπατθψλ ρσξψλ ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ αηζζεηά θαη λα
πξνθαινχλ αλεζπρία.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 12 ηελ πεξίνδν 1960-1974 είρε ρακειά πνζνζηά
αλεξγίαο, ελψ απφ ην ’74 έσο ην 1980 παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ.
Μεηά ην 1980 νη επηδφζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο
θαζίζηαληαη πξνβιεκαηηθέο. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο
ήηαλ ιίγν πςειφηεξν απφ 2 ην 1960 θαη θηάλεη γχξσ ζην 12 ην 1994. Απμήζεθε
δειαδή ζηα 34 απηά ρξφληα έμη θνξέο. Ζ ζεακαηηθή απηή αχμεζεο ηεο επξσπατθήο
αλεξγίαο ππήξμε ζρεδφλ ζπλερήο θαηά ηελ πεξίνδν 1960-1994, αλ εμαηξεζεί ην
δηάιεηκκα 1986-1990, κέζα ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη πηψζε ηεο ηάμεο ησλ δπφκηζε
πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ (απφ 10.8% ζε 8.3%). Ζ βξαρεία απηή εμαίξεζε, ζηελ
καθξνρξφληα αλνδηθή πνξεία ηεο επξσπατθήο αλεξγίαο, πνπ ζπλνδεχηεθε ακέζσο
ζηε ζπλέρεηα απφ ηαρχηαην ξπζκφ αχμεζεο, δελ είλαη αξθεηή γηα λα αιιάμεη ην
ζπκπέξαζκα κε βάζε ην νπνίν νη νηθνλνκίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφηαην πξφβιεκα «παξαγσγήο» αλεξρφκελεο αλεξγίαο (Μαξία
Νεγξεπφληε-Γειηβάλε, 1995).
Τπάξρνπλ, βέβαηα, ζνβαξέο απνθιίζεηο ησλ επί κέξνπο εζληθψλ νηθνλνκηψλ απφ
ηνλ κέζν απηφ θνηλνηηθφ φξν ηεο αλεξγίαο, πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξά δηάξζξσζεο,
επίπεδν αλάπηπμεο, αθνινπζνχκελε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή, πιεζπζκηαθή
δηάξζξσζε, ζεζκηθφ πιαίζην θ.ά.
Αθφκα, ε Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηελ πεξίνδν 1960-1994 δεκηνχξγεζε ζέζεηο
απαζρφιεζεο κε εηήζην ξπζκφ κφιηο 0.3, ελψ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1970-1990,
δεκηνχξγεζε κφλν 8.2 εθαηνκκχξηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ επξσπατθή νηθνλνκία
5

απνδείρηεθε αλέηνηκε λα ππνδερηεί ηελ κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία, δηφηη πξνθαλψο
δελ πξνεηνίκαζε επαξθψο ηελ αλάγθε ηαρείαο κεηαθνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο,
απφ ηηο ζπξξηθλσκέλεο παξαδνζηαθέο, ζηηο αλεξρφκελεο ηαρχηαηα λέεο (Μαξία
Νεγξεπφληε-Γειηβάλε, 1995).
Γεληθφηεξα, ε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε αληζφηεηα ζηνπο κηζζνχο, ε
δηαζπνξά αλά πεξηθέξεηα θαη άιινη απνθεληξσκέλνη δείθηεο, επεξεάδνληαη φινη,
φπσο θαη ε αλεξγία, απφ πνιιά δηαξζξσηηθά θαη ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο, ησλ ζπκβαηηθψλ δηαθαλνληζκψλ
θαη ηεο θνξνιφγεζεο. Σα βαζχηεξα αίηηα ηεο επίκνλεο αλεξγίαο ζηελ Δπξψπε κπνξεί
λα νθείινληαη ζε ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηξέπνπλ ηηο αγνξέο εξγαζίαο απφ
ηελ πιήξε απαζρφιεζε ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαζνξίδνπλ άιιεο κνξθέο απαζρφιεζεο
θαη κηζζψλ. Αζθαιψο, ε αλεξγία δελ είλαη κηα επράξηζηε εκπεηξία. Όκσο, ε
απαζρφιεζε κε πνιχ ρακεινχο κηζζνχο κπνξεί λα είλαη ηφζν δπζάξεζηε γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο φζν ε αλεξγία. Καζψο, νη επέιηθηνη κηζζνί κπνξεί λα ειαηηψζνπλ ηελ
αλεξγία, αιιά ζε θάπνηα άιια ζέκαηα δελ δίλνπλ ιχζε1.
Οη Stephen Nickell, Luca Nunziata θαη Wolfgang Ochel (2005) έθαλαλ κηα
κειέηε πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπλ ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Δπξψπε απφ ην
1960 θαη κεηά. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε δξακαηηθή καθξνρξφληα εμέιημε ηεο αλεξγίαο
ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο (OECD) κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αιιαγέο ζηνπο ζεζκνχο ηεο
αγνξάο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα αιιαγέο ζην ζχζηεκα ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο,
απμήζεηο ζηνπο θφξνπο εξγαζίαο, κεγαιχηεξε δχλακε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ
θαη κεηαβνιέο ζην λφκν εξγαζηαθήο πξνζηαζίαο.
Μία ελαιιαθηηθή ππφζεζε πνπ κπνξεί λα νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο,
ζχκθσλα κε ηνπο Stephen Nickell, Luca Nunziata θαη Wolfgang Ochel (2005), είλαη
ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο ζρεηηθά ζηαζεξνχο ζεζκνχο θαη ζηηο θξίζεηο. Ζ
θχξηα ηδέα ηνπο είλαη φηη νη θξίζεηο νδεγνχλ ζε αλεξγία αιιά ε θιίκαθα ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο αλεξγίαο απφ θάζε κεκνλσκέλε θξίζε εμαξηάηαη απφ ηε ζεζκηθή δνκή
ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Απηφ αξρηθά θαίλεηαη αιεζνθαλέο, φκσο φηαλ γίλεηαη
αλαθνξά ζε κηα πεξίνδν πάλσ απφ 30 ρξφληα, νη «θξίζεηο» ζα έπξεπε λα έρνπλ
εμαηξεηηθά κεγάιε δηάξθεηα.

1

Ζ αληζφηεηα ζηνπο κηζζνχο επλνεί απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ,
αιιά φρη απηνχο πνπ βξίζθνληαη ή θνβνχληαη φηη ζα βξεζνχλ ζηνλ πάην. Αθφκα, έλα αζηαζέο εξγαηηθφ
εηζφδεκα πξνθαιεί αλεζπρία ζηηο νηθνγέλεηεο κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα δάλεηα θαη άιια
αμηφγξαθα.
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Ο θαζεγεηήο Nickell θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαηαιήγνπλ φηη νη καθξνρξφληεο
κεηαθηλήζεηο ζην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο νθείινληαη θαηά ην
πιείζηνλ ζε κεηαβνιέο ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο απφ ην 1960 σο ην πξψην
κηζφ ηνπ 1990. Απφ εθεί θη έπεηηα ε απμεκέλε αλεξγία είλαη αηηία ηεο βαζηάο χθεζεο
πνπ θπξηάξρεζε. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, αλαθνξηθά
κε ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ιφγσ ησλ ζεζκψλ: ην 39% νθείιεηαη ζηηο αιιαγέο ζην
ζχζηεκα επηδφκαηνο, ην 26% ζηελ αχμεζε ησλ εξγαηηθψλ θφξσλ, ην 19% ζηελ
αχμεζε ηεο δχλακεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ην 16% ζηηο κεηαβνιέο
ηνπ λφκνπ πξνζηαζίαο απαζρφιεζεο. Φπζηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζε κέζνπο φξνπο
θαζψο ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο2.
πλερίδνληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο
ζηελ Δπξψπε, φπσο έρνπκε αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο, ε αλεξγία ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ζεκείσζε αχμεζε απφ έλα κέηξην επίπεδν γχξσ ζην 2 ηεο εθαηφ ην 1970.
ηελ Δπξψπε ησλ 15 ε αλεξγία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 10.2% ην 1996, έπεηηα
παξνπζηάδεη κηα κηθξή ζηαδηαθή κείσζε γηα ηέζζεξα ρξφληα ζεκεηψλνληαο 7.3% ην
2001, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλεβαίλεη ζε 7.9% ην 2005. Αληίζηνηρα, ζηελ Δπξσδψλε ε
αλεξγία ζεκεηψλεη αξθεηά κεγάια πνζνζηά. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 1996 αλέξρεηαη ζε
10.7%, ζπλερίδεη κε κηθξέο πηψζεηο ζε 8.6% ην 2005. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2009
εθηηλάρζεθε ζε 9.6%, πνπ είλαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ γηα ηε δψλε ηνπ επξψ απφ ην
Μάξηην ηνπ 1999, παξέρνληαο αθφκα κία έλδεημε ηεο ζπλερνχο επηδείλσζεο πνπ
ζεκεηψλεη ε νηθνλνκία.
Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2009 ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ απμήζεθε
θαηά 319.000 ζε 13.486 εθαηνκκχξηα θαη θαηά 478.000 ζηελ Δπξψπε ησλ «27»,
θζάλνληαο ηα 19.156 εθαηνκκχξηα. Μεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, ε Ηξιαλδία
θαη ε Ηζπαλία ζεκείσζαλ ηε κεγαιχηεξε άλνδν κε ηα πνζνζηά ηεο αλεξγία λα
εληζρχνληαη ζε 10% θαη 15.5% αληίζηνηρα. Γεληθφηεξα ζε φιεο ηηο ρψξεο ε αλεξγία
θηλήζεθε αλνδηθά κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ Οιιαλδία, φπνπ ε αλεξγία παξέκεηλε
ζην 2.7%.
Αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο ζηελ Δπξψπε ησλ 27, παξνπζηάδνπλ
ζρεδφλ ηελ ίδηα πνξεία κε ηελ Δπξσδψλε. Δηδηθφηεξα, ε Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27
είρε πνζνζηφ αλεξγίαο 8.8% ην 2005, ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ 17.7% ζηελ Πνισλία
θαη 16.3% ζηελ ινβαθία έσο 5.5% ζηελ Γαλία, ζηελ Ηξιαλδία, ζηελ Κχπξν, ζην
2

Αιιειεπηδξάζεηο ζηνπο κέζνπο φξνπο απφ ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο θξίζεηο δελ ζπκβάινπλ ζεκαληηθά
ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο αλεξγίαο.
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Λνπμεκβνχξγν, ζηελ Οιιαλδία, ζηελ Απζηξία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σνλ
Αχγνπζην ηνπ 2009 ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλέξρεηαη ζε 9.1% έλαληη ηνπ 7% πνπ είρε
ζεκεησζεί ηνλ Αχγνπζην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Απηφ ην πνζνζηφ είλαη ην
πςειφηεξν γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 απφ ην Μάξηην ηνπ 2004. Ζ Eurostat
ππνινγίδεη φηη 21.872 εθαηνκκχξηα άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηελ Δπξψπε ησλ 27, απφ
ηνπο νπνίνπο 15.165 εθαηνκκχξηα ήηαλ ζηελ Δπξσδψλε, ήηαλ άλεξγνη ηνλ Αχγνπζην
ηνπ 2009.
ην ζεκείν απηφ, είλαη άμην αλαθνξάο φηη εθηφο απφ ην γεληθφ πνζνζηφ ηεο
αλεξγίαο, ε καθξνρξφληα αλεξγία είλαη, επίζεο, κία απφ ηηο βαζηθέο αλεζπρίεο ηεο
θάζε θπβέξλεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ξπζκηζηψλ. Παξάιιεια κε ηελ επίδξαζε ηεο
ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ αηφκνπ, ε καθξνρξφληα αλεξγία πεξηνξίδεη ηελ θνηλσληθή
ζπλνρή θαη ζηελ ηειηθή ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (θαζψο νη πεγέο δελ είλαη
απνηειεζκαηηθά θαηαλεκεκέλεο). Έλα πνζνζηφ 3,9% απφ απηνχο πνπ ςάρλνπλ
εξγαζία ζηελ Δπξψπε ησλ 27 ην 2005 είλαη άλεξγν γηα πεξίνδν πάλσ απφ έλα ρξφλν.
Δλψ, ην 2008 ηφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 φζν θαη ε Δπξσδψλε αληηκεησπίδνπλ
έλα πνζνζηφ 2,6% καθξνρξφληαο αλεξγίαο.
Καζψο ε αλεξγία ζηελ θνηλνηηθή Δπξψπε ηξαβάεη ηελ αλεθφξα, ηα επξσπατθά
εξγαηηθά ζπλδηθάηα πξνεηδνπνηνχλ φηη έσο ην ηέινο ηνπ 2009 ζα θαηαζηξαθνχλ ζηελ
Έλσζε 8 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ πξφγλσζε ηεο
πλνκνζπνλδίαο ησλ Δπξσπατθψλ πλδηθάησλ3 ε αλεξγία ζα αγγίμεη ζην ηέινο ηνπ
2009 ην επίπεδν ηνπ 11% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Έλσζεο, έλα πνζνζηφ πνπ
κεηαθξάδεηαη ζε 7 κε 8 εθαηνκκχξηα επηπιένλ αλέξγνπο ζηηο 27 ρψξεο ηεο
θνηλφηεηαο. Μηα εμαηξεηηθά αξλεηηθή δηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ε νπνία
επηδεηλψλεη ηελ θαηάζηαζε, είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επξσπαίσλ πνπ
εξγάδνληαη κε ρακειήο πνηφηεηαο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο δελ ηνπο παξέρνπλ
θακία αζθάιεηα. Σν 2009 ν αξηζκφο απηψλ ησλ αηφκσλ έρεη αλέβεη ζηα 124
εθαηνκκχξηα έλαληη ησλ 63 εθαηνκκπξίσλ πνπ ήηαλ ην 2003.

3

Οη εθπξφζσπνη ησλ επξσπαίσλ ζπλδηθάησλ εξγαδνκέλσλ δεηνχλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ
κειψλ άκεζε αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ηελ αλαζέξκαλζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο θαη
πξνζσξηλή κείσζε ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο κε ηελ πιήξε θάιπςε ησλ εηζνδεκαηηθψλ απσιεηψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ κέζσ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηφζν απφ ην επξσπατθφ θνηλσληθφ ηακείν φζν θαη κε εζληθνχο
πφξνπο.
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2. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΟΝ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΦΩΡΟ ΑΠΟ ΣΟ 1960
Ζ εμέιημε ηεο αλεξγίαο ηηο δεθαεηίεο απφ ην 1980 θαη έπεηηα ζεκείσζε άλνδν
ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ζε αληίζεζε κε ηηο δεθαεηίεο 1960 θαη 1970 φπνπ ε ειιεληθή
νηθνλνκία ραξαθηεξηδφηαλ απφ ρακειά επίπεδα αλεξγίαο. Δλψ, κέρξη θαη ηελ πξψηε
πεηξειατθή θξίζε ην 1970 ε αλεξγία δελ απνηεινχζε πξφβιεκα, ε άλνδφο ηεο ήηαλ
ζεκαληηθή απφ ην ζεκείν εθείλν θαη έπεηηα. Δηδηθφηεξα, πξηλ απφ ηελ πξψηε
πεηξειατθή θξίζε ε Διιεληθή νηθνλνκία ήηαλ κηα απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο
επξσπατθέο νηθνλνκίεο ελψ ε θαηαγεγξακκέλε αλεξγία βξηζθφηαλ ζε πνιχ ρακειά
πνζνζηά. Μεηά ην 1974 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο έπεζε ζε
αξθεηά ρακειά επίπεδα θαη ε αλεξγία απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ. πγθεθξηκέλα, ην
πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο απφ 2% πνπ ήηαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηνπ
1970, απμήζεθε ζε 8% ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ζε 10% ζηε δεθαεηία ηνπ 1990
(Γεκέθαο θαη Κνληνιέκεο, 1998)4.
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε αλεξγία απμήζεθε ζεκαληηθά θαη κε ην
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ μεπέξαζε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Σν εξγαζηαθφ ηνπίν ζηελ
Διιάδα,

αθνινπζψληαο

ηελ

ππφινηπε

Νφηηα

Δπξψπε,

ζηελ

επνρή

ηεο

παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνξξχζκηζεο ησλ αγνξψλ θαη ηεο πξνφδνπ
ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο άιιαμε ξαγδαία. Ζ θαηάζηαζε ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, ηφζν ζηνλ ειιεληθφ φζν θαη ζηνλ δηεζλή επξσπατθφ ρψξν,
απεηθνλίδεη κηα γεληθεπκέλε ππνβάζκηζε ησλ φξσλ εξγαζίαο πνπ βηψλεη ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Τπνβάζκηζε πνπ επεθηείλεηαη
θπζηθά θαη ζηνπο γεληθφηεξνπο φξνπο δηαβίσζήο ηνπ (Κνπδήο, 2001).
Τπάξρνπλ πνιιέο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο
αλεξγίαο ζε πςειά επίπεδα, πνπ είλαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Σα πςειά απηά πνζνζηά κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ησλ
καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απαζρφιεζε κέζσ κεραληζκψλ
πνπ ζπλδένπλ νξηζκέλνπο εμσγελείο παξάγνληεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο (π.ρ. ε
ελεξγεηαθή θξίζε ην 1973), νη νπνίνη έρνπλ επηξξνή ζηε ζπλνιηθή δήηεζε εξγαζίαο.
Δπίζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ απφ ην 1980 θαη έπεηηα ε παξνπζία πςειψλ πνζνζηψλ
4

Χζηφζν, ην θαηλφκελν ηφζν ηεο απφηνκεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο φζν θαη ηνπ πνιχ ρακεινχ
πνζνζηνχ ηεο πξηλ ην 1980, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε επηθχιαμε εθφζνλ απφ ην ζεκείν εθείλν
θαη έπεηηα άιιαμε ν ηξφπνο θαηαγξαθήο ηεο κε απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί ην πξαγκαηηθφ ηεο επίπεδν
(Καηζαλέβαο 1986).
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πιεζσξηζκνχ θαη ε απνπζία επελδχζεσλ, δειαδή ζπλζεθψλ πνπ θαζηζηνχλ αηειείο
ηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμνπζα ηάζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ
αλέξγσλ

(Απέξγε,

2005).

Αθφκα,

ζεκεηψζεθε

ζεκαληηθή

κείσζε

ζηελ

παξαγσγηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο εξγαζίαο , ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ελψ ε αληίζηνηρε αχμεζε ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ζεκείσζε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά (Απέξγεο θαη Ρεδίηεο, 2003).
Παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, θπξίσο ζηελ δεθαεηία ηνπ
1980 θαη κεηά, είλαη θαη νη αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο είλαη ε πίεζε ησλ
εξγαηηθψλ ελψζεσλ γηα αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη νη αιιαγέο ζηε
ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην νπνίν δηαθνξνπνηήζεθε φζνλ αθνξά ην γεληθφ
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηελ αχμεζε ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ.
Δπηπιένλ, εθείλε ηελ δεθαεηία απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηα επηδφκαηα αλεξγίαο, κε
απνηέιεζκα λα απμεζεί ζεκαληηθά θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θάπνηνο παξακέλεη
άλεξγνο. Φπζηθά, θαη νη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη γηα παξάδεηγκα απφ
ηελ απφηνκε αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ εμαηηίαο ησλ δχν ελεξγεηαθψλ
θξίζεσλ (1973, 1979) επεξέαζαλ ηελ αλεξγία, θαζψο ρεηξνηέξεπζαλ ηνπο φξνπο ηνπ
εκπνξίνπ. Σέινο, ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θπξίσο ηελ δεθαεηία
ηνπ 1990 είραλ νη πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ
έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δληαία Ννκηζκαηηθή Έλσζε (Γεκφπνπινο, Καπφπνπινο,
Λαδαξέηνπ θαη Πξνδξνκίδεο, 1988).
Ο Κνπδήο (2008) αλαθέξεη φηη ζηελ Δπξψπε ησλ 15 ην κεξίδην ηεο εξγαζίαο
κεηψζεθε ηελ πεξίνδν 1984-2004 θαηά 9% (απφ 77% ζε 68%), ελψ ζηελ Διιάδα
θαηά 11% (απφ 75% ζε 64%). Ζ εμέιημε απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απμεκέλε
θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη θαη κε ηε κείσζε ηνπ
εξγαζηαθνχ θφζηνπο. Οη πνιηηηθέο κείσζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, πνπ απνηεινχλ
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο εξγαζίαο, νδεγνχλ ζηα θαηλφκελα
ηεο απμεκέλεο αλεξγίαο, ηεο αλάπηπμεο επέιηθησλ θαη θζελψλ κνξθψλ
απαζρφιεζεο, ηεο ζπγθξφηεζεο θαη ζπκπίεζεο ησλ ακνηβψλ, ηεο επηδείλσζεο ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη, ππφ ηελ πίεζε ηεο ζπλερνχο θαη έληνλεο αλαζθάιεηαο, ηεο
απψιεηαο ζεζκηθψλ θαηαθηήζεσλ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο (Κνπδήο, 2001 ηξαηνχιεο, 2005).
ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, θπξηαξρεί ν ηξηηνγελήο ηνκέαο
ησλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο έρεη ζεηηθή επίπησζε ζηελ αλάπηπμε ελφο θηελνχ,
ειαζηηθνχ θαη ζπρλά κεηαλαζηεπηηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πνπ απαζρνιείηαη θαηά
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ην πιείζηνλ ζε νηθνγελεηαθέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, κε άηππεο ζρέζεηο
εξγαζίαο. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε έρεη αλαπηχμεη κηα λέα κνξθή
εξγαζίαο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ παξάλνκε εξγαζία, ηελ ππναπαζρφιεζε, ηε
δεκηνπξγία πνιιαπιψλ απαζρνιήζεσλ, θαη ηελ πξφζιεςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
ρσξίο θνηλσληθά δηθαηψκαηα (Mingione & Magatti, 1994). Σν θαηλφκελν απηφ
νλνκάδεηαη «ζειπθνπνίεζε» (feminisation) ηεο εξγαζίαο θαη νξίδεηαη σο «ε
δηαδηθαζία εθείλε πνπ πξνζαξκφδεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πξνο φιν θαη πην
πξνζσξηλφ θαη αζηαζή (φζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα) εξγαζηαθφ θαζεζηψο,
ελψ ηαπηφρξνλα δηεπξχλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο» (Φεκκέλνο, 2001: 102). Σν
ξεχκα νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο απφ ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο ζηε Ν.
Δπξψπε ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 πξνζέθεξε απηφ ην αλεπίζεκν εξγαηηθφ
δπλακηθφ, άληξεο θαη γπλαίθεο πξφζπκεο λα εξγαζηνχλ άηππα, ρσξίο ζπκβάζεηο, κε
ιίγα ρξήκαηα, ζε εξγαζίεο πνπ νη ληφπηνη απνθεχγνπλ (Lazaridis, 1996).
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ην πνζνζηφ
αλεξγίαο ζηελ Διιάδα ην 1995 θπκαίλεηαη ζην 9.2% θαη αθνινπζψληαο αλνδηθή
πνξεία θαηαιήγεη ην 1999 ζε 12%. ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000-2007 παξαηεξείηαη
κείσζε ηεο αλεξγίαο, ε νπνία αλήιζε ζπλνιηθά ζε 3 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο.
Δηδηθφηεξα, ην 2000 ζεκεηψλεηαη πνζνζηφ 11.3% θαη ην 2005 ην πνζνζηφ ηεο
αλεξγίαο κεηψλεηαη ζε 9.8%. Σν 2007 νη άλεξγνη αλέξρνληαη ζηηο 398.000 ρηιηάδεο
άηνκα θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο πέθηεη ζε 8.3%. Σν 2008 ην πνζνζηφ αλεξγίαο
δηακνξθψζεθε ζην 7,2% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαη νη άλεξγνη
αλέξρνληαλ ζε 357.000. Ζ δηαηήξεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζε κνλνςήθην πνζνζηφ
θαη ε ζηαδηαθή κείσζή ηνπ κεηά ην 2004 νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ αλέξγσλ λέσλ ειηθίαο 15-29 εηψλ θαη ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ. πλερίδνληαο,
ζην 9.6% αλήιζε ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009, απφ 8.6% ηνλ
πξνεγνχκελν κήλα ηνπ ίδηνπ έηνπο, θαζψο ε χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νδεγεί
ρακειφηεξα ηελ απαζρφιεζε. Απφ ηελ έξεπλα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ δηελήξγεζε
ε ΔΤΔ, πξνθχπηεη φηη νη άλεξγνη αλήιζαλ -επηζήκσο- ζε 476.707 άηνκα, έλαληη
347.935 ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008.
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3. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΑΝΑ
ΟΡΙΜΕΝΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
Ζ αλεξγία θαη ηα ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ
νηθνλνκηψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο φπνπ ε αγνξά εξγαζίαο είλαη θαηαηκεκέλε
(segmented) ζε κηα θαηεγνξία «εληφο», εηδηθεπκέλεο εξγαζίαο ζε ζέζεηο αλψηεξνπ
πξνζσπηθνχ, κε ζηαζεξφηεηα απαζρφιεζεο, πςειή ακνηβή θαη δπλαηφηεηα αλέιημεο,
θαη ζε κηα θαηεγνξία «εθηφο», κε αλεηδίθεπηε εξγαζία ζε ζέζεηο θαηψηεξνπ θχξνπο,
κε ρακειέο ακνηβέο, ρσξίο δπλαηφηεηα αλέιημεο (Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε,
2001). Σν ηκήκα «εθηφο» είλαη θαη ην επξχηεξν απφ ηα δπν, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ
αλαζθάιεηα, επειημία, πξνζσξηλφηεηα, επνρηθφηεηα θαη ρακειφηεξεο απνιαβέο, ελψ
είλαη ζεκαληηθφ ην θχιν, νη εζλνηηθνί θαη ειηθηαθνί παξάγνληεο (Ησζεθίδεο, 2001).
Δλδεηθηηθά, ην 13% ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ Διιάδα ην 2008, παξά ηελ εμαζθάιηζε
απαζρφιεζεο, δηάγνπλ θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο, αλήθνληαο ζηελ θαηεγνξία,
«εξγαδφκελνη θησρνί» (working pooors). Άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ Δπξσπατθψλ
νηθνλνκηψλ είλαη ε χπαξμε ελφο εθηεηακέλνπ αλεπίζεκνπ ή άηππνπ ηνκέα εθηφο
θξαηηθνχ θαη θνξνινγηθνχ ειέγρνπ5, φπνπ θπξηαξρνχλ νη νηθνγελεηαθέο, κηθξέο θαη
κεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ αλαδεηνχλ θηελφ, επέιηθην θαη ζπρλά κεηαλαζηεπηηθφ
εξγαηηθφ δπλακηθφ.

3.1 Εργατικό δυναμικό, Απαςχόληςη και Ανεργία

Οη επέιηθηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο πηζηεχεηαη φηη ηνλψλνπλ ηα πνζνζηά
απαζρφιεζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο, γηα παξάδεηγκα,
κεξηθήο απαζρφιεζεο ή απαζρφιεζεο απφ ην ζπίηη, είλαη πηζαλφλ λα ελζαξξχλεη
πεξηζζφηεξα άηνκα κέζα ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Άιιεο πξσηνβνπιίεο, φπσο ε
βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ δηεπθνιχλζεσλ παηδηθήο θξνληίδαο ή ε παξνρή
επθαηξηψλ γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε, κπνξνχλ επίζεο λα ελζαξξχλνπλ έλα κεγάιν
πνζνζηφ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ
πνζνζηψλ ηεο, εθηφο απφ ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αηνκηθή επεκεξία, είλαη ε κείσζε

5

Απνηειεί ην 45% ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα (Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 2001), θαη επηηάζζεη
ηελ αδήισηε, άηππε εξγαζία.

12

ηεο δήηεζεο γηα ηηο πιεξσκέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ελψ παξάιιεια ε αχμεζε ησλ
θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ησλ εζφδσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Γηάγξακκα 1
Απαζρόιεζε (%) ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε ηωλ 27 & ζηελ Διιάδα: 1997-2008

Γηάγξακκα 2
Απαζρόιεζε (%) ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε ηωλ 27, ηωλ 25 θαη ηωλ 15 ηα έηε
1997-2008

ην δηάγξακκα 1 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ησλ 27 θαη ζηελ Διιάδα ηα έηε 1997 έσο 2008. Δίλαη θαλεξφ φηη ε
θαηάζηαζε ζηελ απαζρφιεζε βειηηψζεθε ηφζν ζηελ Δ.Δ. φζν θαη ζηελ Διιάδα θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ Δ.Δ. ησλ 27 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ
61% ην 1997 θαη αλήιζε ζην 66% ην 2008. ηελ Διιάδα, αληίζηνηρα, ηα πνζνζηά
ήηαλ 55% ην 1997 θαη 62% ην 2008.
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ην δηάγξακκα 2 θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε απαζρφιεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
ησλ 27, ησλ 25 θαη ησλ 15 ρσξψλ ηα έηε 1997-2008. Σν δηάγξακκα απηφ καο δίλεη
κία αθφκα έλδεημε γηα ηε κηθξή βειηίσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Δ.Δ. ην
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο λα απμεζεί ε απαζρφιεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε
αλεξγία ζπγθεληξψλεη αξθεηά πςειά πνζνζηά. Σνλ Απξίιην ηνπ 2005, ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή εμέδσζε θάπνηεο νινθιεξσκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σξείο απφ απηέο ηηο
πξνηάζεηο θαιχπηνπλ ηα δεηήκαηα ηεο αλεξγίαο, φπσο ε πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ
αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ε
εμαζθάιηζε αγνξψλ εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο γηα φζνπο αλαδεηνχλ εξγαζία θαη
ε βειηίσζε ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Πίλαθαο 1. Πνζνζηό αλεξγίαο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ηωλ 27, 25, 15, ηεο
Δπξωδώλεο θαη ηεο Διιάδαο ηα έηε 1997-2008
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

EU 27
EU 25
EU 15
Euro
area

─
─
9,8
10,6

─
9,4
9,3
10

─
9,1
8,5
9,1

8,7
8,6
7,7
8,2

8,5
8,4
7,3
7,8

8,9
8,8
7,6
8,2

9
9
8
8,7

9,1
9,1
8,1
8,8

8,9
9
8,1
8,9

8,2
8,2
7,7
8,3

7,1
7,2
7
7,4

7
7,1
7,1
7,5

Greece

─

10,8

12

11,2

10,7

10,3

9,7

10,5

9,9

8,9

8,3

7,7

ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ησλ 27, ησλ 25 θαη ησλ 15 ρσξψλ, ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο Διιάδαο ηα έηε 19972008. ην 8,7% ήηαλ ε αλεξγία ζηελ Δ.Δ. ησλ 27 ην 2000, έπεηηα ζεκείσζε αχμεζε
θηάλνληαο ην 9,1% ην 2004, θαηαιήγνληαο ζην 7% ην 2008 κεηά απφ ζηαδηαθή
πηψζε, έλαληη 7,5% πνπ ήηαλ ην πνζνζηφ ζηελ επξσδψλε. Δίλαη θαλεξφ απφ ηνλ
πίλαθα φηη ηα πνζνζηά αλεξγία ζηελ Δ.Δ. ησλ 25 θαη ησλ 15 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εηψλ, δελ δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα απφ ηα πνζνζηά ζηελ Δ.Δ. ησλ 27. Δλψ, φζνλ αθνξά
ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Διιάδα –ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε ζην επφκελν
θεθάιαην εθηελέζηεξα– παξαηεξνχκε φηη φια ηα ρξφληα μεπεξλάεη ηνλ επξσπατθφ
κέζν φξν. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα 3, φπνπ βιέπνπκε
ζρεκαηηθά ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 θαη ζηελ
Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000-2008.
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Γηάγξακκα 3
Πνζνζηό αλεξγίαο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Διιάδαο

πλερίδνληαο, ε καθξνρξφληα αλεξγία είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο αλεζπρίεο ησλ
θπβεξλήζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρεδηαζηψλ. Δθηφο απφ ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ
πξνζσπηθή δσή ησλ αηφκσλ, ε καθξνρξφληα αλεξγία πεξηνξίδεη ηελ θνηλσληθή
ζπλνρή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ην δηάγξακκα 4 παξνπζηάδεηαη ε
καθξνρξφληα αλεξγία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 απφ ην 2000 σο ην 2008.
Παξαηεξνχκε φηη ηα έηε 2000-2004 ην πνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο θπκαίλεηαη
ζρεδφλ ζην 4%. Απφ εθεί θη έπεηηα ζεκεηψλεη πηψζε θαη θαηαιήγεη ζην 2,5% ην
2008.
Γηάγξακκα 4
Μαθξνρξόληα Αλεξγία (%) ζηελ Δ.Δ. ηωλ 27

15

3.2 Απαςχόληςη και Ανεργία ανά φύλο

Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ
πνιπκνξθία απαζρφιεζεο, δηαθνξνπνηεκέλεο εληάμεηο, ζπλζεηφηεηα ζρέζεσλ,
κηζζνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θ.ιπ. Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν απηήο ηεο δπλακηθήο
είλαη φηη ελψ ε αγνξά εξγαζίαο ζεσξεηηθά δηέπεηαη απφ κηα νξζνινγηθή νηθνλνκηθή
ινγηθή πνπ ζπλαξηάηαη άκεζα θαη θαηαιπηηθά κε ηελ ειεπζεξία ζηηο ζπλαιιαγέο,
ηνπο θαπηηαιηζηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ην κνληεξληζηηθφ πλεχκα ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο, εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα λα είλαη πξνζθνιιεκέλε ζε αγθπιψζεηο
απζαίξεησλ θαη παξσρεκέλσλ παξαδνζηαθψλ ζέζεσλ γηα έκθπινπο δηαρσξηζκνχο. Ζ
αληίθαζε απηή ζπληζηά ηνλ ππξήλα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ
ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. Πξφθεηηαη γηα κηα αληίθαζε πνπ δε θαίλεηαη λα ππεξληθείηαη
φζν εχθνια ζα πεξίκελε θαλείο, αθφκε θαη φηαλ γίλεηαη άκεζα πξνθαλέο πσο
ππνλνκεχεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δηέπεη ηελ αγνξά.
Ζ επξσπατθή έξεπλα ηνπ ΗΝ.Δ./Γ..Δ.Δ. κε ζέκα Φχιν θαη Δξγαζηαθέο ρέζεηο
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ηακάηε, 2008) επηρεηξεί λα θαηαδείμεη φηη, παξά ηα
ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ηφζν ζε ζεζκηθφ επίπεδν, κε ηε
λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ
θχινπ ζηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ., φζν θαη ζε επίπεδν αλάπηπμεο
εηδηθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, νπζηαζηηθά ε
ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ έρεη επηηεπρζεί. Οη γπλαίθεο
εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο πνιιψλ θαη ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ.
Ζ κηθξή ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε αληζφηεηα επθαηξηψλ ζε ζρέζε κε
ηνπο άλδξεο, νη κηζζνινγηθέο δηαθνξέο, νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα
επαγγεικαηηθή εμέιημε, ε αλεπαξθήο ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ
θαη ζε δξάζεηο αλαβάζκηζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ε πνιιαπιφηεηα ξφισλ θαη ε
αδπλακία ελαξκφληζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο είλαη ηα θχξηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο αθφκα θαη ζήκεξα, ζε αληίζεζε κε ηνπο
άλδξεο.
ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ
αλδξψλ ηα έηε 2001 θαη 2006, αιιά θαη ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (EU-27) ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ γηα ηελ
πεληαεηία 2001-2006 είλαη 57,2% θαη 71,6% αληίζηνηρα, ελψ γηα ηελ Διιάδα ηα
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πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ παξακέλνπλ θάησ απφ ην κέζν φξν θαηά 10
πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
Πίλαθαο 2. Πνζνζηά απαζρόιεζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ Δ.Δ. (27) γηα ηα
έηε 2001-2006

Πεγή: Eurostat

Οη ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ
απαζρφιεζε ζε ζεηξά θαηάηαμεο είλαη ε Γαλία, ε νπεδία, ε Οιιαλδία θαη ε
Φηλιαλδία. Αληίζηνηρα, νη ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά
ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ ζηελ απαζρφιεζε ζε ζεηξά θαηάηαμεο είλαη νη Γαλία, ε
Οιιαλδία, ε Κχπξνο θαη ε Ηξιαλδία. Σα ράζκα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ
Διιάδα παξνπζηάδεηαη λα είλαη απφ ηα πςειφηεξα κε 29,9% ην 2001 θαη 27,2% ην
2006, φηαλ ν επξσπατθφο κέζνο φξνο είλαη αληίζηνηρα 16,6% θαη 14,4%.
πλερίδνληαο, είλαη γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη κηα ζπγθέληξσζε γπλαηθψλ ζε
επαγγέικαηα γξαθείνπ, ππεξεζίεο θαη πσιήζεηο, ελψ νη άλδξεο θπξηαξρνχλ ζηε
δηνίθεζε θαη ζηα εηδηθεπκέλα ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα. Όκσο, παξά ην γεγνλφο φηη
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εμαθνινπζεί ν δηαρσξηζκφο ησλ επαγγεικάησλ ζε «αλδξηθά» θαη «γπλαηθεία» νη
γπλαίθεο έρνπλ πιένλ κηα ζεκαληηθή παξνπζία θαη ζε επαγγέικαηα πνπ κέρξη
πξφζθαηα θπξηαξρνχζαλ νη άλδξεο (δηθεγφξνη, γηαηξνί, κεραληθνί).
Δπίζεο, αλάκεζα ζηα δχν θχια ππάξρεη ράζκα ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη απηναπαζρφιεζεο. ε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο ρσξίο εμαίξεζε, νη άλδξεο
επηρεηξεκαηίεο θαη απηναπαζρνινχκελνη είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη απφ ηηο γπλαίθεο.
Δπηπιένλ, ππάξρεη κηζζνινγηθφ ράζκα γηα ίζε εξγαζία κεηαμχ ησλ δχν θίισλ. Σν
κηζζνινγηθφ ράζκα ζπλδέεηαη άκεζα φρη κφλν κε ηνλ επαγγεικαηηθφ δηαρσξηζκφ,
αιιά θαη ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ζπρλά δηαθφπηνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ζηηο πξννπηηθέο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
αλέιημεο.
Αθφκα, παξά ηε ζπλερηδφκελε έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη
ηε ζεκαζία ηεο κεηξφηεηαο, ζηηο γπλαίθεο δελ παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο.
Δμαθνινπζνχλ λα επσκίδνληαη, δπζαλάινγα κε ηνπο άλδξεο, ηηο επζχλεο ηνπ
λνηθνθπξηνχ θαη ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ
ζπρλά πξνβιήκαηα ζηελ εχξεζε θαη δηαηήξεζε ζέζεσλ ακεηβφκελεο εξγαζίαο.
εκαληηθά πνζνζηά γπλαηθψλ γηα ην 2006, φπσο δείρλνπλ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο
ηνπ ΗΝ.Δ./Γ..Δ.Δ. (ηακάηε, 2008) ζε επξσπατθφ επίπεδν, (3% ησλ γπλαηθψλ
ειηθίαο 15-24, 10.1% ειηθίαο 25-54 θαη 9.7% 55-64 εηψλ) δήισζαλ φηη
αλαγθάζηεθαλ λα κείλνπλ νηθνλνκηθά αδξαλείο θαη λα δηαθφςνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο
ηνπο δξαζηεξηφηεηεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ιφγσ νηθνγελεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ.
Γίλεηαη παζηθαλέο φηη, παξά ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηνπο έκθπινπο
ξφινπο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ζηελ νηθνγέλεηα εμαθνινπζεί
λα αλαπαξάγεηαη ην ζηεξεφηππν ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ξφισλ, κε δηαηήξεζε αθελφο
ηνπ «εξγαιεηαθνχ» ξφινπ ηνπ άλδξα-πξνκεζεπηή (Christiansen & Palkovitz, 2001)
θαη αθεηέξνπ ηνπ «εθθξαζηηθνχ» ξφινπ ηεο γπλαίθαο. O νηθνλνκηθφο ηεο ξφινο
κεηαηξέπεηαη

ζε

δεπηεξεχνπζαο

ζεκαζίαο

θαη

γίλεηαη

επηθνπξηθφο.

Απηφ

απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ψξεο νηθηαθήο «ελαζρφιεζεο» ησλ γπλαηθψλ θαη ηηο ψξεο
επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ
γηα ηηο πλζήθεο Δξγαζίαο (EWCO) ην 2008, αθφκε θαη νη γπλαίθεο πνπ εληάζζνληαη
ζε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο, εξγάδνληαη ζπλνιηθά πεξηζζφηεξν απφ ηνπο
άλδξεο ζε εξγαζίεο πιήξνπο απαζρφιεζεο.
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Απηή ε έκθπιε αληζφηεηα γηα ηηο γπλαίθεο νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά απφ
παξάγνληεο φπσο ε έιιεηςε ελαξκνληζκνχ λνκνζεζίαο θαη πξαθηηθήο πινπνίεζήο
ηεο, ε ζπγθέληξσζε ησλ γπλαηθψλ ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο επαγγεικάησλ, ε
πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ε κε θάιπςε ησλ
γπλαηθψλ απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ην ράζκα ζηηο ακνηβέο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ,
ηα κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ, ε απνπζία ησλ γπλαηθψλ απφ ην δεκφζην
ρψξν (θαη ηελ πνιηηηθή), νη αξλεηηθέο επηξξνέο ηνπ πιέγκαηνο ησλ ξφισλ ησλ
γπλαηθψλ (κεηέξα, έγθπνο, αιινδαπή, κεζήιηθαο θ.ιπ.), ε έιιεηςε επθαηξηψλ
απαζρφιεζεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ε αλππαξμία ζεζκηθψλ νξγάλσλ επηηήξεζεο γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο ηζφηεηαο.
Πίλαθαο 3. Τν ράζκα ηωλ δύν θύιωλ ζηελ απαζρόιεζε (πνζνζηηαία δηαθνξά
κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ απαζρνινύκελωλ (Δ.Δ. θαη επηιεγκέλεο ρώξεο)

Πεγή: Harmonised Unemployment Series, LFS, Eurostat
Δπεμεξγαζία: Κ.Δ.Θ.Η. (ζην: Μαξάηνπ-Αιηπξάληε 2008)
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ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ην ράζκα ησλ δχν θχισλ ζηελ απαζρφιεζε γηα
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη γηα θάπνηεο επηιεγκέλεο ρψξεο, ηα έηε 1999-2003.
Παξαηεξνχκε φηη ην 1999 ην ράζκα ζηελ απαζρφιεζε είλαη 18% ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ησλ 25, έλαληη 30.2% πνπ είλαη ην ράζκα ζηελ Διιάδα. ηε ζπλέρεηα, ην
2003 ην ράζκα ζηελ απαζρφιεζε κεηψλεηαη ζε 15.7% ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ
25, αιιά θαη ην ράζκα ζηελ Διιάδα ζεκεηψλεη πηψζε ζε 28.6%. Σν ράζκα κεηαμχ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ παξνπζηάδεηαη λα είλαη πςειφηεξν ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
Ηζπαλία ην 2003.
Παξαθάησ, ην δηάγξακκα 5 δείρλεη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ησλ 27 αλά θχιν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1997-2008. Απφ απηφ ην
δηάγξακκα είλαη θαλεξφ ην ράζκα πνπ ππάξρεη ζηελ απαζρφιεζε κεηαμχ ησλ δχν
θχισλ. Οη άλδξεο ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηα έηε 1997-2008, ελψ
παξαηεξείηαη αχμεζε ζην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη κείσζε ηεο
δηαθνξά ηνπ κε ησλ αλδξψλ.
Γηάγξακκα 5
Πνζνζηά Απαζρόιεζεο ηεο Δ.Δ. ηωλ 27 αλά θύιν

ηε ζπλέρεηα, ν πίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηνπο δείθηεο αλεξγίαο αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ γηα ην δηάζηεκα 2001-2006. Παξαηεξνχκε φηη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
(EU-27), ην 2001, ην πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ 9.6%, ελψ ην 2006 κεηψζεθε ζην
9%. Γηα ην ίδην δηάζηεκα, νη άλδξεο ήηαλ αξρηθά ζην 7.7%, ελψ αξγφηεξα κεηψζεθε
ζην 7.6%. Έηζη, ν έκθπινο δηαρσξηζκφο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε δηαθνξά ηνπ
πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, κεηψζεθε απφ ην 1,9 ζην 1,4%.
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ηελ Διιάδα, αληίζηνηρα, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ, πνπ γηα ην 2001 είρε
δηακνξθσζεί ζην 15.9%, κεηψζεθε ην 2006 ζην 13.6%, ελψ ησλ αλδξψλ απφ 6.9%
κεηψζεθε ζην 5.6%. Έηζη, ην έκθπιν ράζκα απφ 9% ην έηνο 2001 κεηψζεθε θαηά κηα
κνλάδα ην 2006.
Αμηνζεκείσην φκσο είλαη φηη, απφ φιεο ηηο ρψξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζπγθεθξηκέλν πίλαθα, ην έκθπιν ράζκα ζηελ Διιάδα παξακέλεη κεγαιχηεξν. Σν
γεγνλφο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ζε βάζνο γηα λα επηζεκαλζνχλ νη παξάγνληεο πνπ
νδεγνχλ ζε απηή ηελ αληζφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δχν
θχια. Παξφκνηα έληνλν είλαη ην θαηλφκελν θαη ζηελ Ηζπαλία. Να επηζεκάλνπκε,
επίζεο, φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο (Βνπιγαξία, Ληζνπαλία, Ρνπκαλία θ.ιπ.) ην ράζκα
αλάκεζα ζηα δχν θχια είλαη ππέξ ησλ γπλαηθψλ.
Πίλαθαο 4. Δπίπεδα αλεξγίαο αλδξώλ-γπλαηθώλ ζηελ Δ.Δ. 2001 θαη 2006

Πεγή: Eurostat
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ηα δηαγξάκκαηα 6 θαη 7 πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε
εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζηελ Δ.Δ. ησλ 27 θαη
ησλ 15 ρσξψλ αιιά θαη ηεο Διιάδαο, ηα έηε 2000-2008. Δλψ, ζην δηάγξακκα 8
θαίλεηαη ε αλεξγία ζηελ Δ.Δ. ησλ 27 αλά θχιν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
εηψλ ε αλεξγία ησλ γπλαηθψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηνλ αλδξψλ θαη ην θπιεηηθφ
ράζκα είλαη αξθεηά κεγάιν.
Γηάγξακκα 6
Αλεξγία (%) γπλαηθώλ

Γηάγξακκα 7
Αλεξγία (%) αλδξώλ

πγθεθξηκέλα, ζηελ Δ.Δ. ησλ 27 ε αλεξγία ησλ γπλαηθψλ ήηαλ 10% ην 2000 θαη
ζεκείσζε πηψζε ζην 8% ην 2008. Δλψ, φζνλ αθνξά ηελ αλεξγία ησλ αλδξψλ ζηελ
Δ.Δ. ησλ 27 ήηαλ ζην 7,9% ην 2000 θαη κεηψζεθε ζην 6,5% ην 2008. Σν θπιεηηθφ
ράζκα γηα ηελ αλεξγία ζηελ Δ.Δ. ησλ 27 είλαη εκθαλέο θαη ζην δηάγξακκα 8. Δίλαη
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αμηνζεκείσην, φηη ε αλεξγία ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζε αληίζεζε κε ηελ αλεξγία ησλ αλδξψλ ζηελ Διιάδα,
πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αλεξγία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γηάγξακκα 8
Αλεξγία (%) ζηελ Δ.Δ. ηωλ 27 αλά θύιν

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ καθξνρξφληα αλεξγία, δειαδή ηελ αλεξγία πάλσ απφ 12
κήλεο, παξαηεξνχκε φηη είλαη πςειφηεξε ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ησλ αλδξψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000-2008. Αλ θαη ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ην
2000 ήηαλ ζρεδφλ 1%, έσο ην 2008 κεηψζεθε ζε 0,4%.
Γηάγξακκα 9
Μαθξνρξόληα Αλεξγία αλά θύιν ζηελ Δ.Δ ηωλ 27
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3.3 Απαςχόληςη και Ανεργία κατά ηλικιακέσ ομάδεσ

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ζα παξαηεξήζνπκε ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 θαηά ειηθηαθέο νκάδεο. Πην αλαιπηηθά, ην ζχλνιν ησλ
αλέξγσλ είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξείο ειηθηαθέο νκάδεο: α) 15-39 β) 40-64 γ) 65+. Ο
πίλαθαο 5 δείρλεη ην πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ειηθίαο ηα έηε
2000-2008.
Πίλαθαο 5. Αλεξγία (%) θαηά νκάδεο ειηθίαο
Οκάδεο
ειηθηώλ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

15 - 39

11,3

10,6

11,0

11,1

11,2

11,0

10,2

8,9

8,9

40 - 64

7,1

6,6

6,8

6,9

7,2

6,9

6,3

5,5

5,3

65 +

1,2

1,0

1,2

1,2

1,3

1,3

1,2

1,1

1,4

Σύλνιν

8,7

8,5

8,9

9

9,1

8,9

8,2

7,1

7

Δίλαη εκθαλέο απφ ηνλ πίλαθα φηη ε νκάδα ησλ ειηθηψλ 15-39 ζπγθεληξψλεη ηα
κεγαιχηεξα πνζνζηά. πγθεθξηκέλα, ην 2000 ην πνζνζηφ απηήο ηεο νκάδαο ήηαλ
11,3% έλαληη 8,7 ηνπ ζπλφινπ θαη ην 2008 8,9% έλαληη 7% ηνπ ζπλφινπ. Ζ νκάδα
ησλ ειηθηψλ 40-64 έξρεηαη δεχηεξε κε βάζε ηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψλεη, 7,1% ην
2000 θαη 5,3% ην 2008. Όζνλ αθνξά ηελ Σξίηε νκάδα ησλ ειηθηψλ 65+ εκθαλίδεη
πνιχ κηθξά πνζνζηά αλεξγίαο, αιιά πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη είλαη πνιχ κηθξφο ν
αξηζκφο ησλ αηφκσλ πάλσ απφ 65 πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, γη’ απηφ ην ιφγν ην
πνζνζηφ ηεο νκάδαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα.
Γηάγξακκα 10
Αλεξγία (%) θαηά νκάδεο ειηθηώλ ην 2008
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ην δηάγξακκα 10 θαίλεηαη ζρεκαηηθά ην πνζνζηφ αλεξγία ζηελ Δ.Δ ησλ 27
κφλν ην έηνο 2008. Γηαθξίλεηαη μεθάζαξα ε δηαθνξά ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο κεηαμχ
ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ.

3.4 Απαςχόληςη και Ανεργία κατά επίπεδο εκπαίδευςησ

Ζ δηακφξθσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, εθηφο απφ ηελ ειηθία θαη ην θχιν,
γίλεηαη θαη κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ θάζε αηφκνπ. ηνλ πίλαθα 6
παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 αλά επίπεδν
εθπαίδεπζεο ηε ρξνληθή δηάξθεηα 2000-2008.
Ζ πξψηε νκάδα είλαη ε «Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε» ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ ηα
άηνκα κε πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ
δεχηεξε νκάδα είλαη ε «Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» θαη αθνξά ηα άηνκα πνπ έρνπλ
ηειεηψζεη

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη

κεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα

εθπαίδεπζε. Σέινο, ε ηξίηε νκάδα είλαη ε «Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε» ζηελ νπνία
αλήθνπλ φζνη έρνπλ ηειεηψζεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Πίλαθαο 6. Πνζνζηό αλεξγίαο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηελ Δ.Δ. ηωλ 27
Επίπεδο
εκπαίδεσζης
Πρωηοβάθμια
εκπαίδεσζη
Δεσηεροβάθμια
εκπαίδεσζη
Τριηοβάθμια
εκπαίδεσζη
Σύνολο

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

12,2

11,1

11,5

11,8

12,2

12,2

11,8

10,9

11,6

9,6

9,2

9,5

9,5

9,6

9,3

8,3

7,0

6,5

4,9

4,3

4,7

4,9

5,1

5,0

4,6

4,0

3,8

9,3

8,7

9,0

9,1

9,3

9,0

8,3

7,2

7,1

Απφ ηνλ πίλαθα 6 είλαη θαλεξφ φηη ε νκάδα ησλ αηφκσλ κε πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζπγθεληξψλεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο. Δηδηθφηεξα, ζην 12,2%
ήηαλ ε αλεξγία ην 2000 θαη ζεκεηψλνληαο πηψζε έθηαζε ην 11,6% ην 2008. Σα
άηνκα πνπ έρνπλ ηειεηψζεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεκεηψλνπλ επίζεο αξθεηά
πςειά πνζνζηά αλεξγίαο παίξλνληαο ηε δεχηεξε ζέζε. Πην αλαιπηηθά, 9,6% ήηαλ ε
αλεξγία ην 2000 θαη 6,5% ην 2008. Ζ ηξίηε νκάδα ησλ αηφκσλ, κε ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, ζπγθεληξψλεη ηα κηθξφηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο.
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ην παξαθάησ δηάγξακκα 11, παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε αλεξγία αλά επίπεδν
εθπαίδεπζεο θαη ε ζπλνιηθή ην έηνο 2008. Όια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα
απηφ ην έηνο θαίλνληαη δηαγξακκαηηθά ζην ζρήκα.
Γηάγξακκα 11
Αλεξγία (%) αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο ην 2008

4. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΟΡΙΜΕΝΕ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ

Ζ επίζεκε αλεξγία ζηελ Διιάδα δηαηεξεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά (9.6%
ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009) ζηηο ρψξεο ηεο Έλσζεο. Δλψ, ε αλεξγία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν απφ ηνπο 12 κήλεο (καθξνρξφληα αλεξγία) απνηειεί θαη ην ζπλεζέζηεξν
θαηλφκελν αλάκεζα ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ αλέξγσλ. Οη κεηαβνιέο ζην
πνζνζηφ αλεξγίαο πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο ζηνλ πιεζπζκφ εξγάζηκεο ειηθίαο, ζην
εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζηνπο απαζρνινχκελνπο, ζηα νηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα θαη
ζηνπο αλέξγνπο. Οη λέεο ειηθίεο παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο
θαζψο επίζεο, ε αλεξγία, εθηφο απφ ηελ πξνηίκεζή ηεο ζηηο λεαξέο ειηθίεο, δείρλεη
κηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε θαη ζηηο γπλαίθεο6. Δπηπιένλ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαηέρεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. Παξάιιεια, ε εηζδνρή
ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ εηθφλα
ηεο, θαζψο ζχκθσλα κε κειέηεο θαη πξφζθαηα ζηνηρεία ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ
6

Έηζη ινηπφλ ν άλεξγνο άλζξσπνο ζηελ Διιάδα είλαη θαηά θαλφλα λέα θαη γπλαίθα
(Παλαγησηφπνπινο 2005).
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πνπ έρεη εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνηειεί ην 1/10 ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ, θαη αθνινχζσο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ
αλεξγίαο.

Πην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο αλά νξηζκέλεο

θαηεγνξίεο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα.

4.1 Εργατικό δυναμικό, Απαςχόληςη και Ανεργία

Ζ γεληθφηεξε εηθφλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο κέζα ζηελ
δηάξθεηα ησλ εηψλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη δηακνξθψλεη ηελ εμέιημε ηεο
αλεξγίαο ζηελ Διιάδα. Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο
θαη εηδηθφηεξα ζην πνζνζηφ αλεξγίαο πξνέξρνληαη απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ζην
ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απφ ηελ κεηαβνιή ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ
απαζρνινχκελσλ θαη ησλ νηθνλνκηθά κε ελεξγψλ αηφκσλ. Σα κεγέζε απηά
πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο ζπλνιηθά θαη θάζε κεηαβνιή ηνπο
επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εηψλ.
ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη έλα ζπλνιηθφ δηάγξακκα γηα ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην πνζνζηφ
απαζρφιεζεο, απφ ην 1961 σο ην 2009.
Πην αλαιπηηθά, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
παξνπζηάδεη θάπνηεο δηαθνξέο απφ ην 1981 κέρξη θαη ην 2003 αιιά δελ αιιάδεη
ζεκαληηθά (Πίλαθαο 7). χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ7 ηεο ΔΤΔ
(γηα ην Β’ ηξίκελν), ην 1981 ην εξγαηηθφ δπλακηθφ αλέξρεηαη ζε 3.677.800 άηνκα,
πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ ην 1974. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη 61.1% θαη νη απαζρνινχκελνη ζε ρηιηάδεο είλαη 3.529.300
άηνκα. Οη άλεξγνη θαηαγξάθνληαη ζε 148.500 άηνκα θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη
4%. Απφ ην 1981 σο ην 1990 ην εξγαηηθφ δπλακηθφ απμάλεηαη θαηά 322.400 ρηιηάδεο
άηνκα θαη θηάλεη ηα 4.000.200. Όκσο, παξά ην γεγνλφο φηη απμήζεθε ην εξγαηηθφ
7

Ζ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ δηελεξγείηαη απφ ην 1981. Μέρξη ην 1997 ηα απνηειέζκαηα
εμάγνληαλ ζε εηήζηα βάζε, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην 2Ο ηξίκελν ηνπ έηνπο, ελψ απφ ην 1998 ε έξεπλα
είλαη ζπλερήο θαη παξάγεη ηξηκεληαία απνηειέζκαηα. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε θαηαλνκή ηνπ
πιεζπζκνχ εξγάζηκεο ειηθίαο (15 εηψλ θαη άλσ) ζε ηξεηο πιήξσο δηαθξηηέο νκάδεο –απαζρνινχκελνη,
άλεξγνη θαη νηθνλνκηθά κε ελεξγνί. Δπηπιένλ, ζπιιέγεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ραξαθηεξηζηηθά ηεο θχξηαο εξγαζίαο, χπαξμε θαη ραξαθηεξηζηηθά
δεχηεξεο εξγαζίαο, νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη αλαδήηεζε εξγαζίαο.
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δπλακηθφ, παξαηεξείηαη κηα κηθξή κείσζε ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ (60.9%), ζε αληίζεζε κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ εξγάζηκεο ειηθίαο, ν
νπνίνο απμήζεθε επίζεο απφ ην 1981 σο ην 1990 θαηά 552.800 ρηιηάδεο άηνκα. Ο
αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ εκθαλίδεη κηα κηθξή άλνδν (3.719.100) αιιά θαη ε
θαηαγξαθή ησλ αλέξγσλ απμήζεθε ζε 281.200 ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο θηάλεη ην
7%.
Γηάγξακκα 12

Πεγή: Έξεπλεο Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ.
Γηα ην 2009-2010 πξόβιεςε Επξσπατθήο Επηηξνπήο

Σν 1995 ην πνζνζηφ αλεξγίαο αγγίδεη ην 10%, ελψ νη άλεξγνη θηάλνπλ ηηο
423.982 ρηιηάδεο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ζεκεηψλεη αχμεζε θαηά 1.8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ ην 1990.
Παξάιιεια, έρεη θαηαγξαθεί κηα κηθξή άλνδν ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ
(3.820.511), αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη απμεζεί
ζε 4.244.493 εθαηνκκχξηα. Σα επφκελα ρξφληα ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζεκεηψλεη
αθφκα κεγαιχηεξε άλνδν, αγγίδνληαο ην 11.6% θαη ηνπο 522.488 ρηιηάδεο άλεξγνπο
ην 1999 –ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αλέξγσλ απφ ην 1974.
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Αλαθνξηθά κε ηα έηε 1998 έσο 2000, παξαηεξείηαη έλα ζρεδφλ ζηάζηκν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 64.3%, 64.7%, 64.8% αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ν
αξηζκφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη ζεκεηψζεη αχμεζε ην 1998 ζε ζρέζε κε ηα
πξνεγνχκελα έηε, ελψ ηα έηε 1998-2000 παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφο. Σν ίδην ηζρχεη
γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ, ν νπνίνο ην 2000 έρεη αλέβεη ζε 3.992.306
ρηιηάδεο.
Θεηηθφ ζηνηρείν ησλ εμειίμεσλ θαηά ηα έηε 2002 – 2003, ζχκθσλα κε ηελ
Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο ΔΤΔ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ελψ ε βειηίσζε
ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε δελ είρε πξνέιζεη απφ κηα
ηθαλνπνηεηηθή άλνδν ηεο απαζρφιεζεο, θαηά ην 2002-2003 ε κείσζε ηεο αλεξγίαο
νθείιεηαη ζε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 1.4% θαη 2.2% αληίζηνηρα. Δλψ δειαδή
νη κεηψζεηο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε δελ πξνεξρφηαλ απφ
ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο αιιά απφ ηελ κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ –
δειαδή απφ κηα δπζκελή εμέιημε – πνπ νδεγνχζε ζε ζηαζηκφηεηα ηνπ πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο, θαηά ην 2002-2003 ππήξμαλ απμήζεηο ηεο απαζρφιεζεο πνπ
ππεξέβεζαλ ηηο αληίζηνηρεο απμήζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (0.8% θαη 1.4%
αληίζηνηρα). Δπνκέλσο, ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηελ Διιάδα θαηά ην 20022003 πξνέξρεηαη απφ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο πνπ ππεξβαίλεη ηελ αχμεζε ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε (1996-2001).
Δπηπιένλ, κηα δεχηεξε ζεκαληηθή αιιαγή πνπ επήιζε ην 2002-2003 είλαη ην
γεγνλφο φηη ελψ ε κείσζε ή ζηαζηκφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, θαηά ηα πξνεγνχκελα
έηε (1996-2001), νθεηιφηαλ ζε απμήζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο πνπ
ππεξέβαηλαλ ηηο αληίζηνηρεο απμήζεηο ηνπ ΑΔΠ, θαηά ην 2002-2003 ππήξμε
επηβξάδπλζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ε κεγέζπλζε ηνπ
ΑΔΠ δηαηεξήζεθε ζε πςειά επίπεδα, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε απαζρφιεζε.
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Πίλαθαο 7: Πιεζπζκόο, Δξγαηηθό Γπλακηθό, Απαζρόιεζε, Αλεξγία θαη πνζνζηό
ζπκκεηνρήο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ8

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ. Καηά ηα έηε 1981-1983 πξαγκαηνπνηήζεθε
αιιαγή ζηνπο νξηζκνύο θαη ηα ζηνηρεία, πξηλ θαη κεηά απηή ηελ πεξίνδν, δελ είλαη απνιύησο
ζπγθξίζηκα.

πλερίδνληαο, ζηνλ πίλαθα 8 παξαηεξνχκε ηελ θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο
απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 σο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009. χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ
8

Οξηζκνί: Απαζτολούμενοι: ηα άηνκα ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ ηα νπνία ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο είηε
εξγάζηεθαλ έζησ θαη κία ψξα κε ζθνπφ ηελ ακνηβή ή ην θέξδνο, είηε εξγάζηεθαλ ζηελ νηθνγελεηαθή
επηρείξεζε, είηε δελ εξγάζηεθαλ αιιά είραλ κηα εξγαζία ή επηρείξεζε απφ ηελ νπνία απνπζίαδαλ
πξνζσξηλά.
Άνεργοι: ηα άηνκα ειηθίαο 15 – 74 εηψλ πνπ δε ραξαθηεξίζηεθαλ σο απαζρνινχκελνη (ζχκθσλα κε
ηνλ νξηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ), ήηαλ άκεζα δηαζέζηκνη γηα εξγαζία θαη είηε αλαδεηνχζαλ
ελεξγά εξγαζία ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο είηε έρνπλ βξεη κηα εξγαζία πνπ ζα αλαιάβνπλ
κέζα ζηνπο επφκελνπο ηξεηο κήλεο.
Οικονομικά μη ενεργοί: ηα άηνκα πνπ δε ραξαθηεξίδνληαη απαζρνινχκελνη ή άλεξγνη.
Οικονομικά ενεργός πληθσζμός (εργαηικό δσναμικό): νη απαζρνινχκελνη θαη νη άλεξγνη.
Ποζοζηό Ανεργίας: ην πειίθν ησλ αλέξγσλ δηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
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Γπλακηθνχ ηεο ΔΤΔ, ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ θαηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004
εθηηκάηαη φηη αλήιζε ζε 4.341.179 άηνκα. Οη άλεξγνη αλήιζαλ ζε 487.867 άηνκα ελψ
ν νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο αλήιζε ζε 4.236.201 άηνκα. Όζνλ αθνξά ηνλ
νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ, δειαδή ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004
αγγίδεη ηα 4.829.046 άηνκα θαη ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2005 ζεκεηψλεη κηα κηθξή αχμεζε
θαηά 11.199 άηνκα (4.840.245 άηνκα). Δπηπιένλ, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ
ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005 παξνπζίαζε κηα κηθξή άλνδν θαηά 34.113 άηνκα, ζπλεπψο ν
αξηζκφο ησλ αλέξγσλ κεηψζεθε ζε 464.953 άηνκα.
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2006 ην εξγαηηθφ δπλακηθφ αλήιζε ζε 4.877.172 άηνκα θη ν
αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ απμήζεθε θαηά 108.587 άηνκα, ζε ζρέζε κε ηνλ
Ηνχιην ηνπ 2005, θαηαιήγνληαο ζε 4.483.879 άηνκα. πλεπψο, νη άλεξγνη κεηψζεθαλ
ζε 393.293 άηνκα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ζπλέρηζε λα
ζεκεηψλεηο πηψζε θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007 θαη ηνπ 2008 –θαηαγξάθηεθαλ 384.564
θαη 347.935 άηνκα αληίζηνηρα. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ
κεηψζεθε ην 2007 θαη ην 2008 είλαη φηη νη απαζρνινχκελνη ζεκείσζαλ αχμεζε θαη ηα
δχν έηε, ελψ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξφ (4.942.703 ηνλ Ηνχιην
ηνπ 2007 θαη 4.942.938 ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008).
Πίλαθαο 8: Απαζρνινύκελνη, άλεξγνη, νηθνλνκηθά κε ελεξγνί θαη πνζνζηό
αλεξγίαο: Ινύιηνο 2004 – 2009

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ.

Αλαθνξηθά κε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009, ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ εθηηκάηαη
φηη κεηψζεθε ζε 4.492.162 άηνκα. Οη άλεξγνη αλήιζαλ ζε 476.707 άηνκα, ελψ ν
νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο αλήιζε ζε 4.300.080 άηνκα. Πην αλαιπηηθά, νη
απαζρνινχκελνη κεηψζεθαλ θαηά 102.841 άηνκα ζε ζρέζε κε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008
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(κείσζε 2,3%) θαη θαηά 80.154 άηνκα ζε ζρέζε κε ην Ηνχλην ηνπ 2009 (κείσζε
1,8%). Οη άλεξγνη απμήζεθαλ θαηά 128.772 άηνκα ζε ζρέζε κε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008
(αχμεζε 37,0%) θαη θαηά 49.000 άηνκα ζε ζρέζε κε ην Ηνχλην ηνπ 2009 (αχμεζε
11,5%). Δλψ, γηα ην 2009-2010, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνβιέπεη γηα ηελ Διιάδα
κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη αχμεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ηνλ ξπζκφ ηνπ
2004-2008, δειαδή πεξίπνπ 0.5% εηεζίσο.
Οη κεηαβνιέο απηέο ζηνλ αξηζκφ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απαζρνινχκελσλ,
αλέξγσλ θαη νηθνλνκηθά κε ελεξγψλ αηφκσλ, νδήγεζαλ ζε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ
αλεξγίαο απφ 10.1% ηνλ Ηνχιην 2004 ζε 9.6% ηνλ Ηνχιην 2005. Σν πνζνζηφ ηεο
αλεξγίαο ηνλ Ηνχιην 2006 ήηαλ 8.1%, ελψ κεηψζεθε ζε 7.8% ηνλ Ηνχιην 2007 θαη ζε
7% ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008. Σέινο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλήιζε ζε
9.6%.
ην δηάγξακκα 13 παξνπζηάδεηαη ην εηήζην πνζνζηφ απαζρφιεζεο απφ ην 2003
έσο ην 2007. Παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο, ην πνζνζηφ
απαζρφιεζεο απμήζεθε απφ 58.7% πνπ ήηαλ ην 2003 ζην 61.4% ην 2007. Πην
αλαιπηηθά, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ απφ 4.3 εθαηνκκχξηα άηνκα ην α’
ηξίκελν ηνπ 2004, ην γ’ ηξίκελν ηνπ 2008 απμήζεθε ζηα 4.6 εθαηνκκχξηα άηνκα,
δειαδή θαηά 340.000 άηνκα.
Γηάγξακκα 13
Πνζνζηό Απαζρόιεζεο

Πεγή: Eurostat
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ην δηάγξακκα 14 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
Δπξσδψλε απφ ην 2004 σο ην 2008. Παξαηεξείηαη κείσζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα
απφ ην 2004 σο ην 2008, ελψ ε αλεξγία έρεη κεησζεί ζην ρακειφηεξν επίπεδν απφ ην
1990. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο πεξηνξίζηεθε απφ 11.3% ην α’ ηξίκελν ηνπ 2004 ζην
7.2% ην γ’ ηξίκελν ηνπ 2008 θαη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αληίζηνηρα απφ 543.000
άηνκα ζηα 355.000 άηνκα, δειαδή θαηά 188.000 άηνκα. Καηά ην 2008, ζπλερίζηεθε
ε πηψζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηελ Διιάδα, θαζψο νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο δελ είραλ γίλεη αθφκε αηζζεηέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Όκσο, ην 2009 ην
πνζνζηφ αλεξγίαο απμάλεηαη (9.3% ην α’ ηξίκελν) θαη γηα ην 2010 ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή πξνβιέπεη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 10%.
Γηάγξακκα 14
Πνζνζηό Αλεξγίαο

Πεγή: Επξσπατθή Επηηξνπή, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ

Σέινο, ζην δηάγξακκα 15 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηελ
Διιάδα θαηά κήλα, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009.
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Γηάγξακκα 15
Δμέιημε ηνπ πνζνζηνύ αλεξγίαο, θαηά κήλα:
Ιαλνπάξηνο 2004 – Ινύιηνο 2009

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ.

4.2 Η Απαςχόληςη και η Ανεργία ανά φύλο

Μεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο
θαη γεληθφηεξα, ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, είλαη ε είζνδνο ησλ
γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απαζρφιεζε. Ζ
ζπγθέληξσζε ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο νηθνλνκίαο, ε δπζθνιία ελαξκφληζεο
νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο θαη ε αληζφηεηα ακνηβψλ είλαη θάπνηεο απφ
ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο.
Σν πνζνζηφ γπλαηθείαο απαζρφιεζεο είλαη

αξθεηά ρακειφ, δειαδή

απαζρνινχληαη ζρεηηθά ιίγεο γπλαίθεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ
εξγάζηκσλ ειηθηψλ 15-64 εηψλ, ζε ζρέζε κε απηφ ησλ αλδξψλ. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα λα είλαη ρακειφηεξν ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν, θαζψο θάζε αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ αληαλαθιάηαη ζε αχμεζε ηνπ πξντφληνο αλά
θάηνηθν. πλεπψο, ε κεηάβαζε ηεο γπλαίθαο απφ ηελ νηθηαθή εξγαζία ζηελ
ακεηβφκελε εξγαζία έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά απμεηηθά απνηειέζκαηα επί ηνπ ΑΔΠ.
χκθσλα κε ηνλ Esping-Andersen, νξηζκέλεο ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ φηη γηα θάζε 100
γπλαίθεο πνπ κεηαβαίλνπλ απφ ηελ νηθηαθή εξγαζία ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία ζηνλ
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επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, δεκηνπξγνχληαη 15 επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ
ππεξεζηψλ.
Καηά ηελ αληίιεςε ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα κέηξα πνιηηηθήο
γηα ηελ έκθπιε ηζφηεηα απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ αλά θάηνηθν, θαη γηα ηνλ
ιφγν απηφλ επηδηψθνπλ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη
αλδξψλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ελφο γπλαηθείνπ εξγαζηαθνχ
δπλακηθνχ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Απφ απηή ηελ
άπνςε, ε δηαηήξεζε ηνπ ράζκαηνο ακνηβψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε ζρεηηθά
πςειά επίπεδα πξνζιακβάλεηαη, απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο
αξλεηηθφ θαηλφκελν ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Γηάγξακκα 16
Απαζρνινύκελνη % ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 15-64 εηώλ αλά θύιν

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ.

Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο ΔΤΔ, ε
ζπλνιηθή γπλαηθεία απαζρφιεζε σο πνζνζηφ ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ εξγάζηκεο
ειηθίαο ήηαλ 38.1% ην 1995 θαη ην 2006 αλήιζε ζε 47.4%. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ
ησλ αλδξψλ είρε ζηαζεξνπνηεζεί πεξίπνπ ζην επίπεδν ηνπ 72% κεηαμχ 1995 θαη 2003
θαη παξνπζίαζε κηθξή αχμεζε ζην 74% πεξίπνπ κέρξη ην 2006. Έηζη, ε δηαθνξά
κεηαμχ ησλ δχν θχισλ απφ 35% πεξίπνπ ην 1995 είρε πεξηνξηζηεί ζε 27% ην 2006.
Δπνκέλσο, κέρξη ην 2006, είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθή κεηαβνιή ζε φηη αθνξά
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ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε, αθνχ ε κείσζε ηεο απφζηαζεο απφ
ηνπο άλδξεο θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν αλήιζε ζε πεξίπνπ 8% (βιέπε δηάγξακκα 16).
πλερίδνληαο, ζχκθσλα κε ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο ΔΤΔ, ην 2008 ν
αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαη αλέξρεηαη ζε 1.793.524, δειαδή αλαινγνχλ
πεξίπνπ ηέζζεξηο γπλαίθεο ζε θάζε 10 εξγαδφκελνπο (39,1%). Γεληθά, ε απαζρφιεζε
ζηελ νηθνλνκία, ζε ζρέζε κε ην 2007, απμήζεθε ζπλνιηθά θαηά 62.300 άλδξεο θαη
γπλαίθεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 35.300 άηνκα ήηαλ γπλαίθεο, δειαδή έμη ζηα δέθα άηνκα
κε ηα νπνία απμήζεθε ε απαζρφιεζε ήηαλ γπλαίθεο.
Γηάγξακκα 17
Πνζνζηό Αλεξγίαο αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη ζπλνιηθό

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ

Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ, γελεά κεηά απφ γελεά, θαη ε
κείσζε ηεο δηαθνξάο κε ην αλδξηθφ θχιν είλαη θαλεξή κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.
Όκσο, ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ, αθφκα θαη ζήκεξα,
παξακέλεη

θαηά

πνιχ

θαηψηεξν

ησλ

αλδξψλ

–παξά

ηελ

πξφνδν

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε– ζρεηίδεηαη κε δχν παξάγνληεο, ζχκθσλα κε ηελ Έξεπλα
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο ΔΤΔ. Πξψηνλ, ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είηε σο απαζρνινχκελεο είηε σο άλεξγεο, είλαη έλα ζρεηηθά
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κηθξφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ εξγάζηκεο ειηθίαο (εηψλ 15-64 εηψλ), ελψ ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ είλαη πςειφ. Απηφ ην πνζνζηφ είλαη ηδηαίηεξα
ρακειφ ζηηο παιαηφηεξεο γελεέο, ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχζε έλα κνληέιν νξγάλσζεο
ησλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ αλέζεηε ζηηο γπλαίθεο ξφιν
απνθιεηζηηθά ζηελ νηθηαθή εξγαζία. Γεχηεξνλ, έλαο εμαηξεηηθά δπζκελήο
παξάγνληαο, είλαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ, ην νπνίν είλαη πνιχ
πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ. Σφζν ν πξψηνο παξάγνληαο (ην
κεησκέλν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο) φζν θαη ν δεχηεξνο (ην απμεκέλν πνζνζηφ αλεξγίαο)
επζχλνληαη γηα ην ρακειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ.
Πην πάλσ, ζην δηάγξακκα 17 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο γπλαηθψλ,
αλδξψλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο απφ ην 1995 σο ην 2006. Όπσο θαίλεηαη
ζην δηάγξακκα ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ βξηζθφηαλ ζε ρακειά επίπεδα 5%7% θαηά ην 1995-2006. ε αληίζεζε κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ πνπ
θπκάλζεθε ζε πνιχ πςειά επίπεδα, πεξίπνπ 14%-20%. Αληίζηνηρα ην ζπλνιηθφ
πνζνζηφ θηλήζεθε ζε επίπεδα αξθεηά πςειά, πεξίπνπ 9%-12%. Σν πςειφηεξν
πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ εμεγείηαη, ελδερνκέλσο, απφ ηελ δπζκελή θαηαλνκή
ηνπο ζηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηα επαγγέικαηα θαη ζηηο πςειέο
ζέζεηο ζηελ εξγαζηαθή ηεξαξρία9.
Ο εθεδξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ –πνπ δηαηεξείηαη
ελάληηα ζην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο δηαζέηνπλ πιένλ βειηησκέλν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηεο εξγαδφκελεο κεηέξαο κε απμαλφκελε ζπκκεηνρή
ζηελ αγνξά εξγαζίαο– εμεγεί ηελ πνιχ κεγάιε δηαθνξά ζηα πνζνζηά καθξνρξφληαο
αλεξγίαο ησλ δχν θχισλ (Γηάγξακκα 18). Γηα ηνπο κελ άλδξεο ε καθξνρξφληα
αλεξγία πξαθηηθά δελ ππάξρεη, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο είλαη ζεκαληηθή. χκθσλα κε
ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, ην 2008, σο πξνο ην
ρξφλν αλαδήηεζεο εξγαζίαο ηα 2/3 ησλ αλέξγσλ ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα αλεξγίαο
ππεξβαίλεη ην έλα έηνο είλαη γπλαίθεο. Δπίζεο, κία ζηηο πέληε άλεξγεο γπλαίθεο ε
δηάξθεηα αλεξγίαο μεπεξλά ηα ηέζζεξα ρξφληα. Απηφ ππνδειψλεη, ελδερνκέλσο, φηη νη
νηθνγέλεηεο αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο απαζρφιεζεο ζηηο νπνίεο νη άλδξεο έρνπλ

9

Οη ηξεηο απηνί δπζκελείο παξάγνληεο αλάγνληαη ζηνλ δηπιφ ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζην λνηην-επξσπατθφ
ππφδεηγκα θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο: νη γπλαίθεο αθνινπζνχλ εθπαίδεπζε θαη επαγγέικαηα, ζε
θιάδνπο παξαγσγήο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα παξαδνζηαθά "θαζήθνληα" ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα
θαη ην λνηθνθπξηφ. Πην αλαιπηηθά βιέπε «Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε απαζρφιεζε», εηήζηα έθζεζε
2009, Ηλζηηηνχην εξγαζίαο ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, Αζήλα, Αχγνπζηνο 2009, ζει. 185-186.
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πξνηεξαηφηεηα ζηελ απαζρφιεζε (Kostaki & Ioakimoglou 1996) θαη ην γπλαηθείν
εξγαηηθφ δπλακηθφ αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηεο εθεδξείαο.
Γηάγξακκα 18
Μαθξνρξόληα Αλεξγία
% ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ.

Ζ ζέζε ησλ γπλαηθψλ, φπσο ηελ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, επεξεάδεη θαη ηελ
θαηαλνκή

ηεο

γπλαηθείαο

απαζρφιεζεο

ζηα

επαγγέικαηα.

Οη

γπλαίθεο

ζπγθεληξψλνληαη ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ επαγγεικάησλ, φπσο νη ππάιιεινη γξαθείνπ,
νη πσιήηξηεο, νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηεο
βηνκεραλίαο, νη ππάιιεινη παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, νη ππάιιεινη
εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, νη ππάιιεινη ινγηζηεξίνπ θαη νη
βνεζνί επηζηεκνληθψλ επαγγεικάησλ. ε νθηψ επαγγέικαηα ζπγθεληξψλνληαη
πεξηζζφηεξν απφ ην 80% πεξίπνπ ησλ γπλαηθψλ. Οη άλδξεο, αληηζέησο, είλαη πνιχ
πεξηζζφηεξν δηάζπαξηνη ζηα επαγγέικαηα. Ο θαηά θχιν δηαρσξηζκφο ησλ
επαγγεικάησλ ζρεηίδεηαη πξνθαλψο κε ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ θαη ηηο
ζπλαθφινπζεο πξνθαηαιήςεηο πεξί «αλδξηθψλ» θαη «γπλαηθείσλ» επαγγεικάησλ
φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ ηζηνξηθά.
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Πίλαθαο 9. Πνζνζηό αλεξγίαο θαηά θύιν: Β’ ηξίκελν 2004 – 2009
Β’ ηξίκελν
Φύιν

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Άλδξεο

6,4

5,8

5,6

5,0

4,7

6,3

Γπλαίθεο

15,9

15,2

13,4

12,6

10,9

12,5

Σύλνιν

10,2

9,6

8,8

8,1

7,2

8,9

πλερίδνληαο, ζηνλ πίλαθα 9 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλδξψλ,
γπλαηθψλ θαη ζπλνιηθφ , ην β’ ηξίκελν, απφ ην 2004 σο ην 2009. Πην αλαιπηηθά, ην
2004 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ αλήιζε ζε 15.9% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ
πνζνζηνχ ησλ αλδξψλ πνπ άγγηδε ην 6.4%. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη 9.5%, ελψ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο αλήιζε ζε
10.2% ην β’ ηξίκελν ηνπ 2004. Σν 2006 ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο παξνπζίαζε
πηψζε ζε 8.8%, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ πνπ ζεκεηψζεθε απφ ην 1998. Σν ίδην έηνο
ην πνζνζηφ αλεξγίαο γπλαηθψλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, φκσο εμαθνινπζεί λα είλαη
ππεξδηπιάζην απφ εθείλν ησλ αλδξψλ. Γεληθφηεξα, ηα έηε 2004-2008 παξαηεξείηαη
κηα πηψζε ηφζν ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ.
πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ κεηψζεθε θαηά 1.7% απφ ην 2004 σο ην 2008,
ελψ ε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ 5% -έλα
πνζνζηφ πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ αλδξψλ. Δηδηθφηεξα, νη γπλαίθεο απνηεινχλ
ην 2008 είλαη 1,5 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο θαη ππεξδηπιάζην ηνπ
πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ (10,9% έλαληη 7,2% θαη 4,7% αληίζηνηρα). Αθφκα, νη
γπλαίθεο απνηεινχλ ην 62% ησλ αλέξγσλ, δειαδή ζηνπο 10 αλέξγνπο νη έμη είλαη
γπλαίθεο. Σέινο, ε ζπλνιηθή αλεξγία ζεκείσζε άλνδν ην 2009 ζε 8.9%. Οκνίσο, ε

αλεξγία ησλ αλδξψλ απμήζεθε απφ 4.7% ην β’ ηξίκελν ηνπ 2008 ζε 6.3% ην β’
ηξίκελν ηνπ 2009. Αληίζηνηρα, ε αλεξγία ησλ γπλαηθψλ απφ 10.9% ην β’ ηξίκελν ηνπ
2008 αλήιζε ζε 12.5%, έλα πνζνζηφ ζρεδφλ δηπιάζην απφ απηφ ησλ αλδξψλ. Δίλαη
αμηνζεκείσην, φηη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ην 2009 είλαη 1.6%
θαη ζηα δχν θχια.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ
(Πίλαθαο 10), ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 ε αλεξγία ζπλέρηζε λα ζεκεηψλεη άλνδν ηφζν
ζπλνιηθά, φζν θαη ζην θάζε θχιν μερσξηζηά. Αλαιπηηθά, ε ζπλνιηθή αλεξγία αλήιζε
ζε 9.6%, ελψ ε αλεξγία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ησλ Ηνχιην ηνπ 2009 απμήζεθε θαηά
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2.2% θαη 3% αληίζηνηρα, απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ
γπλαηθψλ παξνπζίαδε κεγαιχηεξε άλνδν θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αλήιζε ζε 7.2% ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009.
Πίλαθαο 10. Πνζνζηό αλεξγίαο θαηά θύιν: Ινύιηνο 2004 – 2009

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ.

4.3 Ποςοςτό Απαςχόληςησ και Ανεργίασ κατά ομάδεσ ηλικιών

ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ απαζρφιεζε αλά ειηθηαθή νκάδα (αιιά
θαη αλά θχιν) θαη ζηελ εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαηά νκάδεο ειηθηψλ κε ην
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.
Γηάγξακκα 19
Πνζνζηό ζπκκεηνρήο λέωλ 15-24 εηώλ

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ.

Αξρηθά, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 19, ε νκάδα ησλ λέσλ 15-24 εηψλ
παξνπζηάδεη γεληθά κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαζψο
απμαλφκελνο αξηζκφο λέσλ πξαγκαηνπνηεί ζπνπδέο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ θχισλ
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είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε δηαθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ειηθηψλ.
Απηφ δείρλεη κε ζαθήλεηα φηη νη λεφηεξεο γελεέο γπλαηθψλ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά
εξγαζίαο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνεγνχκελεο. εκεηψλνπκε, σζηφζν, φηη θαη ζε
απηήλ ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία, ππάξρεη δηαθνξά πεξίπνπ επηά εθαηνζηηαίσλ
κνλάδσλ πνπ δηαηεξήζεθε ακείσηε θαηά ηα έηε 1995-2006. ρεδφλ ακείσηε
δηαηεξήζεθε θαη ε δηαθνξά ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ
ειηθίαο 15-24 εηψλ, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 20.
Γηάγξακκα 20
Απαζρνινύκελνη % ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 15-24 εηώλ αλά θύιν

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ.

πλερίδνληαο, ζην δηάγξακκα 21 θαίλεηαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ
ειηθηψλ 25-54 εηψλ πνπ απνηεινχλ ηνλ «ππξήλα» ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απφ ην
1995 σο ην 2006. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ παξακέλεη ζηαζεξφ ζε πνιχ
πςειά επίπεδα (πεξίπνπ 90%), ελψ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ
βξηζθφηαλ ζην 49.1% ην 1995 έλαληη 60,5% ην 2006. Δπνκέλσο, ζηελ θπξηφηεξε
ειηθηαθή θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ, ππήξμε ζαθήο πξφνδνο ζηε κείσζε ηεο απφζηαζεο
πνπ ρσξίδεη ηα δχν θχια.
Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηηο ειηθίεο 55-64 εηψλ είλαη γεληθά κεησκέλν, φπσο
θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 22, αιιά απηφ αθνξά άληζα ζηα δχν θχια. Δλψ ην πνζνζηφ
ησλ αλδξψλ δηαηεξήζεθε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ (1995-2006),
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ζηελ πεξηνρή ηνπ 40%, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 55-64 εηψλ
παξέκεηλε ζην πνιχ ρακειφ επίπεδν πεξίπνπ 25%.
Γηάγξακκα 21
Απαζρνινύκελνη % ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 25-54 εηώλ αλά θύιν

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ.

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα πνζνζηά
απαζρφιεζεο αλά ειηθηαθή νκάδα ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο εξκελείαο φηη ην γπλαηθείν
εξγαηηθφ δπλακηθφ απνηειείηαη απφ γελεέο πνπ δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε ζηελ
αγνξά εξγαζίαο κε απμαλφκελε ξνπή γηα ζπκκεηνρή ζηνλ θφζκν ηεο κηζζσηήο
εξγαζίαο. ε απηφ ζπκβάιιεη πξνθαλψο ην αλεξρφκελν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ
λεφηεξσλ γελεψλ, θαζψο θαη ε ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηεο «παιαηάο» νξγάλσζεο
ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ βάζηδε ηελ νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ ζηε
απφιπηε δηαίξεζε ησλ εξγαζηψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ: νη κελ γπλαίθεο
αλειάκβαλαλ θαζήθνληα νηθηαθήο εξγαζίαο, ελψ νη άλδξεο αλειάκβαλαλ λα
παξνπζηαζηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην αλαγθαίν
εηζφδεκα γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ. πλεπψο, νη γπλαίθεο πιένλ
δηεθδηθνχλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ.
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Γηάγξακκα 22
Απαζρνινύκελνη % ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 55-64 εηώλ αλά θύιν

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ.

Γηάγξακκα 23
Πνζνζηό ζπκκεηνρήο γπλαηθώλ θαηά ειηθία

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ.

Απηέο νη δηαπηζηψζεηο εμεγνχλ θαη ηηο εμειίμεηο ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ
γπλαηθψλ αλά ειηθία. Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 23, ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ
γπλαηθψλ δελ παξνπζηάδεη νπζηαζηηθή δηαρξνληθή κεηαβνιή, ελψ αληηζέησο, ε
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ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ "ππξήλα" ησλ εξγαδνκέλσλ (ειηθίαο 25-54 εηψλ)
απμάλεηαη ζπλερψο κε αξθεηά κεγάιε ηαρχηεηα. ηηο λεαξέο ειηθίεο, νη γπλαίθεο
παξακέλνπλ εθηφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζνπλ ζπνπδέο
ράξε ζηηο νπνίεο εηζέξρνληαη ελ ζπλερεία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ
25 εηψλ. Ζ αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ζην ελ ιφγσ Γηάγξακκα δείρλεη ηελ
δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηαδνρηθψλ γελεψλ γπλαηθψλ.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 11 ε εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο
θαηά νκάδεο ειηθηψλ ην β’ ηξίκελν ησλ εηψλ 2004-2009, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο
Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο ΔΤΔ. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ην
πςειφηεξν πνζνζηφ παξαηεξείηαη ζηνπο λένπο ειηθίαο 15-29, φπνπ ην πνζνζηφ
αλεξγίαο αλήιζε ζην 20.2%, 18.8%, 17.8%, 17.0%, 15,5% θαη 17.7% ην β’ ηξίκελν
ησλ εηψλ 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 θαη 2009 αληίζηνηρα. Απφ ην 2004 σο ην
2008, ζηηο ηξείο πξψηεο ειηθηαθέο νκάδεο αιιά θαη γηα ην ζχλνιν, παξαηεξείηαη
κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ελψ ην β’ ηξίκελν ηνπ 2009 ε αλεξγία ζεκεηψλεη
αχμεζε. Όζνλ αθνξά ηηο ειηθίεο 65+, είλαη θαλεξφ απφ ηνλ πίλαθα 5, φηη ηα πνζνζηά
αλεξγίαο είλαη πνιχ ρακειά –ζρεδφλ αζήκαληα. Πην αλαιπηηθά, θπκαίλεηαη πεξίπνπ
ζην 1.3% ηα έηε 2004-2007 θαη ηα έηε 2008-2009 παξακέλεη ζηαζεξφ ζε 0.7% ζε
αληίζεζε κε ηηο άιιεο νκάδεο ειηθηψλ ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη αχμεζε ην 2009 –
φπσο ήδε αλαθέξζεθε.
Πίλαθαο 11. Αλεξγία (%) θαηά νκάδεο ειηθηώλ: Β’ ηξίκελν 2004-200910
Οκάδεο

Β’ ηξίκελν

ειηθηώλ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

15-29

20,2

18,8

17,8

17,0

15,5

17,7

30-44

8,9

8,7

7,9

7,2

6,4

8,0

45-64

5,0

5,0

4,4

4,1

3,7

5,4

65+

1,4

1,5

1,1

1,3

0,7

0,7

Σύλνιν

10,2

9,6

8,8

8,1

7,2

8,9

ηε ζπλέρεηα, ζην δηάγξακκα 24, παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία αλεξγία θαηά
νκάδεο ειηθηψλ ην β’ ηξίκελν ηνπ 2009. Δίλαη θαλεξφ φηη ε αλεξγία ηεο ειηθηαθήο
10

Σα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα είλαη απφ ηελ Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ηεο
Εζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ειιάδνο (ΕΤΕ).
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νκάδαο 15-29 είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε (17.) ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ειηθηαθέο
νκάδεο. Μεηά αθνινπζεί ε αλεξγία ηεο νκάδαο ησλ ειηθηψλ 30-44 (8.0%) θαη έπεηηα
ησλ ειηθηψλ 45-64 (5.4%). Δλψ, ε αλεξγία ησλ ειηθηψλ 65+ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε
(0.7%).
Γηάγξακκα 24
Αλεξγία (%) θαηά νκάδεο ειηθηώλ: β’ ηξίκελν ηνπ 2009

Πεγή: Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ΕΤΕ, β’ ηξηκήλνπ 2009.

Απφ ηνλ πίλαθα 11 βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο
ζεκεηψλεηαη ζηηο ειηθίεο 15-29. Όζνλ αθνξά ηελ θπιεηηθή δηάθξηζε, ζηνπο δχν
επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαηά
νκάδεο ειηθηψλ ην β’ ηξίκελν ησλ εηψλ 2004-2009. Δίλαη θαλεξφ απφ ηνπο πίλαθεο 6
θαη 7, φηη ε κεγαιχηεξε αλεξγία ππάξρεη ζηηο γπλαίθεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 15-29.
Δηδηθφηεξα, ζηνλ πίλαθα 12 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ θαηά
νκάδεο ειηθηψλ ην β’ ηξίκελν ησλ εηψλ 2004-2009. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα 13
παξνπζηάδεηαη ε αλεξγία ησλ γπλαηθψλ θαηά ειηθηαθέο νκάδεο ηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν κε εθείλε ησλ αλδξψλ.
Πην αλαιπηηθά, ην 2004 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ
πιεζπζκνχ ησλ λέσλ γπλαηθψλ (15-29) έθηαζε ην 27.5%, έλαληη 14.3% ησλ λέσλ
αλδξψλ θαη 20.2% ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ. Σα έηε 2005, 2006, 2007 θαη 2008 ε
αλεξγία ησλ λέσλ γπλαηθψλ ήηαλ 26.6%, 24.4%, 23.6% θαη 20.7% αληίζηνηρα
(πίλαθαο 13), έλαληη ηηο αλεξγίαο ησλ αλδξψλ πνπ ήηαλ 12.5%, 12.5% (παξέκεηλε
ζηαζεξή), 11.8% θαη 11.5% ηα αληίζηνηρα έηε (πίλαθαο 12) θαη έλαληη ηεο αλεξγίαο
ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ πνπ ήηαλ 18.8%, 17.8%, 17,0% θαη 15.5% αληίζηνηρα
(πίλαθαο 11). Απφ ην 2004 σο ην 2008 παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ζην πνζνζηφ
αλεξγίαο ηφζν ζηηο λέεο γπλαίθεο φζν θαη ζηνπο λένπο άλδξεο, αιιά θαη ζην ζχλνιν
ησλ λέσλ γεληθφηεξα. Όζνλ αθνξά ην έηνο 2009, ε αλεξγία ησλ λέσλ γπλαηθψλ ην β’
ηξίκελν ζεκείσζε άλνδν ζην 22.6%, έλαληη ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ λέσλ
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αλδξψλ, ην νπνίν επίζεο ζεκείσζε άλνδν ζην 13.9%. Αιιά θαη ε αλεξγία ηνπ
ζπλφινπ ησλ λέσλ απμήζεθε ζην 17.7% ζε ζρέζε κε ην β ηξίκελν ηνπ 2008.
χκθσλα, ινηπφλ, κε φια ηα παξαπάλσ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο θαηά ην β
ηξίκελν ησλ εηψλ 2004-2009 ζεκεηψλνληαη ζηηο γπλαίθεο ειηθίαο 15-29 εηψλ.
Πίλαθαο 12. Αλεξγία (%) Αλδξώλ θαηά νκάδεο ειηθηώλ: Β’ ηξίκελν 2004-200911
Οκάδεο
ειηθηώλ

Β’ ηξίκελν
2004

2005

2006

2007

2008

2009

15-29

14,3

12,5

12,5

11,8

11,5

13,9

30-44

4,8

4,8

4,4

4,0

3,5

5,1

45-64

3,5

3,4

3,1

2,5

2,5

4,2

65+

0,8

0,8

0,8

1,4

1,0

0,7

Σύλνιν

6,4

5,8

5,6

5,0

4,7

6,3

Πίλαθαο 13. Αλεξγία (%) Γπλαηθώλ θαηά νκάδεο ειηθηώλ: Β’ ηξίκελν 2004200912
Οκάδεο
ειηθηώλ

Β’ ηξίκελν
2004

2005

2006

2007

2008

2009

15-29

27,5

26,5

24,4

23,6

20,7

22,6

30-44

14,5

14,1

12,4

11,5

10,3

11,9

45-64

7,8

7,8

6,6

6,7

5,6

7,4

65+

3,0

3,6

1,7

1,1

0,0

0,7

Σύλνιν

15,9

15,2

13,4

12,6

10,9

12,5

11

Σα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα είλαη απφ ηελ Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ηεο
Εζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ειιάδνο (ΕΤΕ).
12
Σα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα είλαη απφ ηελ Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ηεο
Εζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ειιάδνο (ΕΤΕ).

46

4.4 Ποςοςτό Απαςχόληςησ και Ανεργίασ κατά επίπεδο εκπαίδευςησ

ε απηφ ην ηκήκα εμεηάδεηαη ε απαζρφιεζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αλά επίπεδν
εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ,
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πνζνζηά αλεξγίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ θαηά νθηψ δηαθνξεηηθά επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ρσξηζηά θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο.
Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ έρεη ρσξηζηεί ζε νθηψ νκάδεο. Σα επίπεδα
απηά είλαη:
 Δηδαθηνξηθό ή Μεηαπηπρηαθό: ε απηή ηελ νκάδα πεξηιακβάλνληαη εθείλνη
πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν.
 Πηπρίν Αλώηαησλ ρνιώλ: ε απηή ηελ νκάδα πεξηιακβάλνληαη νη πηπρηνχρνη
ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΔΗ).
 Πηπρίν Αλώηεξεο Σερλνινγηθήο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο: ε απηή ηελ
νκάδα πεξηιακβάλνληαη νη πηπρηνχρνη ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ (ΣΔΗ) ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ή θάπνηαο άιιεο αλψηαηεο
ζρνιήο.
 Απνιπηήξην Μέζεο Εθπαίδεπζεο: ε απηή ηελ νκάδα πεξηιακβάλνληαη νη
απφθνηηνη δηαθφξσλ ηχπσλ ιπθείσλ ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ
θαζψο θαη απηνί πνπ θνίηεζαλ ζε Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η αιιά δελ νινθιήξσζαλ ηηο
ζπνπδέο ηνπο.
 Απνιπηήξην Σξηηάμηαο Μέζεο Εθπαίδεπζεο: Δδψ πεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα
πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.
 Απνιπηήξην Δεκνηηθνύ: Πξφθεηηαη γηα φζνπο έρνπλ ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ.
 Μεξηθέο Σάμεηο Δεκνηηθνύ: Πξφθεηηαη γηα φζνπο δελ έρνπλ ηειεηψζεη ην
δεκνηηθφ αιιά έρνπλ βγάιεη κεξηθέο ηάμεηο.
 Δελ πήγε θαζόινπ ζρνιείν: ε απηή ηελ νκάδα πεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα πνπ
δελ πήγαλ θαζφινπ ζρνιείν.
Αξρηθά, ζηνλ πίλαθα 14 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο αλά επίπεδν
εθπαίδεπζεο ζην ζχλνιν αλδξψλ θαη γπλαηθψλ γηα ηα έηε 2000-2008. Σν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ απαζρφιεζεο, ην έηνο 2000, εκθαλίδεηαη ζε φζνπο έρνπλ απνιπηήξην
δεκνηηθνχ (29.37%), κεηά αθνινπζνχλ φζνη έρνπλ απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο κε
πνζνζηφ απαζρφιεζεο 29.05%, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο αληηζηνηρεί
ζηα άηνκα κε δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (0.6%). Σν επφκελν έηνο, ηα άηνκα
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κε απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
απαζρφιεζεο (29.86%) ζεκεηψλνληαο άλνδν θαηά 0.36%.
Πίλαθαο 14. Πνζνζηά απαζρόιεζεο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο ζην ζύλνιν
αλδξώλ θαη γπλαηθώλ γηα ηα έηε 2000-2008

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (ΕΤΕ).

Οκνίσο, ηα επφκελα ρξφληα έσο ην 2008 ηα άηνκα κε απνιπηήξην κέζεο
εθπαίδεπζεο ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο, ζπγθεθξηκέλα ην
2008 ην πνζνζηφ θηάλεη ζην 32.90%. Έπεηηα απφ ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε
απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο, αθνινπζεί ε νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ
απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζεκεηψλνληαο αξθεηά κεγάια πνζνζηά απαζρφιεζεο. Όκσο,
είλαη αμηνζεκείσην, φηη ζηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε απνιπηήξην δεκνηηθνχ
παξαηεξείηαη πηψζε ηνπ πνζνζηνχ απφ ην 2000 σο ην 2008. Δηδηθφηεξα, ελψ ην 2000
αλήιζε ζε 29.37%, έπεηηα απφ ζηαδηαθή πηψζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ θαηέιεμε
ζε 19.26% ην 2008.
Οη νκάδεο ησλ αηφκσλ κε δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, κε κεξηθέο ηάμεηο
δεκνηηθνχ θαη φζνη δελ πήγαλ θαζφινπ ζρνιείν εκθαλίδνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά
απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000-2008. Όκσο, ε νκάδα εθείλσλ πνπ
έρνπλ δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζεκεηψλεη ζηαδηαθή άλνδν απφ ην 2000 σο
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ην 2008, ζε αληίζεζε κε ηηο δχν άιιεο νκάδεο πνπ αλαθέξακε, νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ
ζηαδηαθή πηψζε.
Οη πηπρηνχρνη ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ Σερλνινγηθψλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ζεκεηψλνπλ αξθεηά πςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο, έπεηηα
απφ ηηο νκάδεο ησλ αηφκσλ κε απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ αηφκσλ πνπ
έρνπλ απνιπηήξην δεκνηηθνχ. Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο ησλ
πηπρηνχρσλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ απφ 14.88% ην 2000 αλήιζε ζε
17.16% ην 2008. Δπίζεο, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο ησλ πηπρηνχρσλ
Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ απφ 12.25% ην 2000 αλήιζε ζε 16.43% ην
2008. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο ησλ αηφκσλ κε απνιπηήξην
ηξηηάμηαο κέζεο εθπαίδεπζεο είλαη ζρεδφλ 11% ηα έηε 2000-2008.
ην δηάγξακκα 25 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο δηαγξακκαηηθά αλά
επίπεδν εθπαίδεπζεο ζην ζχλνιν αλδξψλ θαη γπλαηθψλ γηα ηα έηε 2000-2008. Όια
φζα αλαθέξακε παξαπάλσ είλαη θαλεξά ζην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα.
Γηάγξακκα 25
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο θαη πνζνζηό απαζρόιεζεο ζην ζύλνιν αλδξώλ θαη
γπλαηθώλ γηα ηα έηε 2000-2008

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (ΕΤΕ).
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πλερίδνληαο, ζηνπο πίλαθεο 14 θαη 15 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά
απαζρφιεζεο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ αληίζηνηρα.
Δπίζεο, ζηα δηαγξάκκαηα 26 θαη 27 βιέπνπκε ζρεκαηηθά ηελ πνξεία ησλ πνζνζηψλ
απαζρφιεζεο άλσ θχιν θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο.
Αξρηθά, φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ παξαηεξνχκε φηη ε
πνξεία ηνπ ζε θάζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαηά ηα έηε 2000-2008 είλαη ζρεδφλ ίδηα κε
απηή ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ηνπ ζπλφινπ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Πην αλαιπηηθά,
ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά απαζρφιεζεο εκθαλίδνληαη ζηελ νκάδα αλδξψλ κε
απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο (18.60% ην 2000 θαη 20.94% ην 2008), ελψ ηα
ρακειφηεξα πνζνζηά απαζρφιεζεο εκθαλίδνληαη ζε φζνπο δελ έρνπλ πάεη θαζφινπ
ζρνιείν, ζε φζνπο έρνπλ βγάιεη κεξηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζε φζνπο έρνπλ
δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Οη νκάδεο ησλ αλδξψλ πνπ έρνπλ
απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζεκεηψλνπλ αξθεηά κεγάια πνζνζηά απαζρφιεζεο, φκσο
παξαηεξείηαη πηψζε ηνπ πνζνζηνχ απφ ην 2000 πνπ ήηαλ 18.97% ζε 12.52% ην
2008.
Πίλαθαο 14: Πνζνζηό απαζρόιεζεο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο αλδξώλ ζην
ζύλνιν αλδξώλ θαη γπλαηθώλ γηα ηα έηε 2000-2008

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (ΕΤΕ).
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Δπηπιένλ, ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο αλδξψλ κε πηπρίν αλψηαησλ ζρνιψλ θαη κε
πηπρίν αλψηεξεο ηερλνινγηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θπκαίλνληαη ζε κεζαία
επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000-2008. Σφζν νη πηπρηνχρνη αλψηαησλ
ζρνιψλ φζν θαη νη πηπρηνχρνη αλψηεξεο ηερλνινγηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
εκθαλίδνπλ άλνδν ζην πνζνζηφ απαζρφιεζεο απφ ην 2000 σο ην 2008. Ζ πξψηε
νκάδα απφ 8.35% ην 2000 αλέβεθε ζε 8.83% ην 2008, ελψ ε δεχηεξε νκάδα απφ
6.65% ην 2000 αλέβεθε ζε 8.89% ην 2008.
Γηάγξακκα 26
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο θαη πνζνζηό απαζρόιεζεο αλδξώλ ζην ζύλνιν αλδξώλ θαη
γπλαηθώλ γηα ηα έηε 2000-2008

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (ΕΤΕ).

ηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ αλά επίπεδν
εθπαίδεπζεο είλαη εκθαλέο απφ ηνλ πίλαθα 15 αιιά θαη απφ ην δηάγξακκα 27 φηη ε
νκάδα ησλ γπλαηθψλ κε απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ απαζρφιεζεο, φπσο ηζρχεη ζηελ αληίζηνηρε νκάδα ησλ αλδξψλ αιιά θαη ηνπ
ζπλφινπ. πγθεθξηκέλα, ην 2000 ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ήηαλ 10.45% θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εηψλ αλήιζε ζε 11.95% ην 2008.
Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα ησλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ απνιπηήξην δεκνηηθνχ
παξαηεξνχκε φηη ελψ ην 2000 είρε έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο
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(10.40%) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ ζεκείσζε ζηαδηαθή πηψζε θαηαιήγνληαο ζε
6.74%. Αληίζηνηρα, ζηελ ίδηα νκάδα ησλ αλδξψλ ππάξρεη κεγάιε κείσζε ηα έηε
2000-2008. Αξθεηά πςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ζπγθεληξψλνπλ νη γπλαίθεο κε
πηπρίν αλψηαησλ ζρνιψλ θαη κε πηπρίν αλψηεξεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε
ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπο. Πην αλαιπηηθά, ην 2008 ηα πνζνζηά ηνπο ήηαλ
6.53% θαη 5.60%, αληίζηνηρα, θαη κέρξη ην 2008 αλήιζαλ ζε 8.33% θαη 7.54%
αληίζηνηρα.
Πίλαθαο 15. Πνζνζηό απαζρόιεζεο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο γπλαηθώλ ζην
ζύλνιν αλδξώλ θαη γπλαηθώλ γηα ηα έηε 2000-2008

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (ΕΤΕ).

Παξαηεξνχκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000-2008 νη νκάδα ησλ γπλαηθψλ
κε πηπρίν αλψηαησλ ζρνιψλ ζεκείσζε αξθεηά κεγάιε αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ
αληίζηνηρε νκάδα ησλ αλδξψλ πνπ βιέπνπκε απφ ην δηάγξακκα 15 φηη παξακέλεη
ζρεδφλ ζηαζεξή. Δπίζεο, ε νκάδα ησλ γπλαηθψλ κε απνιπηήξην ηξηηάμηαο κέζεο
εθπαίδεπζεο ηα έηε 2000-2008 ζπγθέληξσζε ρακειά πνζνζηά (3.12% ην 2008), ζε
αληίζεζε κε ηελ νκάδα ησλ αλδξψλ ηεο ίδηαο εθπαίδεπζεο, ησλ νπνίσλ ηα πνζνζηά
φρη κφλν ρακειά δελ ήηαλ αιιά πιεζίαδαλ αξθεηά ηα πνζνζηά ησλ αλδξψλ κε πηπρίν
αλψηαηεο ζρνιήο θαη κε πηπρίν αλψηεξεο ηερλνινγηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
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Σέινο, νη ηξεηο νκάδεο εθπαίδεπζεο κε πνιχ ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηηο
γπλαίθεο –αιιά θαη ζηνπο άλδξεο– είλαη φζεο δελ πήγαλ θαζφινπ ζρνιείν, φζεο
ηειείσζαλ κεξηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη φζεο έρνπλ δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ
ηίηιν.
Γηάγξακκα 27
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο θαη πνζνζηό απαζρόιεζεο γπλαηθώλ ζην ζύλνιν αλδξώλ
θαη γπλαηθώλ γηα ηα έηε 2000-2008

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (ΕΤΕ).

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο ηα
έηε 2004-2009. Σα ζηνηρεία γηα ηνπο παξαθάησ πίλαθεο είλαη απφ ηελ Έξεπλα
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο ΔΤΔ θαη αθνξνχλ ην β’ ηξίκελν ηνπ θάζε έηνπο. ηνλ
πίλαθα 16 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο θαη γηα ηα δχν θχια καδί, ελψ ζηνπο
πίλαθεο 17 θαη 18 παξνπζηάδνληαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο αληίζηνηρα.
Αξρηθά, είλαη θαλεξφ απφ ηνλ πίλαθα 16 φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο
θαηά ηα έηε 2004-2007 αληηζηνηρεί ζε φζνπο έρνπλ πηπρίν αλψηεξεο ηερλνινγηθήο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, 12.4% ην 2004, 11.8% ην 2005, 11.2%
ην 2006 θαη 10.1% ην 2007. Δλψ ηα έηε 2008 θαη 2009 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
αλεξγίαο ζπγθεληξψλνπλ φζνη δελ πήγαλ θαζφινπ ζρνιείν. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ
αλεξγίαο παξνπζηάδεηαη ζε φζνπο ηειείσζαλ κεξηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ηα έηε
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2004-2007 ελψ ην 2008 ην ρακειφηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδεηαη ζηα άηνκα κε
δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (5.2%) θαη ην 2009 ζηα άηνκα κε πηπρίν αλψηαηεο
ζρνιήο (6.3%).
Πίλαθαο 16. Αλεξγία (%) θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο: Β’ ηξίκελν 2004-200913
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο

Β’ ηξίκελν
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Γηδαθηνξηθφ ή Μεηαπηπρηαθφ
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

6,2

6,6

6,3

6,2

5,2

6,8

7,4

7,3

6,0

5,8

5,3

6,3

12,4

11,8

11,2

10,1

9,6

10,0

11,9

10,9

10,0

8,9

7,7

9,8

11,0

10,9

9,8

8,6

7,8

10,7

8,5
4,3

7,6
6,4

7,0
3,1

6,9
5,4

5,9
5,5

7,7
9,7

Γελ πήγε θαζφινπ ζρνιείν

11,9

9,0

5,8

9,6

12,3

13,0

Σύλνιν

10,2

9,6

8,8

8,1

7,2

8,9

Πηπρίν Αλψηεξεο
Σερλνινγηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην Μέζεο
Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην Σξηηάμηαο Μέζεο
Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ
Μεξηθέο Σάμεηο Γεκνηηθνχ

ηνλ πίλαθα 17 παξνπζηάδεηαη ε αλεξγία ησλ αλδξψλ σο πξνο ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο. Πην αλαιπηηθά, ην 2004 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο
ζπγθεληξψλεηαη απφ φζνπο δελ πήγαλ θαζφινπ ζρνιείν κε 9,2% έλαληη 6,4% ηνπ
ζπλφινπ. Σν 2005, αληίζηνηρα, νη άλδξεο κε απνιπηήξην ηξηηάμηαο κέζεο εθπαίδεπζεο
έξρνληαη πξψηνη κε 7,5% θαη ην 2006 κε 7% ε νκάδα ησλ αλδξψλ κε πηπρίν
αλψηεξεο ηερλνινγηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σέινο, ην πςειφηεξν πνζνζηφ
αλεξγίαο ηα έηε 2007-2009 παξαηεξείηαη ζε φζνπο δελ έρνπλ πάεη θαζφινπ ζρνιείν,
7,3% ην 2007, 8,6% ην 2008 θαη 17,1% ην 2009. Δλψ, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ην
2009 παξαηεξείηαη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (4,7%).
Σέινο, φζνλ αθνξά ηεο γπλαίθεο θαη ηελ αλεξγία ηνπο αλά κνξθσηηθφ επίπεδν,
θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 18 φηη ηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψλνπλ είλαη πνιχ
κεγαιχηεξα απφ εθείλα ησλ αλδξψλ. Σα πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο παξαηεξείηαη
ζε φζεο δελ πήγαλ θαζφινπ ζρνιείν ην 2004 (9,2%), ζηηο γπλαίθεο κε ηξηηάμηα κέζε
εθπαίδεπζε

ην

2005

(7,5%),

ζηηο

πηπρηνχρνπο

αλψηεξεο

ηερλνινγηθήο

13

Σα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα είλαη απφ ηελ Έξεπλα Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ ηεο
Εζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ειιάδνο (ΕΤΕ).
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επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ην 2006 (7%) θαη ζε φζεο δελ πήγαλ θαζφινπ ζρνιείν
ηα έηε 2007-2009 (7,3%, 8,6% θαη 17,1% αληίζηνηρα).
Πίλαθαο 17. Αλεξγία (%) ηωλ αλδξώλ θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο: Β’ ηξίκελν
2004-200913
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο

Β’ ηξίκελν
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Γηδαθηνξηθφ ή Μεηαπηπρηαθφ

5,8

4,3

5,8

4,6

5,4

5,3

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

4,6

4,4

4,0

4,0

3,4

4,7

7,0

6,5

7,0

5,7

5,8

6,3

7,3

6,2

5,7

5,2

5,1

6,7

7,0

7,5

6,8

4,8

4,6

8,3

5,6

4,8

4,8

4,8

3,9

5,5

Μεξηθέο Σάμεηο Γεκνηηθνχ

4,8

4,5

2,4

2,1

4,9

10,4

Γελ πήγε θαζφινπ ζρνιείν

9,2

4,8

6,2

7,3

8,6

17,1

Σύλνιν

6,4

5,8

5,6

5,0

4,7

6,3

Πηπρίν Αλψηεξεο
Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην Μέζεο
Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην Σξηηάμηαο Μέζεο
Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ

Πίλαθαο 18. Αλεξγία (%) ηωλ γπλαηθώλ θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο: Β’ ηξίκελν
2004-200913
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο

Β’ ηξίκελν
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Γηδαθηνξηθφ ή Μεηαπηπρηαθφ

6,9

9,8

6,9

8,6

4,9

8,7

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

10,5

10,4

8,1

7,8

7,3

7,9

18,4

17,2

15,6

14,7

13,6

14,0

18,8

18,0

16,7

14,7

11,7

14,6

20,1

19,0

16,9

17,0

15,1

15,8

13,4

12,3

10,7

10,4

9,4

11,5

Μεξηθέο Σάμεηο Γεκνηηθνχ

3,8

9,1

4,1

9,7

6,5

8,8

Γελ πήγε θαζφινπ ζρνιείν

14,3
15,9

13,2
15,2

5,4
13,4

12,3
12,6

16,7
10,9

6,6
12,5

Πηπρίν Αλψηεξεο
Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην Μέζεο
Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην Σξηηάμηαο Μέζεο
Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ

Σύλνιν

55

Β.ΜΕΡΟ: Ο ΝOMO TOY OKUN ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜOΓΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ
ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κία εκπεηξηθή πξνζπάζεηα λα
δηεπθξηληζηεί ε εμέιημε ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ
15, απφ ην 1985 κέρξη θαη ην 2009, κε ηε βνήζεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun (1962).
Δπίζεο, ζα εμεηαζηεί εάλ ππάξρεη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15.

5. Οριςμόσ και ανάλυςη του νόμου του Okun
Ο λφκνο ηνπ Okun (1962), είλαη έλαο εκπεηξηθφο θαλφλαο πνπ δηαηππψζεθε απφ
ηνλ Arthur Okun, πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ, ηε δεθαεηία ηνπ
’60, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ πνζνηηθή επίπησζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πνζνζηνχ
αλεξγίαο ζην ζπλνιηθφ πξντφλ. Πην αλαιπηηθά, ν λφκνο ηνπ Okun, νξίδεη φηη ππάξρεη
καθξννηθνλνκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εθξνήο θαη αλεξγίαο θαη ζπλεπψο ζπζρεηίδεη ην
επίπεδν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αγνξά αγαζψλ κε ην επίπεδν ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζα ζηε δηάξθεηα ελφο επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ. πγθεθξηκέλα
ν λφκνο ζέηεη κία ζρέζε κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. Ο Okun
ζεσξεί φηη κία πνζνζηηαία αιιαγή ζην πνζνζηφ ηεο εθξνήο ζρεηίδεηαη κε κία αιιαγή
ζην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 3% (ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε).
Ζ ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ δηεξεπλήζεθε εκπεηξηθά, γηα
ηελ ακεξηθαληθή αγνξά εξγαζίαο, απφ ηνλ Okun, ν νπνίνο θαηέιεμε ζην εκπεηξηθφ
ζπκπέξαζκα φηη θάζε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαηά 1% αληηζηνηρεί ζε 2%
αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ. Δλψ, γηα νηθνλνκίεο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο
δπζθακςίεο θαη κηθξφηεξε θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο (φπσο ε ειιεληθή
νηθνλνκία), είλαη πηζαλφ ε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα λα
απαηηεί 2,5 ή 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ.
Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν λφκνο ηνπ Okun ζα πξέπεη λα γίλεη
δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ «Γπλεηηθφ Πξντφλ» ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηαηχπσζε
ηνπ λφκνπ. Σν δπλεηηθφ ινηπφλ πξντφλ απνηειεί έλα κέηξν ησλ παξαγσγηθψλ
δπλαηνηήησλ κίαο νηθνλνκίαο εθφζνλ καο δίλεη ην πξντφλ ην νπνίν δχλαηαη λα
παξαρζεί ζε κία νηθνλνκία ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ
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δπλακηθνχ. Με άιια ιφγηα, είλαη ην ππνζεηηθφ πξντφλ αλ φινη νη ζπληειεζηέο
απαζρνινχληαη πιήξσο (φρη αλεξγία ζπληειεζηνχ παξαγσγήο), δειαδή απνηππψλεη
ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο.
Δπηπιένλ, σο πνζνζηφ ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο νξίδεηαη ην ειάρηζην πνζνζηφ
αλεξγίαο ην νπνίν ζεσξείηαη αλαπφθεπθην εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο, φηη ε απαζρφιεζε
φινπ ηνπ δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δελ είλαη πάληνηε εθηθηή εμαηηίαο ηεο
χπαξμεο ηεο αλεξγίαο ηξηβήο, ηεο επνρηαθήο αιιά θαη ηεο δηαξζξσηηθήο αλεξγίαο.
Μία εθδνρή ινηπφλ ηνπ λόκνπ ηνπ Okun(1962), ν νπνίνο εθθξάδεη ηελ ζρέζε
κεηαμχ παξαγσγήο θαη αλεξγίαο θαηέιεμε ζηελ παξαθάησ εμίζσζε:

Όπνπ

είλαη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο, ελψ

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ θαη
κεηαβιεηή

είλαη ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ

είλαη ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ δπλεηηθνχ ΑΔΠ. Σέινο ε

εθθξάδεη ην ζπληειεζηή ηνπ Okun, ν νπνίνο δείρλεη ηελ επίδξαζε ηνπ

ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο.
πλεπψο, απφ ηε ζρέζε (1) κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη γηα λα θαηαθέξεη κία
νηθνλνκία λα κελ απμάλεη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο θαη λα ην δηαηεξεί ζηαζεξφ ζα
πξέπεη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ λα ηζνχηαη κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο
ηνπ δπλεηηθνχ ΑΔΠ. πλεπάγεηαη, ινηπφλ, φηη γηα λα επηηχρεη κία νηθνλνκία κείσζε
ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζα πξέπεη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ λα
είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ δπλεηηθνχ ΑΔΠ. Πεξαηηέξσ, ν
ζπληειεζηήο ηνπ Okun απνηειεί έλα κέηξν γηα ην επίπεδν αληαπφθξηζεο ηεο αλεξγίαο
ζην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο εθξνήο, θαζψο θαζνξίδεη ην θφζηνο ηεο αλεξγίαο ζε φξνπο
εθξνήο.
Αθφκα, ε ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη εθξνήο πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνλ λφκν
ηνπ Okun θαη έρεη πξνζεγγίζεη ην ελδηαθέξνλ αξθεηψλ νηθνλνκνιφγσλ, αλ
ζπλδπαζηεί κε ηελ θακπχιε Phillips πξνζδηνξίδεη ηελ ζπλνιηθή θακπχιε πξνζθνξάο,
πνπ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγέο ζηελ ζπλνιηθή καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο.
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Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο Ρ.Perman θαη C.Tavera (2004), νη νπνίνη
πξνρσξνχλ ζε αλαθνξά ζηνλ λφκν ηνπ Okun, ε επηινγή σο πξνο ηνλ ζπληειεζηή ηνπ
Okun πξέπεη λα γίλεηαη έπεηηα απφ νξηζκέλνπο ζπιινγηζκνχο ζρεηηθά κε ηηο
ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε νηθνλνκία.
Οη πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ ηελ αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ
αλεξγίαο θαη εθξνήο θαη ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ πεξηζζφηεξσλ είλαη φηη ε ηηκή γηα
ηνλ ζπληειεζηή απηφ δελ είλαη ζηαζεξή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη επηπιένλ ν
ζπληειεζηήο δελ παξακέλεη ζηαζεξφο ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Οη Ρ.Perman θαη
C.Tavera (2004) αλαθέξνπλ φηη πνιινί είλαη εθείλνη νη εξεπλεηέο νη νπνίνη έρνπλ
θαηαιήμεη ζε κε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπληειεζηή ηνπ Okun, φπσο είλαη νη Απέξγεο θαη
Ρεδίηεο (2003), Lee(2000), Moosa (1997), Sogner θαη Stiassny (2002).
Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αιιάδεη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ηφζν ζηελ αγνξά ηεο
εξγαζίαο αιιά θαη νη ζπλζήθεο παξαγσγήο δηαθνξνπνηνχληαη κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ
ρξφλνπ. Πην αλαιπηηθά, ν Lee (2000) αλαθέξεηαη ζηνλ λφκνπ ηνπ Okun θαη
ππνζηεξίδεη φηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δηαθνξνπνηείηαη ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ
ππάξρνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, γηα παξάδεηγκα ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ζπκκεηνρήο
ησλ γπλαηθψλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα
ζεκεησζεί ζε νξηζκέλεο νηθνλνκίεο.
ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή ηνπ Okun αλαθέξεηαη θαη ν
Weber (1995) θαη ζεσξεί φηη ε ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη εθξνήο είλαη γηα ηελ
καθξννηθνλνκία έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο.
πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη φηαλ ππάξρνπλ “θξίζεηο” ζηελ αγνξά πνπ λα
δηαζηξεβιψλνπλ κε κε αλακελφκελν ηξφπν ηελ παξαγσγηθφηεηα, ή φηαλ ην πνζνζηφ
παξαγσγήο ηεο εθξνήο απμάλεηαη (δειαδή ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε πεξίνδν
αλάθακςεο), ηφηε νη επηρεηξήζεηο ζα πξνζιάβνπλ πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο γηα
ηελ επηπιένλ παξαγσγή. Όηαλ, φκσο, ε νηθνλνκία πεξηέιζεη ζην ηκήκα εθείλν ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ ζηνλ νπνίν ζα θπξηαξρεί ε χθεζε ηφηε έλα κέξνο απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο ζα αλαγθαζηεί λα απνρσξήζεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Σν ζπκπέξαζκα
ινηπφλ είλαη φηη αλάινγα κε ην αλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηελ χθεζε ή ζηελ
αλάθακςε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ ζα δηαθνξνπνηείηαη θαη ε ηηκή ηνπ
ζπληειεζηή ηνπ Okun.
πλνπηηθά, ν ζπληειεζηήο ηνπ Okun έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαζψο απνηειεί έλα κέηξν ηεο
αιιειεμάξηεζεο ηεο εθξνήο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θηλείηαη ε εηζξνή ηεο
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εξγαζίαο ζε κία νηθνλνκία γχξσ απφ ηελ καθξνπξφζεζκε ηζνξξνπία. Δπίζεο, είλαη
ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο απνηειεί θαη έλα κέηξν ηνπ θαηά
πφζν αληαπνθξίλεηαη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο εθξνήο,
ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «the sacrifice ratio».
Σέινο ν λφκνο ηνπ Okun ζρεηίδεηαη κε ηηο απνθιίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα
πξαγκαηηθά πνζνζηά ηεο εθξνήο θαη ηεο αλεξγίαο απφ ηα καθξνρξφληα επίπεδα ηνπο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ ζε ζπλζήθεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. ην ζεκείν
απηφ ζα πξέπεη θαλείο λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ε δηαθνξεηηθή καθξννηθνλνκηθή δνκή
πνπ ππάξρεη ζε θάζε νηθνλνκία ζπκβάιιεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη νδεγεί ζε
δηαθνξεηηθά επίπεδα ελδερφκελνπ επηπέδνπ εθξνήο θαη πνζνζηνχ αλεξγίαο.

5. υνοπτική αναφορά κάποιων ερευνών που έχουν γίνει ςχετικά με
το νόμο του Okun και τα κυριότερα ςυμπεράςματά τουσ
ην ηκήκα απηφ γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε θάπνηεο έξεπλεο πνπ
έρνπλ γίλεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ Okun. Οη δχν πξψηεο έξεπλεο αθνξνχλ
ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο –θαζψο δελ βξέζεθε
αληίζηνηρε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Δλψ, ε ηξίηε
έξεπλα αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ Okun ζε 15 ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. (δηεζλήο
Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε).

5.1 Έρευνα ςχετικά με το νόμου του Okun για τισ 13 περιφέρειεσ τησ Ελλάδασ

Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Υξηζηφπνπιν(2004) θαη ζηελ έξεπλά ηνπ γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, ν Υξηζηφπνπινο
ζεσξεί φηη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ δηεξεχλεζε
ηεο ζρέζεο αλεξγίαο θαη εθξνήο ιφγσ ηεο εκθάληζεο πςεινχ πνζνζηνχ αλεξγίαο, θαη
πξνζπαζεί ινηπφλ λα ειέγμεη απηή ηε ζπζρέηηζε κε δεδνκέλα πνπ θαιχπηνπλ ηελ
πεξίνδν 1971-1993.
ηφρνο ηεο έξεπλαο ηνπ Υξηζηφπνπινπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο
αλεξγίαο θαη εθξνήο αλά πεξηθέξεηα, γηαηί κία ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε παξέρεη
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα
αθνινπζεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο. Γηα ηελ
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δηεξεχλεζε απηήο ηεο ζπζρέηηζεο ρξεζηκνπνηεί ειέγρνπο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ
εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο (unit root) δειαδή ην πξφβιεκα ηεο
κε ζηαζηκφηεηαο ζηα δεδνκέλα θαη επηπιένλ ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο ζπλνινθιήξσζεο
γηα ηελ εδξαίσζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ αλεξγίαο θαη
εθξνήο. ηελ έξεπλα ηνπ ν Υξηζηφπνπινο ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα “panel” εθφζνλ δελ
δηαηίζεληαη ρξνλνζεηξέο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ξεθηλάεη ρξεζηκνπνηψληαο
ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Prachowny(1993), ην νπνίν είλαη ην
αθφινπζν:

φπνπ Yit θαη Uit είλαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο
αλεξγίαο, ελψ νη κεηαβιεηέο κε αζηεξίζθν αληηζηνηρνχλ ζηηο πηζαλέο ηηκέο πνπ
κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη κεηαβιεηέο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο αλεξγίαο. Ζ εθηίκεζε ηνπ
κνληέινπ ηνπ Prachowny(1993), γίλεηαη κε ηελ κέζνδν Fully-Modified OLS φπνπ ε
κέζνδνο απηή είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα εηεξνγελή δεδνκέλα. ε απηή ηελ
κεζνδνινγία δίλεηαη έκθαζε ζην πξφβιεκα ηεο κε ζηαζεξφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη
ζηελ παιηλδξφκεζε.
Γηα λα κελ ππάξρνπλ κεξνιεπηηθέο εθηηκήζεηο απφ ην κνληέιν ηνπ
Prachowny(1993), ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα αλάιπζε, γίλεηαη
έιεγρνο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο θαη εάλ φλησο
πθίζηαηαη απηφ ην πξφβιεκα ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί φηη ην κνληέιν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έγθπξεο εθηηκήζεηο γηα ηελ καθξνπξφζεζκε
ζπζρέηηζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη εθξνήο. Τπφ απηή ηελ πξνυπφζεζε ε ζπζρέηηζε απηή
δηεξεπλάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο ζπλνινθιήξσζεο πνπ πξνηάζεθε απφ
ηνπο Attfield-Silverstone (1999). Δάλ ηειηθά ε ζπλνινθιήξσζε πθίζηαηαη ηφηε ε
εμίζσζε ηνπ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αληηπξνζσπεχεη κία καθξνπξφζεζκε
ζπζρέηηζε. πλεπψο ν Υξηζηφπνπινο πξνρσξάεη ζε έιεγρν γηα ηελ χπαξμε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο (unit-root). ηελ παξνχζα, φκσο, αλάιπζε
ρξεζηκνπνηνχληαη panel δεδνκέλα θαη γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο
Im-Pesaran-Shin(1997). Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν έιεγρνο Dickey-Fuller(DF)
θαζψο ην κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ ρξνλνζεηξέο.
ην επφκελν βήκα ν Υξηζηφπνπινο πξνρσξάεη ζε έιεγρν ηεο χπαξμεο
ζπλνινθιήξσζεο θαη εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη “panel” δεδνκέλα εθαξκφδεηαη ν
60

έιεγρνο Pedroni(1997). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, πθίζηαηαη ζπλνινθιήξσζε
κεηαμχ αλεξγίαο θαη εθξνήο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ππάξρεη κία καθξνπξφζεζκε ζρέζε
ε νπνία ζπλδέεη απηέο ηηο δχν κεηαβιεηέο .
H εθηίκεζε ηψξα κε ηε βνήζεηα κνληέινπ ηνπ Prachowny(1993), κε δεδνκέλν
φηη πθίζηαηαη ζπλνινθιήξσζε θαηαιήγεη ζην φηη ν λφκνο ηνπ Okun έρεη εθαξκνγή
ζε 6 απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Ήπεηξν φπνπ ε
ηηκή ηνπ ζπληειεζηή είλαη (-0,68), ηα Ηφληα Νεζηά (-0,49), ηελ Γπηηθή Διιάδα (0,68), ηελ Κεληξηθή Διιάδα(-0,37), ηελ Πεινπφλλεζν(-0,32) θαη ηελ Κξήηε (0,17).
ε απηέο ηηο πεξηνρέο ε εθξνή αθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο αλεξγίαο.
ην ζεκείν απηφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο δπηηθήο Διιάδαο ε
ζπζρέηηζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη εθξνήο γίλεηαη απνδεθηή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο
10%. Δπίζεο, ν Υξηζηφπνπινο θαηαιήγεη φηη ε κεγαιχηεξε επίδξαζε ηεο αλεξγίαο
απφ ηελ αλάπηπμε ηεο εθξνήο παξαηεξείηαη ζηελ Κξήηε ελψ ε κηθξφηεξε επίδξαζε
εκθαλίδεηαη ζηελ Κεληξηθή Διιάδα.
Σέινο, ην θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε απνπζία ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο, πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηο γηα ηελ ζπζρέηηζε
κεηαμχ αλεξγίαο θαη εθξνήο ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, δείρλεη πσο κία θπθιηθή αλάθακςε
δελ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Σν απνηέιεζκα απηφ επεξεάδεηαη, επίζεο,
απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη απφ ηελ
πξνζηαζία πνπ παξέρεη ε ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, κε απνηέιεζκα
λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα πξνζαξκνγή ζην επηζπκεηφ επίπεδν ηεο
εξγαζίαο.

5.2 Έρευνα ςχετικά με το νόμου του Okun για τισ 8 περιφέρειεσ τησ Ελλάδασ

ηε ζπλέρεηα, αθφκα κία έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ζρεηηθά κε ην λφκν ηνπ Okun
θαηά ηελ πεξίνδν 1960-1997 γίλεηαη απφ ηνπο Απέξγε θαη Ρεδίηε (2003), φπνπ φκσο
απηή ηε θνξά ν ειιαδηθφο ρψξνο είλαη ρσξηζκέλνο ζε 8 πεξηθέξεηο. Οη πεξηθέξεηεο
απηέο νξίδνληαη σο εμήο: 1.Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, 2.Κεληξηθή θαη Γπηηθή
Μαθεδνλία, 3.Θεζζαιία, 4.Ήπεηξνο, 5.Αηηηθή θαη ηεξεά Διιάδα, 6.Γπηηθή Διιάδα
καδί κε ηα Ηφληα Νεζηά θαη ηελ Πεινπφλλεζν, 7.Σα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη
8.Σα λεζηά ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ε Κξήηε.
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Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νη Απέξγεο θαη Ρεδίηεο εθηηκνχλ ηα
θπθιηθά ζηνηρεία ηεο αλεξγίαο θαη ηεο εθξνήο κε ηελ κέζνδν «απνζχλζεζεο» Hodrick
θαη Prescot θαζψο θαη κε ηελ κέζνδν Band-pass –ε κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηνπο
Baxtor θαη King(1995). Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ειέγρνπο γηα λα δηαπηζηψζνπλ εάλ
εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο, θαη δηαπίζησζαλ φηη πξάγκαηη
εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο κε ζηαζηκφηεηαο ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ Αθαζάξηζηνπ
Δγρψξηνπ Πξντφληνο θαη ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο.
πλεπψο, νη Απέξγεο θαη Ρεδίηεο αξρηθά ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αθφινπζε κνξθή
εμηζψζεσλ (πνπ βαζίδνληαη ζηελ αξρηθή εμίζσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ
Okun):

Ζ πξψηε εμίζσζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 1960 κέρξη θαη ην 1981 θαη
αληίζηνηρα ε δεχηεξε γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 1981 κέρξη ην 1997. Οη. Απέξγεο θαη
Ρεδίηεο εηζήγαγαλ ζην κνληέιν κία ςεπδνκεηαβιεηή (Dt) πνπ παίξλεη ηελ ηηκή 0 γηα
ηελ πεξίνδν 1981 θαη ηελ ηηκή 1 γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 1981, ψζηε λα
δηαπηζηψζνπλ εάλ δηαθνξνπνηείηαη ε ηηκή πνπ ιακβάλεη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξηλ
θαη κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ 1981. πλεπψο, νη 2 παξαπάλσ εμηζψζεηο παίξλνπλ ηελ
αθφινπζε κνξθή:

Καη άξα ε ηειεπηαία εμίζσζε παίξλεη ηελ αθφινπζε κνξθή γηα ηελ πεξίνδν πξηλ ην
1981

θαη ηελ αθφινπζε κνξθή γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 1981

Σα απνηειέζκαηα ηνπο έδεημαλ φηη ππάξρεη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ Okun.
Δπηπιένλ, θαηέιεμαλ φηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο φζν αθνξά ηελ ηηκή πνπ
ιακβάλεη ν ζπληειεζηή ηνπ Okun κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ εθηφο απφ ηηο
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πεξηπηψζεηο ηεο Ζπείξνπ θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ, φπνπ ε ηηκή πνπ
ιακβάλεη ν ζπληειεζηήο ηνπ Okun είλαη κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο
πεξηθέξεηεο.
πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ιφγν απηφ νη Απέξγεο θαη Ρεδίηεο πξφηεηλαλ γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο νη θπβεξλήζεηο λα
δψζνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ ηνκέσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ
αληαγσληζκνχ θαη ζπλεπψο ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα
νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπλεπψο
ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο.

5.3 Έρευνα ςχετικά με το νόμου του Okun για 15 χώρεσ του Ο.Ο..Α.

Οη Leopold Sogner θαη Alfred Stiassny (2002) έθαλαλ κηα αλάιπζε γηα ηε
δηαξζξσηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν ηνπο
κειεηνχλ ην λφκν ηνπ Okun γηα 15 ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α., ειέγρνπλ αλ ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηεο ζρέζεο απηήο κεηαμχ ησλ 15 ρσξψλ θαη δηεξεπλνχλ ηηο
πηζαλέο αηηίεο ησλ δηαθνξψλ απηψλ.
Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εκπεηξηθή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ Okun απφ
ηνπο Leopold Sogner θαη Alfred Stiassny (2002). Ζ βαζηθή εμίζσζε γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ είλαη ε εμήο:
φπνπ Γut είλαη ε εηήζηα κεηαβνιή ζην πνζνζηφ αλεξγίαο, Γyt είλαη ε εηήζηα
κεηαβνιή ζην ινγάξηζκν ηνπ ΑΔΠ θαη λt είλαη ην ζθάικα. Όκσο, επεηδή ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο ρξνληθέο πζηεξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη, ν παξαθάησ νξηζκφο είλαη
πξνηηκφηεξνο (βιέπε επίζεο Weber, 1995):

Απηή ε ζρέζε αθήλεη πεξηζψξηα γηα κηα θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε ηεο αλεξγίαο ζηηο
κεηαβνιέο ηεο παξαγσγήο. Ο ζπληειεζηήο α1 αλαθέξεηαη ζηελ επίπησζε απφ ηελ
αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ν ζπληειεζηήο α1+α2 ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα. Απηφο ν
θαηαλεκεκέλνο κε ρξνληθή πζηέξεζε πξνζδηνξηζκφο, επίζεο, κεηψλεη ηελ ηαπηφρξνλε
κεξνιεςία ηεο εμίζσζεο γηα ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα, εθ’ φζνλ ην Γyt παξνπζηάδεη
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ζεηηθή απηνζπζρέηηζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε κεξνιεςία ηνπ ζπληειεζηή
κεηψλεηαη απφ κία αληίζεηε κεξνιεςία ζηνλ ζπληειεζηή

1

2.

ηε ζπλέρεηα, πξψην βήκα ησλ Leopold Sogner θαη Alfred Stiassny είλαη ε
εθηίκεζε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο κε OLS γηα ηηο 15 ρψξεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
EViews 3.1 –έρεη γίλεη δηφξζσζε γηα απηνζπζρεηίζεηο κε ηε κέζνδν Cochrane-Orcutt.
Ζ πεξίνδνο ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε έξεπλα είλαη 1960-1999, ηα δεδνκέλα έρνπλ
ιεθζεί απφ ην αξρείν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ Ο.Ο..Α. θαη νη 15 ρψξεο
είλαη νη εμήο: Ηαπσλία, Απζηξία, Διβεηία, Ηηαιία, Ννξβεγία, νπεδία, Γεξκαλία,
Γαιιία, Γαλία, ΖΠΑ, Βέιγην, Μεγάιε Βξεηαλία, Καλαδάο, Φηιαλδία θαη Οιιαλδία.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο απφ ην λφκν ηνπ Okun,
φπνπ ζηε δεχηεξε ζηήιε θαίλνληαη νη εθηηκήζεηο απφ ην ζηαζεξφ φξν, ζηελ Σξίηε
ζηήιε ε επίδξαζε απφ ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ζηελ ηέηαξηε ζηήιε ην ζπλνιηθφ
απνηέιεζκα απφ ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ (ζπληειεζηήο ηνπ Okun). ηελ ηειεπηαία
ζηήιε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν Chow (Chow break point
test), ν νπνίνο γίλεηαη γηα λα εμεηαζηεί ε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο. Ζ κεδεληθή ππφζεζε γηα δηαξζξσηηθή αιιαγή/ξήμε
κεηαμχ ησλ εηψλ 1982 θαη 1983 εξεπλήζεθε έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο λα
κελ ππάξρεη δηνξζσηηθή ξήμε απηή ηελ πεξίνδν. Σα ζεκεία δηάζπαζεο γηα θάζε ρψξα
ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 10%, 5% θαη 1% αληηζηνηρνχλ ζηνλ πίλαθα κε *, ** θαη
***. Σν Chow test είλαη κία έλδεημε εάλ απηή ε ζρέζε ζε θάζε ρψξα είλαη ζηαζεξή
κέζα ζην ρξφλν.
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Όζνλ αθνξά ην ζπληειεζηή ηνπ Okun δηαπηζηψλεηαη φηη πνηθίιεη κεηαμχ –0,12 θαη –
0,82. Ζ ρακειφηεξε επίδξαζε ηεο αλεξγίαο ζην ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ βξέζεθε
ζηελ Ηαπσλία θαη ζηελ Απζηξία, ελψ ε πςειφηεξε βξέζεθε ζηελ Οιιαλδία.
Δπηπιένλ, νη Leopold Sogner θαη Alfred Stiassny δηαπίζησλαλ κέζσ ηνπ Chaw test
φηη ππάξρνπλ αξθεηέο ρψξεο φπνπ ε ζρέζε απηή πνπ εξεπλάηαη θαίλεηαη λα έρεη
αιιάμεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.
Σέινο, ζηελ παξνχζα κειέηε νη Leopold Sogner θαη Alfred Stiassny
δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ην ΑΔΠ αιιά θαη ηε ζρέζε ηεο
απαζρφιεζεο κε ην ΑΔΠ γηα ηηο 15 ρψξεο. Δμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ λφκν ηνπ Okun θαη θάλνπλ
ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Όια απηά πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν ησλ
Leopold Sogner θαη Alfred Stiassny (2002) «An analysis on the structural stability of
Okun’s low – a cross-country study».

6. Εμπειρική Ανάλυςη

6.1 Δεδομένα

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ Δζληθή
ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (Δ..Τ.Δ) γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ηφζν
γηα ηελ κεηαβιεηή ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο φζν θαη γηα ηελ κεηαβιεηή
ηεο αλεξγίαο (παξάξηεκα: πίλαθαο 1). Δπίζεο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (15) νη κεηαβιεηέο αληιήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
«Eurostat» (παξάξηεκα: πίλαθαο 1). Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκεηξηθή δηεξεχλεζε,
ρξεζηκνπνηήζεθε ην νηθνλνκεηξηθφ πξφγξακκα EViews 5.

6.2 Σο μοντέλο

Μία εθδνρή γηα ην λφκν ηνπ Okun είλαη ε αθφινπζε:
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Σν κνληέιν, φκσο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα αλάιπζε δελ ζα πεξηέρεη
δπλεηηθά κεγέζε, έηζη ψζηε ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα λα κελ επεξεαζζεί ε ηηκή πνπ
ζα πάξεη ν ζπληειεζηήο ηνπ Okun απφ ηα κεγέζε απηά θαη ζπλεπψο λα κελ ππάξρεη
κία ηάζε απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ηα θπθιηθά ζηνηρεία. Γηα απηφ
ππνζέηνπκε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ δπλεηηθνχ ΑΔΠ παξακέλεη ζηαζεξφο θαη
άξα ε παξαπάλσ ζρέζε ζα έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή:

Όπνπ ηψξα ην

είλαη κία ζηαζεξά θαη ην

εθθξάδεη ηνλ ζπληειεζηή ηνπ Okun. Ζ

εμίζσζε (2) απνηειεί κία εθδνρή ηνπ λφκνπ ηνπ Okun (1971). Καη άξα εδψ ν
ζπληειεζηήο ηνπ Okun δίλεηαη απφ ηελ ηηκή πνπ παίξλεη ν ζπληειεζηήο β. Ο
ζπληειεζηήο α είλαη κία ζηαζεξά πνπ εθθξάδεη ηελ κεηαβνιή πνπ ζπληειείηαη ζην
πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο αλ ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ είλαη κεδέλ.
ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνπκε φηη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη ζηελ
Διιάδα κεηά ην 1980 ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη
νπνίεο ζπληέιεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηλφκελνπ ηεο πζηέξεζεο. Πην αλαιπηηθά,
ην θαηλφκελν ηεο πζηέξεζεο παξνπζηάδεηαη γηαηί ε αλεξγία δελ αληηδξά ακέζσο ζηηο
κεηαβνιέο ηνπ ΑΔΠ. πλεπψο ζε απηή ηελ εθδνρή ηνπ λφκνπ ηνπ Okun ζα πξνζηεζεί
αθφκα κία κεηαβιεηή ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ην θαηλφκελν ηεο πζηέξεζεο. Καη ε
κεηαβιεηή απηή είλαη ε

. Δπνκέλσο, ε ηειηθή κνξθή ηεο εμίζσζεο ζα

είλαη:

Απφ ηελ παξαπάλσ κνξθή ηεο εμίζσζεο ζπλεπάγεηαη φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ Okun ζα
δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε

.
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6.3 Έλεγχοι ταςιμότητασ: το πρόβλημα τησ μοναδιαίασ ρίζασ

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε γηα λα δνχκε εάλ ππάξρεη
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ Okun ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
έγηλε έιεγρνο γηα λα δηεπθξηληζηεί εάλ εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο κνλαδηαία ξίδαο.
Σν πξφβιεκα απηφ εκθαλίδεηαη φηαλ νη ρξνλνζεηξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
εκπεηξηθή έξεπλα δελ είλαη ζηάζηκεο.
Πην αλαιπηηθά, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθηίκεζε κηαο παιηλδξφκεζεο
αλάκεζα ζε δχν ε πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα ζπλήζε
ζηαηηζηηθά θξηηήξηα, R2, t ή F. Ζ αμηνιφγεζε φκσο απηή είλαη έγθπξε κφλν αλ
ηζρχνπλ νη ππνζέζεηο ηεο θιαζηθήο παιηλδξφκεζεο, φηη δειαδή νη κεηαβιεηέο είλαη
ζηάζηκεο. Αλ νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηάζηκεο, νη ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ εθηηκεηέο
δελ είλαη ζπλεπείο, κε απνηέιεζκα ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο λα κελ είλαη έγθπξνο. Έηζη,
φηαλ νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηάζηκεο, ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη
πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, δειαδή πςειή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ θαη
ζεκαληηθέο ηηκέο ηνπ t, αιιά λα κελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή ζεκαζία. Με άιια
ιφγηα, ε παξαηεξνχκελε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε νθείιεηαη ζηελ αζπλέπεηα ησλ
εθηηκεηψλ θαη δελ ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά θαη ηελ χπαξμε πξάγκαηη αηηηψδνπο
ζρέζεσο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο.
Δπνκέλσο, ιφγσ φισλ ησλ παξαπάλσ, έγηλε έιεγρνο ζηα δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ ην ΑΔΠ θαη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο. Ο έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο γηα απηέο ηηο
δχν κεηαβιεηέο έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ην Dickey Fuller Test (DF). πγθεθξηκέλα, ν
έιεγρνο γίλεηαη εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν παιηλδξφκεζεο OLS ζε εμηζψζεηο
παιηλδξφκεζεο ηεο παξαθάησ κνξθήο:

Λακβάλνπκε ινηπφλ ηελ απφθαζε γηα ηελ χπαξμε ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζηε
ρξνλνινγηθή ζεηξά

, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο:

Ζν:

γηα κε ζηαζηκφηεηα εάλ

Ζα:

γηα ζηαζηκφηεηα, εάλ

Όπνπ η είλαη ε θξίζηκε ηηκή γηα δεδνκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Δπηπιένλ, νη
Dickey θαη Fuller παξαηήξεζαλ φηη νη θξίζηκεο ηηκέο εμαξηψληαη απφ ηελ κνξθή ηεο
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παιηλδξφκεζεο γηα δεδνκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. πλεπψο, γηα λα είλαη κία
ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηάζηκε, ε ηηκή t πξέπεη λα είλαη πνιχ αξλεηηθή αιιηψο ε
ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη κε ζηάζηκε.
Πξάγκαηη γηα ηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά ηεο κεηαβιεηήο ηνπ Αθαζάξηζηνπ
Δγρψξηνπ Πξντφληνο θαη ηεο κεηαβιεηήο ηεο αλεξγίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν
DF βξέζεθε φηη εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο θαη ζπλεπψο ηεο κε
ζηαζηκφηεηαο. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία δηεξεπλήζεθε ε ζπκπεξηθνξά
ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ησλ πξψησλ δηαθνξψλ ησλ κεηαβιεηψλ αιιά πάιη δελ
είρακε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Δπνκέλσο, ζπλερίζακε ηε δηεξεχλεζε ζηηο
δεχηεξεο δηαθνξέο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ ζεηηθφ (Παξάξηεκα:
πίλαθεο 2-5). πγθεθξηκέλα, γηα θάζε ζεηξά ρσξηζηά απνξξίθζεθε ε κεδεληθή
ππφζεζε, φηη δειαδή ε ζεηξά είλαη κε ζηάζηκε, άξα δελ παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα
ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο. Οπφηε, νη δεχηεξεο δηαθνξέο ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ είλαη
ζηάζηκεο.
Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ ηηκή t-statistic απφ ηνπο ειέγρνπο γηα ηηο δχν
κεηαβιεηέο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15 εκθαλίδνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα. Δπίζεο, γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνπο ειέγρνπο
έρνπκε ειέγμεη θαη ηηο ηηκέο ησλ p-value.

ΔΛΔΓΧΟΣ DF
Μεηαβιεηέο

ΑΕΠ

ΑΝΕΡΓΙΑ

Αξρηθέο
κεηαβιεηέο

Πξψηεο
δηαθνξέο

Γεχηεξεο
δηαθνξέο

Αξρηθέο
κεηαβιεηέο

Πξψηεο
δηαθνξέο

Γεχηεξεο
δηαθνξέο

Δπξωπαϊθή
Έλωζε(15)

-1,196258

-3,414463

-7,165742

-2,347865

-2,829367 -3,919683

Διιάδα

-3,226251

-1,726037

-14,34359

-1,306664

-3,374355 -4,244874

Όζνλ αθνξά ηηο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ησλ δεχηεξσλ δηαθνξψλ ησλ κεηαβιεηψλ,
βξήθακε φηη είλαη ζηάζηκεο, δειαδή ην t-statistic είλαη κεγαιχηεξν απφ ην η, πνπ είλαη
ε θξίζηκε ηηκή γηα δεδνκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Οπφηε, κπνξνχκε λα
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ζπλερίζνπκε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ Okun,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δεχηεξεο δηαθνξέο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ θαη
ηεο αλεξγίαο.

7. Αποτελέςματα τησ εμπειρικήσ έρευνασ για το Νόμο του Okun

7.1 Η περίπτωςη τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ των 15

Σα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15
(παξάξηεκα: πίλαθαο 6) φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εμίζσζε:

είλαη:

Απφ ηελ παιηλδξφκεζε βξίζθνπκε φηη εάλ ππάξρεη κεδεληθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ
πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ζα απμεζεί θαηά 0,033%. Δπηπιένλ,
εθαξκφδνληαο ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο t βξίζθεηαη φηη ν ζηαζεξφο
φξνο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε επίπεδν 5%. Αθφκα, ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 5% δελ βξίζθεηαη νχηε γηα ηνλ ζπληειεζηή β πνπ αθνξά
ηνλ ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ, αιιά νχηε θαη γηα ηνλ ζπληειεζηή β1. Άξα, νη
ζπληειεζηέο ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ, ηεο κεηαβιεηήο

θαη ηεο κεηαβιεηήο

δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά κε ηελ ζηαηηζηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ ησλ
θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο δειαδή ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο.
Δπίζεο, ν ζπληειεζηήο ηνπ Okun βξίζθεηαη λα είλαη

.

πλεπάγεηαη, ινηπφλ, απφ ηα πξνεγνχκελα φηη δελ ππάξρεη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ
ηνπ Okun ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15, εθφζνλ ε ηηκή πνπ ιακβάλεη ν
ζπληειεζηή β εκθαλίδεηαη λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.
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7.2 Η περίπτωςη τησ Ελλάδασ

Σα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ Διιάδα (παξάξηεκα: πίλαθαο 7)
φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εμίζσζε:

είλαη:

Απφ ηελ παιηλδξφκεζε βξίζθνπκε φηη εάλ ππάξρεη κεδεληθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ
πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ζα απμεζεί θαηά 0,082%. Δπηπιένλ,
εθαξκφδνληαο ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο t βξίζθεηαη φηη ν ζηαζεξφο
φξνο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε επίπεδν 5%. Αθφκα, ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 5% δελ βξίζθεηαη νχηε γηα ηνλ ζπληειεζηή β πνπ αθνξά
ηνλ ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ. Αληηζέησο, γηα ηνλ ζπληειεζηή β1 παξαηεξείηαη
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Άξα, νη ζπληειεζηέο ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ θαη ηεο
κεηαβιεηήο

δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ησλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηεο

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο δειαδή ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο, ζε αληίζεζε κε ην
ζπληειεζηή ηεο κεηαβιεηήο
βξίζθεηαη λα είλαη

. Δπίζεο, ν ζπληειεζηήο ηνπ Okun
.

πλεπάγεηαη, ινηπφλ, απφ ηα πξνεγνχκελα φηη δελ ππάξρεη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ
ηνπ Okun ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ε ηηκή πνπ ιακβάλεη ν ζπληειεζηή β εκθαλίδεηαη λα
κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.

8. υμπεράςματα
Απφ ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε γηα ην λφκν ηνπ Okun βξέζεθε λα κελ ππάξρεη
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 19852009. Δπίζεο, δελ ππάξρεη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ Okun ζην ζχλνιν ηνπ Διιαδηθνχ
ρψξνπ γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα.
Όκσο, απφ ηηο ζπλνπηηθέο έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ησλ Υξηζηφπνπινο
(2004) & Απέξγε θαη Ρεδίηε (2003), εάλ ε Διιάδα ρσξηζηεί ζε πεξηθέξεηεο θαη

70

εμεηαζηεί ε ζρέζε ηεο αλεξγίαο κε ην πξαγκαηηθφ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ,
ππάξρεη πεξίπησζε ν λφκνο λα εθαξκφδεηαη ζε θάπνηεο απφ απηέο ηεο πεξηθέξεηεο.
Δπηπιένλ, εάλ κειεηήζνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζε θάζε ρψξα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ρσξηζηά ε πηζαλφηεηα λα βξεζεί ζεηηθφ απνηέιεζκα είλαη
κεγάιε ζε αξθεηέο ρψξεο. Όπσο απνδείρηεθε κε ηελ έξεπλα ησλ Leopold Sogner θαη
Alfred Stiassny (2002).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Πίλαθαο 1
Δπξωπαϊθή Έλωζε (15)
Έηνο

Αλεξγία(%)

Πξαγκαηηθό

Διιάδα
Αλεξγία(%)

ΑΔΠ(%)
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

11
10,7
10,1
9,8
9,1
8
8,9
9,9
10
10,4
10
10,1
9,8
9,3
8,5
7,7
7,3
7,6
8
8,1
8,1
7,7
7
7,1
9,1

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

Πξαγκαηηθό
ΑΔΠ(%)

7,8
7,4
7,4
7,7
7,5
7
7,7
8,7
9,7
9,6
10
10,3
10,2
10,6
11,6
11,2
10,7
10,3
9,7
10,5
9,9
8,9
8,3
7,7
9,6

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

Πίλαθαο 2
Έλεγτος μοναδιαίας ρίζας: Δεύηερες διαθορές ηοσ πραγμαηικού ΑΕΠ ζηην
Εσρωπαϊκή Ένωζη (15)
Null Hypothesis: D(REAL_GDP_EU,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)
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t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-7.165742
-2.674290
-1.957204
-1.608175

*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals
Dependent Variable: D(GLSRESID)
Method: Least Squares
Date: 12/19/09 Time: 18:26
Sample (adjusted): 1988 2009
Included observations: 22 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

GLSRESID(-1)

-1.455522

0.203122

-7.165742

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.709326
0.709326
1.736818
63.34728
-42.85013

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

-0.118182
3.221451
3.986376
4.035969
1.942525

Πίλαθαο 3
Έλεγτος μοναδιαίας ρίζας: Δεύηερες διαθορές ηης ανεργίας ζηην Εσρωπαϊκή
Ένωζη (15)
Null Hypothesis: D(UNEMPLOYMENT_EU,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-3.919683
-2.674290
-1.957204
-1.608175

*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals
Dependent Variable: D(GLSRESID)
Method: Least Squares
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Date: 12/19/09 Time: 18:32
Sample (adjusted): 1988 2009
Included observations: 22 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

GLSRESID(-1)

-0.991486

0.252950

-3.919683

0.0008

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.416029
0.416029
0.738645
11.45751
-24.04028

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

0.100000
0.966585
2.276389
2.325982
1.710687

Πίλαθαο 4
Έλεγτος μοναδιαίας ρίζας: Δεύηερες διαθορές ηοσ πραγμαηικού ΑΕΠ ζηην Ελλάδα
Null Hypothesis: D(REAL_GDP_GR,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-14.34359
-2.679735
-1.958088
-1.607830

*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals
Dependent Variable: D(GLSRESID)
Method: Least Squares
Date: 12/19/09 Time: 18:28
Sample (adjusted): 1989 2009
Included observations: 21 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

GLSRESID(-1)
D(GLSRESID(-1))

-2.452199
0.705069

0.170961
0.100686

-14.34359
7.002671

0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.941281
0.938190
1.648473
51.63181
-39.24367

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

-0.476190
6.630604
3.927969
4.027447
1.537037
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Πίλαθαο 5
Έλεγτος μοναδιαίας ρίζας: Δεύηερες διαθορές ηης ανεργίας ζηην Ελλάδα
Null Hypothesis: D(UNEMPLOYMENT_GR,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)
t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-4.244874
-2.674290
-1.957204
-1.608175

*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals
Dependent Variable: D(GLSRESID)
Method: Least Squares
Date: 12/19/09 Time: 18:34
Sample (adjusted): 1988 2009
Included observations: 22 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

GLSRESID(-1)

-1.075384

0.253337

-4.244874

0.0004

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.458526
0.458526
0.921731
17.84133
-28.91187

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

0.095455
1.252608
2.719261
2.768854
1.746647

Πίλαθαο 6
Εσρωπαϊκή Ένωζη ηων 15: Παλινδρόμηζη
Dependent Variable: UNEMPL_EU
Method: Least Squares
Date: 12/19/09 Time: 19:09
Sample (adjusted): 1989 2009
Included observations: 21 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
GDP_EU
UNEMPL_EU1

0.033304
0.224912
0.116959

0.277897
0.146732
0.296155

0.119843
1.532806
0.394926

0.9059
0.1427
0.6975
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R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.134054
0.037838
1.258258
28.49786
-33.00343
2.793654

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.104762
1.282761
3.428898
3.578115
1.393263
0.273789

Πίλαθαο 7
Ελλάδα: Παλινδρόμηζη
Dependent Variable: UNEMPL_GR
Method: Least Squares
Date: 12/21/09 Time: 17:43
Sample (adjusted): 1989 2009
Included observations: 21 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
GDP_GR
UNEMPL_GR1

0.082008
0.026941
-0.541235

0.261617
0.077220
0.234228

0.313467
0.348888
-2.310720

0.7575
0.7312
0.0329

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.229472
0.143857
1.186913
25.35772
-31.77760
2.126725

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.104762
1.282761
3.312152
3.461370
2.680296
0.095741
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